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Abstrakt 
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FÖRFATTARE: Maja Andersson och Åsa Blomgren 
EXAMINATOR: Christine Tidåsen 
HANDLEDARE: MaxMikael Wilde Björling 
PROGRAM: Programmet för inrednings -och butikskommunikation 
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______________________________________________________________________ 
 
Problemformulering: Den digitala marknaden är expansiv, att introducera en ny produkt 
på marknaden är därför kritisk, lanseringen är ett avgörande moment. Lanseringen är ofta 
påkostad, men delges inte tillräckligt med intresse. Marknadsintroduktion av 
gamifications fallerar vanligtvis av den orsak att förståelse för användaren är undermålig. 
 
Syfte: Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur en lanseringsstrategi för en 
digital plattform, vilken grundas på en gamification, kan se ut på den svenska marknaden. 
 
Metod: Studien utgår från ett hermeneutistiskt synsätt, undersökningen behandlas 
induktivt med deduktiva inslag, den teoretiska referensramen bearbetades med avsikt att 
generera förförståelse och behandlas grundläggande för det empiriska materialet. 
Undersökningen grundar sig i kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer har 
genomförts i form av individuella intervjuer och fokusgrupper, med intervjuguide som 
underlag. Intervjuerna spelades in, varpå det empiriska materialet transkriberades. 
Insamlad data kodades och kategoriserades. 
 
Slutsats: Av studien framkom tre essentiella kategorier; Intresse, Kommunikation och 
Kontinuitet, som kom att formas till modellen User Desired Lifecycle. Ett intresse kan 
väckas hos målgruppen, om tjänsten uppfyller ett behov som underlättar användarens 
vardag. Då användare är snabba på att avfärda digitala lösningar, bör budskapets kontext 
innefatta användbarhet och användarvänlighet. Kommunikation via influencers påvisas 
att föredra. Vidare framkom att kontinuitet kan skapas om den digitala tjänsten ger 
belöningar till användaren, vilket resulterar i motivation till nyttja tjänsten igen. Vidare 
framkom att företag bör lyssna på användarnas åsikter, i syfte till att uppdatera tjänsten, 
vilket kan resultera i en mer målgruppsanpassad tjänst. 
 
 
Nyckelord 
Lansering, Gamification, Digital tjänst, Kommunikation, Intresse, Kontinuitet 
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Abstract 
 
TITLE: At the beginning of a digital lifecycle 
AUTHORS: Maja Andersson and Åsa Blomgren 
EXAMINER: Christine Tidåsen 
SUPERVISOR: MaxMikael Wilde Björling 
PROGRAM: Interior design and Retail communication Programme 
UNIVERSITY: Linnaeus University, School of Economic Kalmar 
COURSE & LEVEL: Business administration III - Bachelor thesis 2FE77E, 15 credits 
______________________________________________________________________ 
Background: The digital market is expansive, therefore introducing a new product into 
the market is critical, launch is a crucial factor. The launch is often costly, but not enough 
interest is given to it. The market introduction of gamifications usually fails for the reason 
that the understanding of the user is inferior. 
 
Purpose: The aim of the study is to contribute to increased understanding of how a 
launching strategy for a digital platform, based on a gamification, can look in the swedish 
market. 
 
Method: The study is based on a hermeneutical approach, the study is dealt with 
inductively with deductive elements, the theoretical frame of reference was processed 
with the intention of generating understanding and being treated fundamentally for the 
empirical material. The survey is based on qualitative methodology, semistructured 
interviews have been conducted in the form of individual interviews and focus groups, 
with an interviewguide as basis. The interviews were recorded, after which the empirical 
material was transcribed. The collected data was encoded and categorized. 
 
Conclusion: The study revealed three essential categories; Interest, Communication and 
Continuity, which came to form the Model User Desired Lifecycle. An interest can be 
aroused by the target audience, if the service meets a need that facilitates the user's 
everyday life. As users are quick to discourage digital solutions, the context of the 
message should include usability and ease of use. Communication through influencers 
proves preferred. Furthermore, it emerged that continuity can be created if the digital 
service gives rewards to the user, resulting in motivation to use the service again. 
Furthermore, it was found that companies should listen to users' opinions in order to 
update the service, which could result in a more targeted service. 
 
Keywords 
Launch, Gamification, Digital Service, Communication, Interest, Continuity  
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1 Inledning 
Inledningen behandlar bakgrunden till uppsatsen, vilken grundar sig i teknologins 

utveckling samt produktlansering. Vidare presenteras problemdiskussionen som leder till 

studiens problemformulering, vilken förankras i studiens frågeställning och syfte. 

  

1.1 Bakgrund 
Fill (2011) förklarar hur traditionell marknadsföring förändrats i takt med teknologins 

utveckling. Författaren beskriver internet som den främsta marknadsföringskanalen då 

företag kan kommunicera direkt med konsumenten. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) 

styrker förändringen genom att förklara hur teknologins utveckling ger konsumenterna 

multipla valmöjligheter, organisationer tillförs även möjligheten att nå ut till nya 

marknader. Den digitala världen blir allt mer närvarande i människans vardag, Tiago och 

Veríssimo (2014) beskriver internet och sociala nätverk som en av tidernas största 

förändring inom mänskliga interaktioner. Den digitala världen möjliggör för individen att 

dela med sig av kunskap och söka information, föra dialoger världen över och underhålla 

varandra. Aktiviteter, omständigheter och interaktioner har förändrats och underlättats 

genom webbaserade plattformar och beteenden har påverkats genom digitala lösningar. 

Författarna menar att frågan inte längre är om människan befinner sig online, snarare 

vilka applikationer de använder, när de gör det och varför. 

  

Att använda digitala lösningar, däribland gamifications för att engagera och motivera 

individer är en växande marknad (Kumar och Herger 2013; Dymek och Zackariasson 

2016). Vander-Ark (2011) förklarar att med teknologins utveckling fungerar digitala 

lösningar som ett hjälpmedel i lärandeprocessen för den enskilde individen. Halal (2013) 

beskriver vidare hur teknologins framväxt påverkar samhället, dess makt förväntas 

fördubblas vartannat år. I framtiden menar författaren att arbete, lärande och större delar 

av det sociala kommer att ske online, den digitala världen är ständigt närvarande och blir 

alltmer intelligent. 

  

Chiesa och Frattini (2011) beskriver marknaden för teknologi av osäker natur och i högsta 

grad snabbväxande, vilket gör att introduktionen av en ny produkt är väldigt kritisk. Beard 

och Easingwood (1996) menar att om resultatet blir lyckat vid lansering av en ny produkt, 

beror på hur väl marknadsföraren utfört sitt arbete. Författarna påpekar att 

marknadsföringen måste göras på rätt sätt från start. Teknologin snabba utveckling gör 
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att tiden är knapp innan konkurrens dyker upp på marknaden (Beard och Easingwood 

1996). Statistik framtagen av Wiklund och Pucciarelli år 2009, återgiven i en artikel av 

författaren Marr publicerad i Forbes, förklaras att 25% av alla teknologiska lösningar som 

introduceras på marknaden varje år fallerar (Marr 2016). Av dessa går 54% förlorade på 

grund av brister i förvaltningen. Samtidigt förklaras att av de lösningar som överlever den 

tuffa marknaden, ger mellan 20–25% inte någon avkastning på investeringen, hälften av 

dem behöver omarbetas och bearbetas i samma ögonblick som introduktion sker (Marr 

2016). Författaren belyser att den största orsaken till att många teknologiska lösningar går 

förlorade, är när syftet med produkten är odefinierat. Detta leder till att företaget inte har 

något specifikt mål att utveckla produkten mot (Marr 2016). Den brittiska forskaren Shore 

blir refererad i en artikel från 2018, Shore förklarar att många företag inte lyckas med 

sina teknologiska lösningar, beroende på att företaget inte tillgodoser tre fundamentala 

principer; krav, behov och efterfrågan (Business Matters 2018). 

  

Att utveckla en produkt sker ofta med fokus på egenskaper i form av prestanda, design 

eller livslängd som möjliggörs genom teknisk utveckling (Gustafsson 1998). Witell, 

Gustafsson och Johnson (2014) förklarar att resultatet kan ges större framgång om 

företaget arbetar kundorienterat, samt gör en grundlig research av efterfrågan under 

utvecklingsstadiet. Genom tillgångar i form av kundinformation under 

produktutvecklingen, kan företag skapa förståelse för kundens behov, vilket resulterar i 

konkurrensfördelar. Gustafsson (1998) påpekar i tidig forskning vikten av att särskilja sig 

från konkurrenter och erbjuda kunden unika attribut, vilket även Parment (2015) 

beskriver som en viktig del i marknadsföringsprocessen. Pris, kvalitet och teknik är 

faktorer som kan bidra till att utmärka sig på marknaden (Gustafsson 1998). 

Standardisering gör dock att konkurrerande produkter är svåra att skilja på för 

konsumenten, exempelvis den tekniska prestandan. Upplevelsen av produkten är därför 

vital för att möjliggöra särskiljande, vilket kan resultera i konkurrenskraftighet 

(Gustafsson 1998). Många företag stöter på problem vid lansering av nya teknologiska 

lösningar, Chiesa och Frattini (2011) antyder att marknadens mobilitet och spridning av 

konkurrerande teknik försvårar möjligheten att lyckas. Författarna menar att detta tydligt 

framgår, då ett stort antal teknologiska produkter som introduceras på marknaden fallerar. 

Vilket styrks av den statistik som Marr presenterar i Forbes (Marr 2016). 
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Studien grundar sig i produktlansering av gamification, vilket är en form av digital 

lösning, begreppet myntades av engelsmannen Nick Pelling år 2002 (Burke 2014). 

Gamification beskrivs som ett digitalt verktyg för att motivera och engagera människor 

att uppnå mål, genom att använda spelmekanik och design som skapar en upplevelse 

(Burke 2014). För att förtydliga begreppet gamification och sätta det i kontext, presenterar 

Dymek och Zackariasson (2016) exempel på hur gamification kan appliceras inom 

företag, genom en studie på ett amerikanskt försäkringsbolag. En applikation 

introducerades för medarbetarna, där de aktivt uppdaterade försäljning och kundmöten, 

för vilka de erhöll poäng. Spelet fungerade som en tävling inom företaget och resultatet 

påvisade förhöjd motivation hos medarbetarna, i form av högre engagemang samt ökad 

försäljning. 

  

Dymek och Zackariasson (2016) menar att gamification skapar en länk till visualisering 

för individen, samt möjliggör direkt feedback i realtid, vilket kan främja motivation och 

förändra beteenden. Enligt Burke (2014) är gamification en omtalad trend inom 

teknologin, samtidigt som den anses överreklamerad. Författaren menar att 

förväntningarna på tjänstens prestation, i förhållande till organisationers bristfälliga 

kunskap om utformning och användarområde, ofta leder till misslyckade projekt. 

  

1.2 Problemdiskussion 
Lim och Lee (2010) förklarar att konkurrenskraften växer i takt med teknikens utveckling, 

vilket ökar efterfrågan av innovativa digitala lösningar hos konsumenten. Samtidigt 

förklaras lansering av en ny produkt som det mest kritiska stadiet i processen (Beard och 

Easingwood 1996; Chiesa och Frattini 2011; Calantone, Di Benedetto och Rubera 

2012).  Shore (Business Matters 2018) betonar att företag måste formulera syftet med den 

teknologiska lösningen och se till konsumentens behov. Parment (2015) instämmer att 

kundens behov är en väsentlig del i marknadsföringsprocessen, vanligt förekommande är 

att fokus ligger på produkten. Författaren förklarar att fokus istället borde riktas på 

upplevelsen och de fördelar som medföljer. Calantone, Di Benedetto och Rubera (2012) 

förklarar att konsumenten måste övertygas genom utbildning och information om de 

fördelar samt nytta som medföljer produkten. Författarna menar om kunden inte 

övertygas om att produkten uppfyller behovet, misslyckas även den bästa. Shaw, Ellis 

och Ziegler (2018) samt Vander-Ark (2011) tydliggör och förklarar att människan lär sig, 

tänker och löser problem på olika sätt, vilket innebär att människor föredrar olika typer 
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av teknologi. Den största utmaningen är att få konsumenten att minnas och agera (Shaw, 

Ellis och Ziegler 2018; Gladwell 2004), vilket stärker vikten av att förstå vad användaren 

efterfrågar samt kräver av en teknologisk lösning.  

 

Gustafsson (1998) förkunnar redan år 1998 att både marknadsföring och 

produktutveckling är ett hett ämne inom forskning. Tekniska såväl som 

marknadsrelaterade faktorer i förhållande till ökad utveckling har länge stått i fokus. 

Lansering och medföljande aktiviteter som oftast är den mest kostsamma parten, ges 

däremot inte lika stor uppmärksamhet (Beard och Easingwood 1996; Gustafsson 1998; 

Calantone, Di Benedetto och Rubera 2018). Chiesa och Frattini (2011) förklarar att 

faktorer som tidpunkt, marknadsföring samt distribution är kritiska och kan komma spela 

en avgörande roll, för hur produkten mottas av konsumenten. Trots att en produkt består 

av både tekniska och funktionella attribut som är överlägsna konkurrentens, menar Chiesa 

och Frattini (2011) samt Gustafsson (1998) att om strategin för lanseringen inte är väl 

genomtänkt och genomförd, tenderar produkten att bli avvisad på marknaden. Calantone, 

Di Benedetto och Rubera (2018) tydliggör att lanseringsfasen bör utforskas och att det 

finns ett kunskapsgap mellan produktutveckling och lanseringsstrategi. 

 

Vidare förklarar Lim och Lee (2010) att tillväxt av teknologi och 

marknadsföringsaktiviteter har möjliggjort globala framgångar för innovativa produkter. 

Konsumentens kunskap och den tekniska infrastrukturen skiljer sig länder emellan. Det 

är viktigt att anpassa marknadsföringsstrategin beroende på om produkten ska lanseras 

lokalt eller på internationell marknad (Gustafsson 1998; Lim och Lee 2010). Det svenska 

samhället var snabb med att ta till sig teknologin och dess möjligheter. Ökningen bland 

användare av digitala tjänster i Sverige är markant (SOU 2015:65), därav anses aktuellt 

att basera studien på det svenska samhället.     

  

1.3 Problemformulering 
Lansering verkar kritiskt för framgång eller misslyckande, med utgångspunkt i tidigare 

forskning som påvisar brister i det strategiska arbetet vid produktlansering. Hur väl 

introduktionen kommuniceras, planeras och utförs, spelar en avgörande roll för acceptans 

på marknaden, vilket styrker att vidare forskning inom området av lansering är aktuell. 

(Beard och Easingwood 1996; Gustafsson 1998; Calantone, Di Benedetto och Rubera 

2018; Chiesa och Frattini 2011). 



  
 

5 

  

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för hur en lanseringsstrategi för en digital 

plattform, som grundas på en gamification, kan se ut på den svenska marknaden. 

 

1.5 Frågeställning 
• Hur kan en lanseringsstrategi för en gamification inom kategorin digital tjänst 

planeras och genomföras, med målet att skapa förutsättningar för kontinuerligt 

användande? 
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2 Metod 
Följande kapitel klargör hur undersökningen genomförts samt vilka metoder som har 

tillämpats för att nå fram till resultat och slutsats. Samtliga metodval motiveras, granskas 

och redogörs för i förhållande till studien. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Hermeneutik   

Studien antar en tolkande kunskapsteoretisk inriktning med anledning av individens 

centrala roll. Undersökningen lägger stor vikt vid deltagarnas uppfattning och tolkningar. 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) två huvudsakliga inriktningar; positivism och 

hermeneutik. Positivismen syftar till strävan efter att generera tillförlitlig kunskap och 

orsakssamband (Widerberg 2002). Forskaren är objektiv till sitt synsätt (Starrin och 

Svensson 1994), vilket innebär att det inte finns utrymme för värderingar (Bryman och 

Bell 2013).  

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning som behandlar metod och teori, används termen 

hermeneutik för att tolka individens handlingar. Hermeneutik, även benämnt 

tolkningsperspektivet, syftar till att forskaren är subjektiv och fokuserar på att förstå vad 

som ger upphov till ett visst beteende och varför (Starrin och Svensson 1994; Bryman 

och Bell 2013). Widerberg (2002) klargör ovanstående genom en koncis förklaring; det 

hermeneutistiska perspektivet fokuserar på betydelsen av tolkningar, vilket ska generera 

kunskap. Dock ska nämnas att tolkningar inte alltid genomsyrar självklarhet, de baseras 

även på teoretiska grunder, det krävs tillika ett omfångsrikt sammanhang och 

tolkningsprocessen kan vara svåröverskådlig (Starrin och Svensson 1994). Med 

anledning av att kvalitativ metod enligt Alvehus (2013) fokuserar på yttrade meningar 

och innebörd, vilket sedan ska komma att tolkas, anses likväl det hermeneutistiska 

perspektivet vara aktuell för studien. Alvehus (2013) styrker ytterligare genom att 

beskriva hur kvalitativ forskning ämnar generera en generell förståelse av företeelser, 

vilket leder till att ett hermeneutistiskt perspektiv är att föredra.  
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2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Deduktivt och induktivt 

Grunden för rapporten utgår från information kring aktuellt ämne, vilket formade 

undersökningens problemformulering, frågeställning och syfte. Den teoretiska 

referensramen utvecklades med utgångspunkt i en lanseringsprocess, som sedan gav 

grund för de ämnen som berör datainsamlingen. Bryman och Bell (2013) redogör för två 

tillvägagångssätt som behandlar relationen mellan teori och praktik inom forskning; 

deduktion och induktion. Författarna menar att kvantitativ forskning vanligtvis behandlas 

deduktivt, medan kvalitativ forskning innefattar ett induktivt synsätt. De två 

angreppssätten formar strategier för hur undersökningen ska genomföras, dock påpekas 

att i vissa fall är det bättre att se på dem som riktlinjer (Bryman och Bell 2013). Deduktiv 

ansats kan även rymma slag av induktion och vice versa (Cuadra 2012; Bryman och Bell 

2013).  

       

En deduktiv ansats kan enkelt beskrivas genom att forskaren från befintlig teori försöker 

påvisa ett samband i praktiken (Bryman och Bell 2013; Ruane 2015). Befintlig kunskap 

inom ett specifikt ämne resulterar i en eller flera hypoteser, som genom prövning antingen 

förkastas eller bekräftas. Induktion innebär att de resultat som framkommer av forskning 

ligger till grund för teorin (Bryman och Bell 2013; Ruane 2015). Forskaren redogör för 

den logiska följd av de observationer som gjorts i förhållande till den teoretiska ram som 

undersökningen baserats på (Bryman och Bell 2013). Vanligt är att forskaren baserat på 

upprepade observationer av ett fenomen, presenterar en slutsats som leder till ett resultat. 

Det finns dock en viss osäkerhet i induktiva argument, sannolikheten att en eventuell 

förändring uppstår i förhållande till resultatet är alltid en risk (Sohlberg och Sohlberg 

2013). Induktion med deduktiva inslag har därför varit aktuell för undersökningen, den 

teoretiska referensramen behandlas i syfte att få en förförståelse kring ämnet, samt 

behandlas grundläggande för datainsamlingen.  

 

2.3 Undersökningsmetod  

2.3.1 Kvalitativ metod 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur lansering av en gamification kan 

tillämpas, med intention att erhålla en plats på marknaden och uppmuntra till 

kontinuerligt användande. Studien utgår från kvalitativ forskningsmetod, vilken har en 

mer vokabel inriktning, där datainsamling och analys inte har för avsikt att kvantifieras 
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(Bryman och Bell 2013; David och Sutton 2016). Kvalitativ metod blev aktuell för 

undersökningen då subjektiva upplevelser av fenomen existerar, känslor och handlingar 

kan te sig i olika form. Studien omfattas av begrepp som inte är direkt mätbara. En digital 

lösning kan generellt beskrivas som användbar, vilket är ett begrepp som subjektivt 

bedöms av individen, beroende på vad användaren efterfrågar och uppfattar (Wallén 

1996). Kvalitativ forskning fokuserar på individens uppfattning av den sociala 

verkligheten och hur denne tolkar upplevelsen, verkligheten uppfattas som obeständig 

och formas av individen (Bryman och Bell 2013). Metoden och studien utgår från 

respondenternas uppfattning av vad som anses värdefullt och belyser deltagarnas 

perspektiv. Teoretisk ordalydelse och begrepp som är väsentliga för forskningen blir till 

följd av datainsamlingen (Bryman och Bell 2013). Kritik lyfts mot kvalitativ metod när 

det handlar om att generalisera till populationen (Bryman och Bell 2013). Studien kan 

generera teori som möjligt underlag för framtida forskning, dock är det svårare att påvisa 

om resultatet går att applicera i annan miljö. Med anledning av att studien inte ämnar 

generera mätbara resultat, som förklarar ett visst fenomen eller bekräftar hypoteser, är 

kvalitativ metod relevant. Fokus är ökad förståelse för de beteenden, värderingar och 

uppfattningar som individen har i undersökningens sammanhang, vilket skapar ytterligare 

underlag för att kvalitativ forskningsmetod är aktuell.    

 

2.4 Litteratursökning 
Google Scholar och Linnéuniversitetets elektroniska databas, samt universitetsbiblioteket 

i Kalmar och Växjö, har varit aktuella för studiens litteratursökning. Med utgångspunkt i 

relevanta teorier inom aktuellt kunskapsområde har befintlig litteratur, tidskrifter och 

vetenskapliga artiklar granskats kontinuerligt under studiens period. I avsikt att utvinna 

information av betydelse för studien. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

litteraturgenomgång av god idé för att bilda en uppfattning av redan befintlig forskning. 

De nyckelord som i studien identifierats har agerat sökord, vilka hjälper forskaren att 

begränsa sökningen i relation till forskningsområdet (Bryman och Bell 2013).  

 

Sökord; motivation; digital marknadsföring; gamification; teknologiska lösningar; 

digitalisering; lansering; kommunikation.  
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3 Datainsamling 
Att kombinera metoder för insamling av data kan enligt Halkier (2010) vara positivt för 

undersökningen, då ett fenomen kan tolkas och uppfattas ur olika perspektiv. Olika 

former av data kan komplettera varandra och tillföra dimensioner av kunskap kring 

ämnet, vilket ökar möjlighet för validitet (Halkier 2010). Därav valet att kombinera 

individuell -och gruppintervju. För insamling av primärdata har därför individuella 

intervjuer samt fokusgrupper genomförts. Följande avsnitt beskriver och granskar 

tillvägagångssättet av samtliga processer. 

 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Brinkmann (2013) menar att intervjuer i all form är relativa. Vid strukturerade intervjuer 

tillkommer i regel alltid något sidospår som inte planerats från början. Likaså har 

ostrukturerade intervjuer en tendens att utgå från vad forskaren har för avsikt att diskutera. 

Med detta påstående av Brinkmann (2013) i åtanke blev vad Bryman och Bell (2013) 

benämner semistrukturerade intervjuer aktuellt. Vid denna intervjuform är vanligt att 

använda sig av en intervjuguide (Bryman och Bell 2013). En intervjuguide fungerar som 

en mindmap för forskaren, där frågeställning och ämnen som ska behandlas punktas ner. 

Frågorna bör vara utformade så att deltagarna kan delge hur de upplever sin sociala 

verklighet ur eget perspektiv, samt ge utrymme för flexibilitet (Bryman och Bell 2013). 

Specificerade frågor i relation till ämnet fanns att tillgå under samtliga möten, men 

deltagarna svarade och agerade självständigt. Denna intervjuform är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning, då forskaren söker förståelse för individens 

uppfattning (Brinkmann 2013; Bryman och Bell 2013). Frågor som inte innefattas av 

intervjuguiden kan enligt Bryman och Bell (2013) även komma på tal, då deltagarnas svar 

ger upphov till något som hör samman med ämnet, vilket blev aktuellt under samtliga 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer i form av individuella intervjuer och 

fokusgrupper tillämpas studien, i linje med vad Brinkmann (2013) samt Bryman och Bell 

(2013) förespråkar.  

 

3.1.1 Individuella intervjuer 

Två individuella intervjuer har genomförts i syfte att erhålla kunskap ur ett 

företagsperspektiv. Enskilda intervjuer ger enligt Halkier (2010) forskaren möjlighet att 

skapa en djupare förståelse på en individuell nivå av vederbörandes erfarenhet och 

uppfattning. Båda respondenter var av manligt kön, vilket för undersökningen ses som 
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fördelaktigt då statistik från SCB (2017) visar att det bland män är vanligare att erhålla 

digitala färdigheter.   

 

3.1.1.1 Urval 

För de enskilda intervjuer som genomförts har ett bekvämlighetsurval tillämpats. 

Bekvämlighetsurval beskrivs kort och gott som en selektion av personer, vilka är 

tillgängliga under tillfället för studien (Bryman och Bell 2013), urvalsmetoden lämpade 

sig av geografiska skäl och tidsaspekt. Företagen Beanloop och Insert Coin arbetar båda 

med aktuellt ämne och kontaktades via e-mail. Sherief Badran är grundare till företaget 

Beanloop (Se bilaga 1). Adam Palmquist förklaras som en evangelist inom företaget 

Insert Coin (Se bilaga 1).  

 

3.1.1.2 Genomförande 

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av ämnet, varpå respondenten beskrev sin 

yrkesroll. Intervjun med Badran hölls i ett konferensrum på Beanloops huvudkontor, 

vilket medförde att diskussionen skedde ostört under intervjun. Adam Palmquist åker runt 

i Sverige och föreläser om gamification och Insert Coin är etablerat i Göteborg, vilket 

resulterade i att intervjun med Palmquist hölls per telefon under respondentens lediga tid. 

Båda intervjuerna bandades i samtycke med respondenterna, med anledning av 

rekommendationer att det underlättar praktiskt arbete som medföljer, att analysera och 

tolka insamlad data (Wallén 1996; Bryman och Bell 2013). Intervjuerna följde samma 

intervjuguide (Se bilaga 2).  

 

3.1.2 Fokusgrupper 

Att arbeta med fokusgrupper tenderar att öppna upp för diskussion. Individerna som 

deltar ges möjligheten att granska varandras åsikter och mer djupgående svar kan 

genereras. Vid tillfället då gruppen samlas sker en tämligen ostrukturerad diskussion där 

ansvarig, moderator, vägleder men lämnar stort utrymme för deltagarna att tolka frågorna 

(Bryman och Bell 2013). Författarna fortsätter förklara att fokusgrupper är vanligt 

förekommande inom kvalitativ forskning, i syfte att skapa förståelse för hur deltagarna 

uppfattar studiens intervjuguide. Deltagarna kan ifrågasätta och hålla med varandra i olika 

frågor, vilket möjliggör för mer realistiska skildringar av individernas åsikter (Bryman 

och Bell 2013; Halkier 2010). Bryman och Bell (2013) uppger att då forskaren söker efter 

mångfaldiga svar och åsikter i undersökningen kring berört ämne, anses fokusgrupper 
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som ett relevant verktyg. Naturligt finns likt alla metodval nackdelar, vid 

fokusgruppsintervjuer kan deltagarna påverkas av varandra, vilket resulterar i att normer 

och acceptans har inverkan på vad som uttalas (Bryman och Bell 2013; Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren 2017). Studien behandlar dock inte ett känsligt eller privat ämne, vilket 

enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) har störst inverkan på att deltagarna anpassar 

sig till varandra i sina yttranden. Då individens uppfattning är av relevans för studien 

beslutas intervjuformen vara aktuell.  

 

3.1.2.1 Urval 

Genom snöbollsurval sammansattes tre fokusgrupper, två fokusgrupper med sex 

respondenter i vardera och en fokusgrupp med fem respondenter (Se bilaga 3). 

Snöbollsurval innebär att forskaren utgår från att söka kontakt med ett fåtal individer som 

anses relevanta för aktuell studie, vilka uppmuntras att söka upp ytterligare deltagare 

(Bryman och Bell 2013). Tre nyckelpersoner kontaktades och blev aktuella för studien, 

vilka var individer som befann sig i närstående sociala nätverk. Dock ska nämnas att 

hänvisning till att undvika deltagare som är forskaren bekant existerar (Halkier 2010). Är 

så fallet är det viktigt att resterande i gruppen för forskaren är okända, därför ombads 

nyckelpersonerna att söka upp övriga deltagare. Valet av urval tillämpades då författarna 

Bryman och Bell (2013) menar att den lämpar sig väl i kvalitativa studier, då frågan om 

att generalisera inte lyfts med samma tyngd som vid kvantitativa undersökningar. 

  

Det finns varierande rekommendationer kring hur många deltagare en fokusgrupp bör 

bestå av, generellt föreslås mellan sex till tolv (Halkier 2010; Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren 2017). Fördelar med ett färre antal deltagare är att var och en får större 

utrymme att framföra sina åsikter (Dahlin-Ivanoff och Holmgren 2017). Fler deltagare 

genererar stora mängder data, vilket kan resultera i svårigheter att analysera (Halkier 

2010). Fokusgrupp 1 består av sex respondenter i arbetslivet, slumpmässigt blandat 

kvinnor och män. Samtliga innehar ingen eftergymnasial utbildning. Gruppen blev aktuell 

då de representerar den allmänna användaren av digitala tjänster. Fokusgrupp 2 består av 

sex respondenter av manligt kön, där alla studerar ekonomiprogrammet med inriktning 

marknadsföring. För undersökningen var gruppen av relevans, då dem kan ses som både 

användare och blivande marknadsförare. Fokusgrupp 3 består av fem respondenter, 

samtliga av manligt kön, alla studerar till lärare. Gruppen var av intresse för 

undersökningen då gamification är stark kopplat till lärandeprocessen. Att fokusgrupp 2 
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och 3 består av manliga respondenter ses inte till någon nackdel för undersökningen, då 

statistik av SOI (2017) påvisar att män inom gruppernas åldersspann tenderar att spela 

mer.    

 

3.1.2.2 Genomförande 

Vardera intervjun inleddes med en kort presentation av studiens syfte, för att säkra de 

potentiella deltagarnas intresse av att medverka, vilket Halkier (2010) förespråkar. Regler 

kring hur diskussionen skulle föras togs upp på rekommendation för att underlätta 

(Bryman och Bell 2013; Dahlin-Ivanoff och Holmgren 2017). Deltagarna delgavs att en 

i taget framför sina synpunkter samt att alla tankar är av vikt. Respondenterna blev 

informerade om att intervjuerna spelades in, vilket anses av god idé för att underlätta 

arbetet (Wallén 1996; Bryman och Bell 2013). Vidare informerades respondenterna om 

hur insamlad data ämnar presenteras, då en sådan beskrivning är på etiska grunder korrekt 

(Gillham 2008). Respondenterna gavs möjligheten att vara anonyma, vilket Bryman och 

Bell (2013) rekommenderar. Då studien inte är av sensibel karaktär är vanligt att 

respondenterna godkänner identifiering (Gillham 2008), vilket kan appliceras på aktuell 

studie. Anonymitet avböjdes av samtliga deltagare, därav presenteras de i studien vid för- 

och efternamn. Fokusgrupperna samlades i lugna, offentliga miljöer vid samtliga 

tillfällen. Intervjumiljöerna medförde att gruppernas diskussion skedde ostört, vilket är 

att föredra då det ökar potentialen att deltagarna känner sig komfortabla (Gillham 2008). 

Respondenterna samlades vid ett bord så att alla fick en tydlig överblick av övriga 

deltagare, vilket Gillham (2008) rekommenderar. Samtliga intervjuer följde samma 

intervjuguide (Se bilaga 4). 

 

3.2 Transkribering 
Enligt Halkier (2010) är av relevans att transkribera och skriva ut den insamlade datan 

innan någon form av bearbetning påbörjas. Den stora mängd data som producerats kan 

dock rymma svårigheter att analysera och transkribering är mycket tidskrävande (Bryman 

och Bell 2013). Under pågående intervju kan vara lätt för moderatorn att tappa 

koncentrationen, om anteckningar sker parallellt. Det kan även vara svårt att specificera 

vem som talar, vilket har betydelse för tolkningen av materialet (Bryman och Bell 2013). 

Efter genomförda fokusgrupper avlyssnades allt inspelat material, varpå data 

transkriberades grundligt och skrevs ut. Likaså behandlades de enskilda intervjuerna, det 

inspelade materialet avlyssnades och fördes ner skriftligt ordagrant. Transkriberingen 
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resulterade i totalt 63 sidor, vilka bearbetades kontinuerligt inför och under arbete med 

analys och tolkning. Denna systematiska process ger ökad möjlighet att återge insamlad 

information mer grundligt (Yin 2013). Valet att transkribera grundades i starka argument 

att processen underlättar, med medvetenhet att avsatt tid togs med i planeringen.    

 

3.3 Kodning och kategorisering 
Det transkriberade materialet från samtliga intervjuer delades in under rubrikerna; 

intresse, kommunikation och kontinuitet. Teman identifierades gemensamt för 

fokusgrupper och individuella intervjuer. Rubrikerna fastställdes med grund i 

återkommande ämnesdiskussioner och begrepp som antyddes av sammanhängande 

betydelse och tema. De begrepp som formades från insamlad data, vilka sedan resulterade 

i kategorier, sattes i förhållande till den teoretiska referensramen. Samtliga intervjuer, 

individuella och fokusgrupper, behandlades systematiskt i syfte att hitta ett mönster och 

brytas ner till ett antal begrepp som sammanfattade varje tema. Processen resulterade i 

två kategoriseringsscheman (Se bilaga 5 och 6), vilka representerar fokusgrupper och 

individuella intervjuer för sig. Teori, frågorna från intervjuguiden, teman och kategorier 

fördelades, vilket slutligen resulterade i de tre huvudkategorier som behandlas 

grundläggande för empiri, analys och slutsats.  Att koda och kategorisera insamlad data 

förser forskaren med en tydligare helhetsbild av det empiriska materialet, möjligheten ges 

även att organisera och decimera data (Halkier 2010). 

 

3.4 Vetenskapliga kriterier 

3.4.1 Trovärdighet 

Validitet är ett begrepp som kan översättas till trovärdighet och behandlar en granskning 

om de slutsatser som delgetts i forskningen har ett sammanhang (Bryman och Bell 2013). 

Begreppet är ett kriterium som avser hur trovärdigt resultatet är av de mått som 

presenteras (Halvorsen 1992; Bryman och Bell 2013). Inom kvalitativ forskning finns 

alternativa kriterier för hur validitet hanteras i förhållande till undersökningen (Bryman 

och Bell 2013), vilka har beaktats för att stärka validiteten. Validitet kan enligt Bryman 

och Bell (2013) vid kvalitativ forskning styrkas genom att forskningen utförs regelrätt. 

Information bör bekräftas av de medverkande för att fastställa deras samtycke. Detta har 

uppmärksammats vid samtliga intervjuer, genom att frekvent bekräfta och uppmuntra 

respondenterna till att förtydliga individuell innebörd av begrepp och verifiera svaren. 

Överförbarheten till studier i andra kontext bör möjliggöras genom utförlig redogörelse 
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av kulturella aspekter, som påvisar huruvida studiens resultat kan transfereras (Bryman 

och Bell 2013). Pålitlighet skapas genom redogörelse för att varje steg i processen under 

studien är absolut och granskad av utomstående (Bryman och Bell 2013). Hela 

händelseförloppet är därför detaljerat beskrivet, studien har även delvis genomgått 

revision av opartiska individer. Konfirmering eller bekräftelse ges genom evident 

bevisning att forskaren inte delgivit personliga värderingar (Bryman och Bell 2013). 

Därefter påpekas även vikten av att skildringen som återges i resultatet av de 

medverkandes perception bör återge en rättvis bild, vilket genom noggrann genomgång 

av den insamlade datan säkerställts i högsta möjliga mån.  
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4 Teoretisk referensram 
I teorin behandlas strategi för produktlansering, vilket är en central del för studien. Då 

produktlansering innefattas av kommunikativa medel för att nå ut till konsumenten, 

redogörs för teorierna Process of adoption; hur konsumenten accepterar en ny produkt, 

samt teorin Process of diffusion; konsumenten som bidragande faktor till spridningen av 

en produkt på marknaden. Vidare klargörs för teori kring Word of Mouth Marketing samt 

Digital marknadsföring, då dessa fungerar som verktyg för 

marknadsföringskommunikation. Vitalt för uppsatsen är att behandla hur individer 

accepterar teknologiska lösningar, därav tas modellen Technology Acceptance Model 

(TAM) i beaktande. Gamification har en stark koppling till individens motivation, därav 

redogörs för teori kring inre och yttre motivation. Då studien grundar sig i en 

produktlansering av en gamification, behandlas därav teori kring detta ämne. 

  

4.1 Produktlansering 
Produktlansering är något som måste planeras noggrant och med stor omsorg (Gustafsson 

1998). Hur lanseringen ska genomföras tenderar att successivt framgå under tiden då 

produkten utvecklas, när introduktionen ska genomföras på marknaden bör fem frågor 

besvaras och bearbetas mer djupgående enligt Gustafsson (1998); 

  

Vad ingår i lanseringen? 

Kärnprodukten omfattas ofta av ett antal kringliggande tjänster som adderar värde för 

kunden, komplement som förhöjer värdet är därför något som bör beaktas. Produktens 

design, pris och namn är faktorer som initierar nyttan av produkten. Beståndsdelar 

baserade på livsstil kan även förhöja upplevelsen. I detta steg är därför viktigt att planera 

vad själva lanseringen ska innefatta. 

  

Vem eller vilka potentiella användare och köpare riktas lansering mot? 

Det är av stor relevans att fastställa och förstå vilken kundgrupp som produkten avser 

tillgodose. Att bygga relationer med den potentiella kunden är av betydelse för 

produktens acceptans. Segmenteringen är en väsentlig del inför introduktionen på 

marknaden. Redan innan lanseringen ska ske kan produkten testas av ett urval som skapar 

underlag för ett lyckat projekt. Att vända sig till ett mindre segment kan ha fördelar för 
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etableringen, företaget ges då större möjlighet att tillfredsställa kundens behov och göra 

en grundlig research.   

  

Var ska försäljningen inledas? 

Valet av geografisk marknad kan påverkas av företagets resurser och marknadssituation. 

Introduktionen kan ske stegvis, där begränsning till vissa områden utgör grunden för 

lanseringen. Lanseringen kan därför till en början genomföras lokalt och därefter 

expandera. 

  

När ska produkten lanseras? 

Vilken tidpunkt som är bäst lämpad för lanseringen omfattas av det segment produkten 

riktas mot, vilka påverkas av kringliggande faktorer likt konkurrerande produkter och 

beredskap. Tidsrymden för introduktion är kritisk, beroende på utveckling och 

konkurrens. Planeringen bör omfatta uppföljning av konkurrenter, vilket möjliggör att 

företag kan vara först ut på marknaden eller modifiera liknande produkter erhållna av 

konkurrenterna. Har kunden skapat sig en uppfattning om liknande produkter och innehar 

kunskap om dess användningsområde, ges utrymme för att följa upp marknadens reaktion 

på liknande produkter och minska sina risker.    

  

Hur ska introduktionen på marknaden genomföras? 

Vid en lansering är en klar bild av målgruppen vital. Kommunikationen bör riktas till de 

kunder som anses ha en betydande roll för att erhålla en plats på marknaden. Vilket 

budskap som ska sändas ut genom valda kanaler bör fastställas i enlighet med företagets 

mål samt att utformningen av budskapet ska vara gripbar. Kommunikationen bör grunda 

sig i mottagaren och varför specifik information ska sändas ut. Är budskapet exempelvis 

konstruerat för att väcka uppmärksamhet, eller till för att få mottagaren att prova 

produkten.    

  

4.2 Process of Adoption 
Process of adoption myntades av Rogers år 1983 (Fill 2011; Chaffey och Ellis-Chadwick 

2016). Processen innefattar fem steg vilka beskriver hur intresset byggs upp hos 

konsumenten för att börja använda och acceptera en ny produkt (Kotler, Armstrong och 

Parment 2011; Parment 2015), samt hur kommunikationen bör hanteras gentemot 

konsumenten (Fill 2011).  
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Knowledge/medvetenhet 

Konsumenten blir uppmärksammad om produktens existens, men innehar ingen eller i 

väldigt liten utsträckning information (Kotler, Armstrong och Parment 2011; Parment 

2015). Attityd är ännu inte etablerad, marknadsföraren måste därför aktivt kommunicera 

ut sitt budskap via kanaler där individer som aktivt söker information kommer att leta 

(Fill 2011). 

  

Persuasion/intresse 

Medvetenhet är etablerad hos konsumenten. Den information som tillhandahållits kan 

påvisa att produkten på något sätt löser ett problem eller tillfredsställer ett behov. Här blir 

information från andra aktörer som har erfarenhet av produkten viktig (Fill 2011). 

Intresset hos konsumenten byggs upp och aktiv informationssökning kring produkten blir 

aktuellt (Kotler, Armstrong och Parment 2011; Parment 2015). 

     

Decision/utvärdering 

Beslut fattas om produkten ska sättas på prov och en utvärdering av huruvida produkten 

är lämpad för konsumenten görs (Fill 2011; Kotler, Armstrong och Parment 2011; 

Parment 2015). Negativ eller positiv attityd skapas, kommunikationen måste fortfarande 

flöda och bearbetas i syfte att övertyga konsumenten (Fill 2011). 

  

Implementation/prov 

Produkten testas och konsumenten bedömer värdet av produkten (Kotler, Armstrong och 

Parment 2011; Parment 2015). Information om var konsumenten kan erhålla produkten 

och hur den ska användas måste kommuniceras för att processen ska resultera i att 

produkten testas (Fill 2011). Vidare information måste florera för att uppmuntra till 

fortsatt användande. 

  

Confirmation/adoption 

Den nya produkten eller innovationen, blir enligt Fill (2011) accepterad eller avvisad på 

marknaden i förhållande till kundens upplevelse av användandet. I det här stadiet har 

konsumenten fattat ett beslut om att bruka produkten (Kotler, Armstrong och Parment 

2011; Parment 2015). Planerad kommunikation från organisationens sida används för att 

upprätthålla positiva attityder eller påverka negativa (Fill 2011).    
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4.3 Process of Diffusion  
Process of diffusion kan förklaras som hur en produkt sprids och blir accepterad på 

marknaden. Spridningen sker då en innovation via utvalda kanaler kommuniceras bland 

aktörer på marknaden (Fill 2011). Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver 

processen som ett hjälpmedel för att förstå i vilket stadie av acceptans konsumenten 

befinner sig, i relation till produkten. I processen identifieras fem kategorier av 

konsumenter, vilka enligt Parment (2015) omfattas av olika värderingar. Kotler, 

Armstrong och Parment (2011) menar att kategorierna skiljer sig i vad konsumenten 

värdesätter.  

  

Innovators   

Denna konsument är mycket mottaglig för nya idéer och har god ekonomi (Fill 2011). De 

är inte känsliga för att ta risker och testa nya produkter (Dann och Dann 2011; Kotler, 

Armstrong och Parment 2011; Fill 2011; Parment 2015). Enligt Ruskin-Brown (2006) 

vill innovators vara först ut när det gäller nya produkter, de testar gärna ny teknologi och 

utforskar. Dem värdesätter individuella värderingar framför omgivningens och är lättare 

att påverka (Parment 2015). Dann och Dann (2011) menar att innovators har god 

förståelse för avancerad teknik och att dem är självsäkra. Dem är så insatta i nya 

innovationer att de ibland vet mer om produkten än skaparen (Dann och Dann 2011). 

Kotler, Armstrong och Parment (2011) beskriver innovators som äventyrslystna. 

  

Early adopters 

Denna grupp konsumenter har ett starkt inflytande, därav är de viktiga för spridningen i 

processen (Fill 2011). Gruppen benämns opinionsbildare (Sisaye och Birnberg 2012; 

Parment 2015) och dem är snabba med att acceptera en ny produkt (Parment 2015). Dann 

och Dann (2011) menar att early adopters är flockledare, de anammar trender och ser upp 

till innovators. De tillhör den yngre generationen och tenderar att vara högt utbildade, de 

söker information aktivt och är flitiga internetanvändare (Fill 2011). För att övertyga 

denna målgrupp krävs att innovationen eller produkten påvisar fördelar för dem som 

användare (Ruskin-Brown 2006). Gruppen är väsentlig för kommunikationen och 

påverkar i vilken grad spridningen av den nya produkten sker (Fill 2011; Sisaye och 

Birnberg 2012). Representanter för denna kategori bör identifieras tidigt, dem har god 

förmåga att influera andra (Sisaye och Birnberg 2012).  
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Early majority 

Denna grupp tillhör en något äldre generation med medelinkomst, de använder sig av 

internet för att söka information och förlitar sig på informella informationskällor (Fill 

2011). Parment (2015) menar att denna grupp är mottagliga för den nya produkten och 

prövar före majoriteten. Av Dann och Dann (2011) beskrivs early majority som taktiska, 

de väger för- och nackdelar omsorgsfullt och behöver goda argument för att ta till sig en 

ny produkt. Ruskin-Brown (2006) antyder att först när produkten visat sig fördelaktig och 

identifierad på marknaden, är dem villiga att acceptera den. Dann och Dann (2011) menar 

att marknadsföraren ofta förbiser early majority som potentiell marknad för nya 

innovationer, trots att dem utgör 34 % av populationen (Fill 2011; Dann och Dann 2011; 

Kotler, Armstrong och Parment 2011; Parment 2015). 

  

Late majority 

Konsumenten som tillhör denna kategori är skeptiskt till nya innovationer (Ruskin-Brown 

2006; Fill 2011; Kotler, Armstrong och Parment 2011; Dann och Dann 2011). Sannolikt 

kommer kategorin late majority först att prova en ny produkt om de påverkas av 

samhällets sociala och ekonomiska normer (Fill 2011). Parment (2015) instämmer och 

beskriver dem som den allmänna publiken och som sena anhängare av en ny produkt. 

Silverman (2011) menar att denna konsument varken vill vara först eller sist i 

användandet av en ny produkt. Dann och Dann (2011) beskriver late majority som 

motstridiga till förändring, denna konsument accepterar och anpassar sig först när det inte 

finns något annat alternativ, dem är kritiska mot teknologi. De använder inte internet i 

någon större utsträckning (Fill 2011). 

  

Laggards 

Dessa konsumenter är reserverade för nya innovationer (Ruskin-Brown 2006; Fill 2011; 

Parment 2015), de står gärna fast vid det som redan är accepterat. Laggards tillhör inte 

kategorin höginkomsttagande, dem tenderar att ha låg social status och utbildning (Fill 

2011). Först när innovationen eller produkten av samhället anses självklar, blir acceptans 

aktuell. Laggards tillhör kategorin som inte gärna tar onödiga risker (Ruskin-Brown 2006; 

Silverman 2011; Parment 2015). Fill (2011) understryker att det tar lång tid innan de 

accepterar och provar på en ny produkt. Ur marknadsförarens synvinkel är denna grupp 

tämligen ointressant (Kotler, Armstrong och Parment 2011; Parment 2015). Dem är 
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traditionalister och relateras av Dann och Dann (2011) som bänkvärmare på 

fotbollsmatchen.  

  

Process of diffusion ger underlag för hur kommunikation bör anpassas efter de olika 

kategorierna när en lansering ska ske. Med fokus på innovators och early adopters som 

primära grupper tenderar budskapet att spridas fortare (Fill 2011). Kategorierna tydliggör 

följaktligen hur marknadsföringen bör riktas mot innovators och early adopters (Fill 

2011; Parment 2015), för att uppmuntra spridning av produkten (Fill 2011). Silverman 

(2011) menar att kategorierna beskriver hur de olika konsumenterna tar ett beslut.  

  

4.4 WOMM - Word of Mouth Marketing 
Fill (2011) beskriver termen Word-of-mouth (WoM) som en naturlig och oplanerad 

kommunikation från kund till kund. Parment (2015) och Silverman (2011) instämmer och 

förklarar att WoM har en stor inverkan på konsumenters uppfattning om ett varumärke 

eller produkt. Parment (2015) förklarar att budskap genom WoM ofta upplevs som 

genuina, då både avsändare och mottagare är konsumenter. WoM kan styras samt riktas 

mot tänkta målgrupper, vilket resulterar i att WoM likaså kan funktionera som en 

marknadsföringsmetod, därav termen Word-Of-Mouth Marketing (WoMM) (Fill 2011; 

Chaffey och Ellis-Chadwick 2016). Detta slag av kommunikation kan ses som en 

elektronisk variant av WoM, skillnaden är att WoMM är planerad från företagets sida och 

grundar sig i olika marknadsföringsmetoder (Fill 2011; Chaffey och Ellis-Chadwick 

2016). Syftet med WoMM är att marknadsföra tjänster via utvalda nyckelpersoner, 

refererade av Fill (2011), Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) samt Silverman (2011) som 

opinionsledare. Ledarna kommunicerar företagets produkter eller tjänster via budskap till 

personer i dennes omgivning, vilket resulterar i en hög trovärdighet gentemot budskapet. 

Silverman (2011) förklarar att jämfört med traditionell marknadsföring är WoMM en 

extremt kraftfull marknadsföringsmetod, då internet möjliggör för snabb spridning av 

budskapet. Fill (2011) talar om tre former av WoMM, vilka organisationer kan nyttja till 

att influera konsumentmarknaden: 

 

Voluntary 

Detta slag av kommunikation anses vara den mest trovärdiga formen av WoM, då den 

sker frivilligt och naturligt mellan opinionsledaren och dennes anhängare, utan tvång från 

organisationer (Fill 2011; Silverman 2011).  
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Prompted 

Uppmanad WoM sker när organisationer avsiktligt uppmuntrar opinionsledaren att 

kommunicera ett budskap till sina lyssnare. Detta görs genom att organisationer sänder 

ut ett planerat budskap om en produkt eller tjänst till utvalda opinionsledare (Fill 2011). 

Det planerade budskapet bör då inkludera en övertygande historia kring nyttan av 

produkten eller tjänsten, i syfte till att väcka opinionledarens intresse till att börja 

kommunicera (Silverman 2011). Målet är att uppmana opinionledarens anhängare till att 

föra budskapet vidare, vilket genererar en hög trovärdighet baserad på opinionsledarens 

anseende (Fill 2011; Silverman 2011). 

  

Managed 

Styrd WoM sker när organisationer belönar opinionsledaren för att denne kommunicerar 

ut ett planerat och styrt budskap (Fill 2011). Samtidigt förklaras att när en opinionsledare 

får betalt av ett företag, förlorar denne sitt oberoende och möjligheten till att uttrycka 

åsikter fritt. Trovärdigheten opinionsledaren har gentemot sina följare går då förlorad (Fill 

2011). Silverman (2011) instämmer och betonar att styrda budskap är den minst 

trovärdiga formen av WoMM. 

 

4.5 Digital Marketing 
Teknologins framfart i världen har genererat möjligheter för organisationer att 

marknadsföra samt kommunicera till potentiella och befintliga kunder via digitala medier 

(Fahy och Jobber 2012; Fill 2011). Berglund och Boson (2010) beskriver internet som en 

arena, där många företag placerar sig för att kommunicera ut budskap via digitala kanaler. 

Fahy och Jobber (2012) förklarar att digitala kanaler besitter unika funktioner, vilka har 

hjälpt till att omvandla marknadskommunikationen, detta gör digitala medier till ett 

kraftfullt verktyg. Digital marknadsföring kan enligt Fahy och Jobber (2012) anta olika 

former, nedan presenteras de kategorier som är av relevans för studien. 

  

Viral marketing 

Viral marknadsföring kan beskrivas som en elektronisk version av WoM, där 

konsumenter kommunicerar och delar med sig av sina upplevelser (Fahy och Jobber 

2012). Berglund och Boson (2010) beskriver viral marknadsföring likt ett virus, företag 

kan skapa kreativa budskap, vilka i sin tur förmedlas konsumenter emellan. Fahy och 
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Jobber (2012) förklarar att viral marknadsföring är mindre kostsam att producera, 

samtidigt som den är effektiv då budskapet skickas från individ-till-individ. Detta medför 

att budskapet genererar en hög trovärdighet. För att budskapet ska få spridning krävs att 

marknadsföraren är kreativ och tanken om vad som kan locka konsumenten till att 

anamma budskapet utgör grunden i utformningen (Fahy och Jobber 2012). 

  

Internet marketing 

Fahy och Jobber (2012) förklarar att marknadsföring i en digital kontext medför en rad 

fördelar; det är mindre kostsamt, flexibelt, mätbart samt att företaget kan rikta mer 

distinkta budskap mot tänkta målgrupper. Fördelarna i sin tur bidrar till att företag kan 

kontrollera samt effektivisera den internetbaserade marknadsföringen. Exempel på 

marknadsföring via internet förklaras som banners eller pop-up reklam på hemsidor. 

Författarna ger dock ett varnande finger för pop-up reklam, då detta anses vara 

enerverande för konsumenten. Berglund och Boson (2010) belyser att konsumenter 

dagligen blir matade med reklam, vilket resulterat i skicklighet att filtrera bort irrelevanta 

budskap. Därav är av värde för företag att placera budskap på hemsidor där den tänkta 

målgruppen befinner sig, budskapen bör även genomsyra relevans och kreativitet i sin 

utformning (Berglund och Boson 2010). 

  

Search advertising 

Fahy och Jobber (2012) förklarar att många konsumenter använder internet för att besvara 

frågor. Sökmotorer likt Google spelar då en stor roll i konsumentens dagliga användning 

av internet. När konsumenten söker på ett specifikt nyckelord, kommer en rad olika 

förslag på hemsidor upp (Fahy och Jobber 2012). Individen tittar generellt enbart på första 

sidan innan ett beslut fattas. Därav är av värde för företag att hamna högt upp, samt på 

första sidan av de föreslagna alternativen som sökmotorn tagit fram (Fahy och Jobber 

2012). För att föregående ska bli möjligt kan företag betala för att äga essentiella 

nyckelord. Marknadsföring via sökmotorer blir då relativt kostsamt för företaget, men 

effektiv då marknadsföringen bli mätbar (Fahy och Jobber 2012; Berglund och Boson 

2010). Berglund och Boson (2010) förklarar att en stor fördel med search advertising är 

att den sker på konsumentens villkor. Fahy och Jobber (2012) instämmer och förkunnar 

att denna marknadsföring är den minst enerverande för konsumenten. 
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Social media marketing 

I en digital kontext anses sociala medier vara den mest snabbväxande 

kommunikationskanalen (Fahy och Jobber 2012). Sociala medier relateras till Facebook, 

Twitter, LinkedIn och Youtube. Även om sociala medier är stort i dagens samhälle 

nämner Fahy och Jobber (2012) tre faktorer som företag bör ha i åtanke innan ett budskap 

sänds ut. Första faktorn är att företag förlorar kontrollen av budskapet, då marknadsföring 

via sociala medier gör mottagaren till medskapare. Med detta menar författarna att 

konsumenten kommunicerar, kommenterar och delar med sig av sina erfarenheter, vilket 

i sin tur kan leda till positiva eller negativa reaktioner. Den andra faktorn belyser vikten 

av att skapa ett budskap baserat på vad konsumenten verkligen efterfrågar, detta för att 

engagera konsumenten i budskapet. Den tredje faktorn behandlar två essentiella element 

som bör utgöra grunden i varje budskap som sänds ut i sociala medier; tillit samt 

autenticitet (Fahy och Jobber 2012). 

   

4.6 TAM - Technology Acceptance Model 
År 1975 presenterades Ajzens och Fishbeins modell Theory of reasoned action (TRA) 

(Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). Modellen har visat sig användbar i praktiska 

sammanhang för att förutse samt förstå nästintill alla mänskliga beteenden. År 1986 

myntades modellen Technology acceptance model (TAM) av forskaren Davis. Modellen 

grundar sig i det teoretiska underlaget från TRA, för att specificera länkarna mellan 

mänskligt beteende i samband med teknikanvändning (Davis, Bagozzi och Warshaw 

1989). Författarna förklarar kortfattat TAM, vars syfte är att tydliggöra användarens 

accepterande eller förkastande av datoranvändning (Se bilaga 7) (Davis, Bagozzi och 

Warshaw 1989). TAM anses fortfarande vara en aktuell modell, då den går att applicera 

på digitala lösningar (Pando-Garcia, Perianez-Canadillas och Charterina 2016). 

  

Genom forskning påvisades att TAM ger en grund till att skönja effekterna av två primära 

faktorer; uppfattad användbarhet samt uppfattad användarvänlighet (Davis, Bagozzi och 

Warshaw 1989). De två faktorerna syftar till att hantera de kognitiva samt affektiva 

determinanterna för teknisk acceptans. Uppfattad användbarhet behandlar hur 

användaren subjektivt uppfattar att en specifik produkt kan delge ökad prestation, vidare 

förklarat som hur användbar en teknologisk lösning är. Uppfattad användarvänlighet 

syftar till i vilken omfattning användaren måste anstränga sig, i nyttjandet av en 

teknologisk lösning. De båda faktorerna påverkar i sin tur användarens beteendemässiga 
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avsikt gentemot den teknologiska lösningen, användarvänligheten påverkas av 

användbarheten och vice versa. Är den teknologiska lösningen för svår att använda eller 

kräver för mycket uppmärksamhet, påverkar detta användarens attityd samt 

beteendemässiga avsikt att nyttja tekniken negativt (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). 

Vidare påvisade författarnas forskning tre primära förståelser;  

  

1. Människors datoranvändning blir förutsägbar via deras avsikter. 

2. En essentiell faktor som berör individens avsikt att använda datorer, är uppfattad 

användbarhet. 

3. Uppfattad användarvänlighet kan ses som en sekundär, men viktig faktor till 

individens avsikter att använda datorer. 

  

4.7 Intrinsic and Extrinsic Motivation 
Gamification är en digital lösning som bygger på motivation. Enligt Burke (2014) bör 

fokus på vad som motiverar användaren ha en central roll genom hela processen. 

Förståelse för användarens behov och vad som engagerar denne krävs för ett lyckat 

resultat (Burke 2014). Inre och yttre motivation är därför vitalt att beakta (Sansone och 

Harackiewicz 2000). 

 

Intrinsic motivation 

Sansone och Harackiewicz (2000) förklarar Intrinsic motivation som inre motivation, 

vilket alstras hos en individ när en aktivitet eller händelse tillgodoser de vardagliga 

behoven. Inre motivation genererar positiva känslor eller tillfredsställelse som utfall av 

en handling eller ett beteende (Sansone och Harackiewicz 2000; Hedegaard Hein 2012; 

Yang, Asaad och Dwivedi 2017). Kumar och Herger (2013) förklarar att inre motivation 

kan genereras ur nyfikenhet, kunskap, kärlek samt självständighet. Om en aktivitet 

frambringar inre motivation, blir individen mer engagerad att utföra aktiviteten (Sansone 

och Harackiewicz 2000). 

  

Extrinsic motivation 

Extrinsic motivation benämns yttre motivation, vilket alstras när en individ blir belönad 

av ett utfört beteende eller en handling (Sansone och Harackiewicz 2000; Hedegaard Hein 

2012). Belöning som genererar yttre motivation kan beskrivas som faktorer i form av 

pengar, troféer, poäng eller emblem (Kumar och Herger 2013). Pink (2009) förklarar dock 
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att faktorerna enbart genererar yttre motivation om handlingen är rutinmässig och enkel 

för individen att begripa. Hedegaard Hein (2012) förklarar även att yttre motivation ligger 

utanför människans kontroll, samt att slaget av motivation har en stark koppling till 

människans djuriska natur. Författaren klargör genom att förklara då individer primärt 

försöker undfly smärta eller kyla, genereras då yttre motivation i ett försök till att undvika 

detta.  

 

4.8 Gamification 
För att lyckas med en gamifierad tjänst krävs god förståelse för användaren, 

vederbörandes mål och vad som motiverar till att uppnå dem (Burke 2014). Från start är 

viktigt att en gamification som ska lanseras inriktar sig på spelaren och låter denne stå i 

fokus för utformningen. Lösningen bör omfattas av grundlig research, en lyckad 

gamification måste engagera användaren på ett emotionellt plan, upplevelsen bygger på 

att det finns god kunskap om potentiella spelare och vad som driver till engagemang. 

Burke (2014) presenterar vissa riktlinjer då en gamification ska implementeras som ska 

fungera likt en guide till ett lyckat resultat, med fokus på användaren; 

 

Define the business outcome and success metrics 

Realistiska mål bör fastställas inför projektets start, mål som anses relevanta och möjliga 

att uppnå, ett exempel kan vara att generera ett visst antal användare. Statistiska mål kan 

även vara fördelaktigt att inkludera i anknytning till några av de mål som determineras. 

  

Define the target audience 

Att definiera målgruppen är vital för en gamifierad lösning, för att kunna utforma tjänsten 

på rätt sätt och förstå vad användaren vill uppnå krävs god insikt (Burke 2014). Strategin 

för en gamification bör baseras på förståelsen av användaren, att lära känna målgruppen 

är av stor vikt oavsett produkt eller tjänst (Kumar och Herger 2013). Demografiska 

faktorer kan omfattas av målgrupps definieringen, samt en god grund av information 

kring den publik som företaget ämnar tilltala, vilket skapar underlag för att engagera den 

potentiella användaren på rätt sätt (Burke 2014). 

  

Explore the target audience 

När väl målgruppen är fastställd och identifierad, bör tid avsättas för att inhämta kunskap 

och lära känna sin publik. Information bör samlas in som anspelar på vad målgruppen 
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föredrar och värdesätter, samt vad som driver till motivation (Burke 2014). Kumar och 

Herger (2013) styrker med argumentet att desto mer kunskap om den potentiella 

användaren, desto mer framgång. Ju större förståelse som genereras för tilltänkt 

målgrupp, desto större möjligheter skapas att bygga upp en framgångsrik gamification 

(Burke 2014). 

 

Define player goals 

När väl målen med den gamifierade lösningen fastställts och målgruppen är bestämd, bör 

djupare förståelse skapas för användarens mål. Företagets och användarens mål skiljer sig 

ofta åt, men delar av dem överlappar varandra. De gemensamma målen är viktiga att 

identifiera, då de skapar större möjligheter för att engagera användaren att uppnå mål som 

går i linje med företagets (Burke 2014). 

  

4.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Lanseringsstrategin som presenteras av Gustafsson (1998) utgör grunden för studiens 

syfte; att lansera en ny tjänst på marknaden. Steg för steg beskrivs vad marknadsföraren 

bör fokusera på, inför och under lanseringen. Denna fas har tidigare påpekats som 

avgörande för resultatet (Beard och Easingwood 1996; Chiesa och Frattini 2011; 

Calantone, Di Benedetto och Rubera 2012), vilket gör teorin aktuell att presentera och 

pröva. Shaw, Ellis och Ziegler, (2018) beskriver vikten av att förstå relationen som en 

individ har med teknologin. Författarna tar upp individuella skillnader såsom 

demografiska faktorer, personlighetsdrag, tidshantering, ekonomiskt tillstånd och 

färdigheter. Då företag ska introducera teknologiska lösningar på marknaden, bör 

förståelsen för avsedd målgrupp och slutanvändare stå till grund för utformningen, vilket 

kan vara avgörande för ett lyckat resultat. Därav presenteras Process of adoption och 

Process of diffusion (Fill 2011; Kotler, Armstrong och Parment 2011; Parment 2015), 

teori som tar upp hur individen tar till sig information och accepterar en ny produkt, vilket 

möjliggör ökad förståelse för hur kommunikation ska hanteras och anpassas. 

  

Word of mouth (WoM) är en form av kommunikation som flödar i dagens samhälle, 

majoriteten av konsumenter tenderar att lyssna till rösten av andra användare, snarare än 

företagets (Fill 2011; Chaffey och Ellis-Chadwick 2016). Rekommendation och 

information som presenteras av allmänheten väger tyngst inför ett köpbeslut, vilket skapar 

underlag för att bringa förståelse kring WoMM som kommunikationskanal. Vidare 
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redogörs för teori kring Digital marknadsföring, vilket grundar sig i Chaffey och Ellis-

Chadwick (2016), författarna förklarar hur ett företag överlever och lyckas på marknaden, 

att hålla sig uppdaterade inom digital marknadsföring blir då vital för ett företag. I en 

rapport sammanställd av det globala nätverksföretaget Cisco förutspås och förklaras att 

mellan år 2015 till år 2020 kommer antalet mobila enheter, uppkopplade till internet, öka 

med åtta gånger (Chan 2016). Förändringen som internet medfört ger konsumenten större 

valmöjligheter och digital marknadsföring blir därför aktuell (Chaffey och Ellis-

Chadwick 2016). De olika kategorier av digital marknadsföring presenteras i syfte att 

skapa underlag för vilken, eller vilka som möjligt kan tillämpas vid lansering av en 

gamification. 

  

För att skapa en uppfattning kring hur produkten ska kommuniceras och vilka attribut 

som bör belysas vid lanseringen. Relevant är därför att skapa förståelse för hur acceptans 

genereras hos konsumenten, därav behandlas TAM, en aktuell modell för att förstå hur 

konsumenten uppfattar användarvänlighet och användbarhet (Davis, Bagozzi och 

Warshaw 1989). 

  

Gamification bygger på att motivera användaren och skapa engagemang, Burke (2014) 

menar att det likväl kan kallas motivication. Detta talar för relevansen att behandla teori 

kring motivation och gamification, för att lyckas krävs insikt i vad publiken anser 

motiverande. Därav presenteras teorier kring yttre och inre motivation, Extrinsic and 

Intrinsic motivation. 
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5 Resultat  
Syftet med studien är att bidra med förståelse för hur en digital lösning i form av en 

gamification kan nå ut och accepteras på marknaden. Av intresse för studien är att få 

insyn i både företagets samt användarens perspektiv på digitala lösningar. Intervjuguider 

med utgångspunkt ur två olika perspektiv blev därför aktuellt. I relation till de kategorier 

som framkommit genom granskning och kodning av den insamlade data, presenteras 

nedan ett utkast av egen modell. Prototypen introduceras i syfte att tydliggöra processen 

och visa hur kategorierna kan relateras till varandra. Vidare redogörs för tolkningar som 

utvunnits från samtliga intervjuer, vilka följer modellens rubriker.   

 
(Egen modell) 

  

5.1 Företagsintervjuer 
Nyckelpersoner från två olika företag har intervjuats, Sherief Badran från företaget 

Beanloop samt Adam Palmquist från företaget Insert Coin (Se bilaga 1). Intervjuerna 

följde samma intervjuguide (Se bilaga 2). Båda respondenter har stor insikt i den digitala 

världen och dess användare, vilket är vitalt för uppsatsen. Intervjuerna har tolkats och 

delats in under kategorierna; Intresse, Kommunikation och Kontinuitet. 

  

5.1.1 Beanloop 

Beanloop hanterar programmering och webbutveckling, företaget utvecklar och 

effektiviserar plattformar, IT-system, flöden och applikationer på mobila enheter. 

Beanloop är etablerat i Kalmar och intervjun hölls med företagets grundare Sherief 

Badran. 

  

5.1.1.1 Intresse 

Badran förklarar sin tolkning kring varför företag misslyckas på marknaden, användare 

är mycket känsliga och vill att det ska gå snabbt. Företag bör därför använda sig av 
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testgrupper vilka får prova och utvärdera den icke färdigställda produkten innan 

lansering. Testgruppen genererar feedback i form av åsikter och tankar, vilket ökar 

möjligheten att utveckla samt förbättra den digitala lösningen. Badran betonar att desto 

tidigare företaget erhåller feedback från användaren, ökar chanserna för lyckad lansering. 

  

“Ju tidigare du får den här feedbacken, desto större är chansen att introduktionen på 

marknaden kommer bli lyckad” 

(Badran) 

  

Badran förklarar vidare att med hjälp av internet kan en digital tjänst eller applikation få 

en viral spridning, vilket leder till att den blir extremt populär. Produkter i en digital 

kontext bör därför vara utvecklade så att användaren känner engagemang att nyttja 

produkten eller applikationen. Badran beskriver två typer av engagemang; intensivt 

användande under en kort tidsperiod, samt mindre intensivt användande under en längre 

tidsperiod. Badran förklarar att företag kan generera engagemang när en digital tjänst 

eller applikation är väl genomtänkt, samt anpassad mot avsedd målgrupp. Engagemang 

kan även skapas om företag innan lansering bygger upp en förväntan, vilket 

kommuniceras via olika medier på internet. När produkten sedan ska lanseras bör företag 

släppa den digitaliserade produkten stegvis, vilket kan generera ytterligare förväntan hos 

konsumenten, som av företaget måste uppfyllas.  

 

5.1.1.2 Kommunikation 

Badran förklarar Word Of Mouth som extremt betydelsefull för ett företag. Respondenten 

återkommer till att den virala spridningen kan vara avgörande för om en produkt lyckas 

eller fallerar på marknaden. Badran poängterar att negativ WoM inte alltid behöver vara 

ofördelaktig. Respondenten menar att negativ WoM kan väcka nyfikenhet hos den 

potentiella användaren och uppmuntra till egen utvärdering av den digitaliserade 

produkten. Badran förklarar att negativa åsikter kring en produkt sällan yttras för att 

personen i fråga vill vara elak, den negativa attityden skapas för att konsumenten har 

blivit frustrerad som användare. 

  

“Det negativa handlar inte om att man vill vara taskig, utan det handlar om att man har 

blivit frustrerad som användare” 

(Badran) 
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Badran förklarar att konsumenten lyssnar på influencers, deras värderingar och åsikter 

om produkter anses värdefullt. Badran menar att företag bör marknadsföra och 

kommunicera via sociala medier, respondenten tydliggör att digitala forum har utvecklats 

till effektiva verktyg inom marknadsföring.  

 

5.1.1.3 Kontinuitet 

Badran beskriver värdet av en väl testad samt verifierad digital produkt, vilket kan 

minimera risken för brister i systemet som leder till en frustrerad användare. 

Respondenten betonar vikten av att användaren blir utbildad i hur en digital lösning ska 

nyttjas, i syfte att undvika desorienterade användare som leder till avslutat bruk. Badran 

fortsätter förklara att känslan för användbarhet i en teknologisk lösning är viktig, vilket 

kan generera engagemang hos användaren. Badran återkommer till värdet av feedback 

och förklarar hur det kan skapa motivation hos användaren att nyttja en digital lösning 

kontinuerligt. Respondenten refererar till inre och yttre motivation och att de borde 

samspela med varandra. 

 

  

“Jag tänker att de borde samspela och komplettera varandra för att skapa en total nöjd 

känsla hos användaren” 

(Badran) 

  

Badran beskriver framtiden för gamifierade lösningar och tjänster som positiv. 

Gamification kan agera hjälpmedel och motivera användaren att lösa individuella 

problem, samt användas för att skapa bättre digitala upplevelser. 

 

5.1.2 Insert Coin 

Insert Coin arbetar med att gamifiera digitala lösningar och tjänster, i syfte att hjälpa andra 

företag motivera sina medarbetare, behålla befintliga kunder samt motivera 

skolungdomar. Företaget är etablerat i Göteborg och intervjun hölls med evangelisten 

Adam Palmquist.  
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5.1.2.1 Intresse 

Palmquist inleder intervjun med att förklara ett begrepp; Retention, vilket beskrivs som 

en av de svåraste nötterna att knäcka vid en introduktion på marknaden. Retention 

behandlar hur många användare ett företag har bibehållit eller förlorat en vecka efter 

lansering. Palmquist förklarar vidare att ett interaktionssystem där företaget delges 

användarnas feedback, kan förhindra en fallande retention.   

  

“Har ett företag en vecka efter lansering kvar 60% av de nya användarna, då har du en 

lyckad lansering enligt mig” 

(Palmquist) 

  

Palmquist återkommer till värdet av interaktion och nämner interaktionsdesign. 

Begreppet förklaras av Palmquist som vad användaren får ut av att nyttja en digital 

lösning, exempelvis feedback i form av uppvisande resultat. Respondenten belyser vidare 

vikten av segmentering, då användargrupper kräver olika kvantitet av feedback och 

tillägger att gamifierade lösningar och tjänster är bra att tillämpa, då de kan 

individanpassas. Begreppet användarresa används flitigt av Palmquist, vilket innebär att 

den gamifierade lösningen är så pass individanpassad, att den leder till en unik upplevelse 

för varje användare.  

 

Palmquist tar upp begreppen identifikation och introduktion, identifikation behandlar hur 

väl användaren känner ett behov att nyttja den gamifierade lösningen. Introduktion 

behandlar hur väl utbildad användaren blir i hur lösningen ska användas. Behandlas de 

två begreppen väl i processen, har den gamifierade lösningen bra underlag för en lyckad 

introduktion på marknaden. Palmquist belyser även vikten av timing inför en 

produktlansering. Respondenten förklarar att timing inte alltid handlar om tidsaspekt, det 

kan även beröra hur väl koordinerat lanseringen sker i relation till den potentiella 

användarens aktuella behov.  

 

5.1.2.2 Kommunikation 

Palmquist förklarar Word of Mouth som väldigt viktigt för ett företag. Respondenten 

menar att influencers är av värde, vilka kommunicerar budskap om en produkt eller tjänst 

till sina anhängare. Palmquist förklarar att influencers kan generera positiv 

marknadsföring, men även negativ, då företag inte kan styra influencers faktiska åsikter 
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och beteenden, vilket kan leda till problem. Slaget av kommunikation beskrivs dock som 

effektiv och billig. Palmquist belyser värdet av att använda rätt marknadsföringskanal, 

företag måste vara medvetna om vem produkten är utformad till. Respondenten 

exemplifierar; en ung målgrupp använder digitala medier i mer utsträckning än en äldre 

målgrupp.   

  

“Vill jag tilltala en ung målgrupp kanske jag inte ska storsatsa min reklambudget på 

traditionell tv-reklam, för där finns inte den unga målgruppen. Då kanske jag ska satsa 

min reklam på Youtube istället” 

(Palmquist) 

  

Palmquist resonerar kring digital och traditionell marknadsföring genom att förklara för- 

och nackdelar. Fördelar med digital marknadsföring är att den är billig och effektiv. 

Negativt är att åsikter om produkten är okontrollerbara från företagets sida. Traditionell 

marknadsföring förklarar Palmquist som dyr, vilket är en generell nackdel, men att 

marknadsföring via traditionella medier leder till kontroll över budskapet för företag.  

 

5.1.2.3 Kontinuitet 

Palmquist menar att en digital produkt måste vara användarvänlig, då dagens 

konsumenter är snabba med att döma ut produkter om de är för svåra att förstå. 

Respondenten belyser dock att en digital lösning i form av gamification inte får vara för 

enkel, samtidigt inte för svår, den måste vara balanserad. Utformning och design kan vara 

avgörande faktorer för kontinuerligt bruk. Respondenten syftar till interaktionspsykologi, 

där exempelvis färger måste överensstämma med förutfattade tolkningar som finns inom 

olika kulturer.  

  

Palmquist talar vidare om inre och yttre motivation, samt klargör att de två måste 

samspela i en digital lösning och fungera som feedback. Respondenten menar att yttre 

belöningar genererar motivation hos användaren, vilket användaren till slut kommer vara 

beroende av. Samtidigt förklaras att inre motivation uppmuntrar användaren, då inre 

belöning bidrar till att användaren känner en ökad färdighet, vilket ökar motivationen att 

nyttja den digitala lösningen ytterligare. Palmquist förklarar att gamification befinner sig 

i ett stadie där användarna identifieras som early majority, det finns inga early adopters 
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längre. Gamification har enligt Palmquist nått sin tipping point, vilket innebär att fler 

företag och människor sett möjligheten med gamifierade lösningar. 

 

“Jag tror att gamification kommer tillslut vara någonting annat, vi kommer inte längre 

prata om gamification om några år, utan vi kommer prata om Motivationsdesign. Att 

allting är designat till att motivera oss” 

(Palmquist) 

5.1.3 Översikt  

Tabellen som följer sammanfattar teman som framkommit i de individuella intervjuerna 

i relation till de tre huvudrubriker som presenterats. För att återge en överskådlig bild av 

den data som presenterats i resultatet markeras med; X i respondentens ruta då temat varit 

aktuellt. Detta för att lättare följa upp vad som skiljer eller är gemensamt för 

respondenterna, i syfte att underlätta för läsaren.    

 

Tema Beanloop Insert Coin 

Intresse 
  

Testgrupper möjliggör utveckling X 
 

Feedback från användaren är viktigt X X 

Engagemang X 
 

Retention 
 

X 

Interaktion X X 

Behov måste återspeglas 
 

X 

Individanpassa lösningen 
 

X 

Kommunikation 
  

Andra användare påverkar  X X 

Sociala medier X X 

Influencers är positivt X X 

Influencers är negativt 
 

X 
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Främjar digital marknadsföring X X 

Kontinuitet 
  

Utbilda användaren X X 

Verifierad produkt X 
 

Feedback X X 

Hjälpmedel X 
 

Design och utformning är viktigt 
 

X 

Inre och yttre motivation måste samspela X X 

  

5.2 Fokusgrupper 
Gruppintervjuer fördes vid tre separata tillfällen (Se bilaga 3), i syfte att föra diskussion 

kring den intervjuguide som sammanställts (Se bilaga 4). Respondenterna anges i flytande 

text vid efternamn. Var gruppdiskussion har tolkats separat, samtliga har delats in under 

kategorierna; Intresse, Kommunikation och Kontinuitet.  

 

5.2.1 Fokusgrupp 1 

5.2.1.1 Intresse 

Gruppen diskuterar framförallt hur en digital lösning eller tjänst kan användas som 

hjälpmedel i vardagen. Resultatet av användandet bör på något sätt tillfredsställa eller 

underlätta ett behov, både privat och i arbetslivet. Det framkommer att digitala tjänster 

nyttjas för att hålla kontakt med vänner, bekanta och omvärlden. Applikationer och 

liknande funktioner verkar även i syfte att hålla individen uppdaterad. Gruppen lägger 

stor vikt vid möjligheten att integrera med andra, då den digitala tjänsten eller lösningen 

innefattas av underhållande slag. Behovet av att kunna tävla, chatta och dela upplevelsen 

med vänner eller utomstående verkar positivt i sammanhanget. 

 

“Vad jag känner på något sätt kan underlätta” 

(Forsgren) 

  

Gruppen framför spridda åsikter vad gäller hur intresset väcks för en ny digital lösning 

eller tjänst, men enkelhet och snabb information är framhävande. Reje förklarar att ett 
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budskap måste vara kort och koncist för att fånga respondentens uppmärksamhet. Vidare 

beskrivs att ett behov är resultatet av att en ny digital lösning eller tjänst blir aktuell. 

Återkommande är att det underlättar någonting i vardagen. Det påpekas att allmänhetens 

intresse och vänner har inverkan, är det många som använder en digital tjänst är det lätt 

att följa efter. Det framkommer även att uppvisande resultat hjälper till att upprätthålla 

ett intresse, att en digital lösning eller tjänst innehåller överraskningar och uppmuntrar 

med belöningar anses motiverande. Vidare påpekas vikten av att den digitala tjänsten 

måste vara smidig och enkel att använda. 

  

“Om jag vill ha någonting så vill jag inte att det ska ta upp för mycket av min tid, att det 

ska ta lång tid att installera eller typ att det ska ta för lång tid att komma igång på 

något sätt” 

(Hjelmquist) 

 

Internet verkar genomgående vara den starkaste informationskällan för gruppen. 

Sökmotorer som Google, sociala medier likt Facebook, Instagram och Youtube används 

för att hitta nya lösningar och tjänster. Forum och sociala nätverk beskrivs dock som mer 

individanpassat, beroende på att informationen då verkar mer opartisk. Samtliga deltagare 

verkar eniga om att de förlitar sig på andra användares upplevelse av en ny digital lösning 

eller tjänst. Diskussionen leder till att det verkar tryggt och smidigt om andra har provat 

tjänsten i fråga innan vederbörande själv beslutar att använda den. Gruppen menar att 

recensioner om en digital tjänst kan vara till hjälp i beslutsfattandet. Gruppen diskuterar 

vidare att de ofta inväntar eventuella uppdateringar, då många digitala lösningar eller 

tjänster ofta är ofullständiga vid lanseringen. Vidare konstateras att det ständigt dyker upp 

nya alternativ på marknaden, vilket gör det värt att avvakta innan ett beslut tas enligt 

gruppen.   

 

“Jag kan tänka att ibland är det ganska bra och inte vara först, i framkant, nu med 

tanke på just digitala grejer, för att saker och ting är nästan aldrig bra när dem först 

lanseras, utan det kommer ju alltid någon uppdatering” 

(Reje) 
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5.2.1.2 Kommunikation 

Gruppen är enig om att de värdesätter andras värderingar kring en digital lösning eller 

tjänst. Recensioner i form av skriftlig och muntlig karaktär anses underlätta, information 

om hur produkten fungerar kan vara värdefullt, samt att det stora utbudet gör det svårt att 

välja rätt. Om en digital tjänst eller lösning har positiva omdömen eller rekommenderas 

av någon i bekantskapen är sannolikheten större att samtliga deltagare väljer att prova. 

Diskussionen fortskrider i annan riktning då det framkommer en viss osäkerhet kring vem 

som skrivit recensionen. Internetbaserade recensioner kan vara anonyma, gruppen menar 

att informationen kan vara partisk och delges direkt av företaget. Därav intygar envar att 

vänner och bekantas värderingar väger tyngre. Det råder olika mening kring huruvida 

gruppmedlemmarna själva framför sina åsikter vid positiv eller negativ upplevelse av en 

digital lösning eller tjänst. Om en applikation upplevs undermålig skulle Kruska delge 

det till vänner och bekanta, medan Reje menar att recensionen uteblir oavsett upplevd 

kvalitet. Övriga gruppmedlemmar uppger att de är dåliga på att recensera överlag. 

Däremot uppges att om den digitala tjänsten eller lösningen har ett finansiellt värde och 

på något sätt inte levererar eller fördärvar, skulle detta framföras i syfte att varna andra. 

Det framkommer även att då det är enkelt, mindre tidskrävande och lättillgängligt att 

recensera är det större sannolikhet att deltagarna delger sina åsikter. 

 

“Jag tror inte jag en enda gång har recenserat en digital tjänst” 

(Forsgren) 

 

Gruppens uppfattning av influencers är något splittrad, Råberg antyder att det spelar stor 

roll vem det är, vilket Reje instämmer med. Gyllén förklarar att beroende på vem 

vederbörande ser upp till kan påverkan ske omedvetet. Diskussionen följer kring vilken 

roll influencers har och om de erbjuder någon form av exempelvis rabatt till sina följare, 

vilket verkar fördelaktigt. Reje menar att företag som nyttjar influencers är smarta. Till 

följd av ett erbjudande är det lätt att fastna och fortsätta intressera sig för vad en specifik 

influencer promotar.  

 

 “Det beror på vem det är” 

(Råberg) 
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Efter en följdfråga kring trovärdigheten hos influencers, enas samtliga deltagare om att 

ovissheten är stor kring huruvida de får betalt eller inte. Trots att medvetenheten om 

betalda kampanjer verkar hög hos samtliga deltagare, råder ändå enighet om att de 

påverkas av denna kommunikation. Det diskuteras även på vilket sätt en influencer 

uttrycker sina åsikter, samt att överensstämmelsen med vederbörandes värderingar spelar 

stor roll. Diskussionen fortskrider kring vad deltagarna anser om marknadsföring överlag, 

Forsgren antyder att den typ av marknadsföring som inte mottas av fri vilja anses 

störande. Reje påpekar däremot att den typ av marknadsföring ofta förekommer på 

internetbaserade tjänster som för allmänheten är gratis, reklamen fungerar då som 

arbetsförtjänst. Vidare berättar Reje att den typen av marknadsföring snarare är tacksam, 

då det inte kostar något att använda sig av tjänsten, Kruska instämmer. Vidare 

argumenteras för att sponsrade inlägg på sociala medier är mer välkomnande för samtliga, 

då det ofta är mer individanpassat och valbart att ta till sig eller inte.       

                                                                                                           

5.2.1.3 Kontinuitet 

Vidare förs dialog kring hur deltagarna uppfattar att en digital lösning eller tjänst anses 

användbar. Samtalet mynnar ut i konstateranden; Det måste finnas en funktion; det ska 

på något sätt stimulera; lösningen kan agera som något slags tidsfördriv eller 

underhållning. Det anses även positivt om den digitala lösningen plötsligt fyller ett behov 

som inte fanns från början. Anledningen till att intresse avtar eller att en digital lösning 

aldrig kommer till individens beskaffenhet, beror enligt Gyllén på att behovet inte längre 

finns. Gruppen är enig om att när någonting blir för krångligt att använda eller tar upp för 

mycket tid, i förhållande till vad användaren får tillbaka, avtar intresset. Diskussionen 

kretsar kring att lösningen måste aktivera individen och uppehålla intresset för att 

motivera till fortsatt bruk. Enligt gruppen måste företaget lyssna till sina användare och 

se till att allting alltid fungerar. Diskussionen i gruppen mynnar sedan ut i ett gemensamt 

argument; samhällets snabba utveckling resulterar ständigt i nya alternativ. Uppdateringar 

och nya utmaningar är därför genomgående argument för samtliga deltagare till fortsatt 

bruk. 

  

“En av anledningar till varför jag kanske skulle sluta använda en applikation eller en 

tjänst, är när jag känner att nu står vi och stampar lite på samma fläck, nu händer det 

inte så mycket” 

(Forsgren) 
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5.2.2 Fokusgrupp 2 

5.2.2.1 Intresse 

Gruppen är enig om kravet att en digital lösning måste uppfylla ett behov om det ska vara 

av intresse. Åsenlöv påpekar att en ny funktion av något slag är av betydelse, Asplund 

instämmer och tillägger trender, att hänga med i utvecklingen är viktigt. Gruppen 

diskuterar hur tjänster har samlats på ett och samma ställe i takt med teknologins 

utveckling, vilket framstår som fördelaktigt. Samtliga deltagare diskuterar vidare kring 

ett antal faktorer som krävs av en digital lösning eller tjänst för att väcka intresse. 

Däribland är smidighet och tillgänglighet av stor betydelse, primärt är att tjänsten är 

behovsrelaterad. Vidare är tidseffektivitet ett viktigt attribut, deltagarna är eniga om att 

den digitala tjänsten måste tillföra en funktion, inte bara vara kul för stunden. Att det går 

snabbt att använda lösningen påpekas även nödvändigt.  

 

 “Uppfylla ett behov ska det göra” 

(Filipsson) 

  

Finns ett behov, är gruppen tydligt eniga om att de alla använder sökmotorn Google för 

att söka information. Det framkommer att något annat alternativ nästan inte är tänkbart. 

Ryktesvägen kan vara av intresse, att någon berättar om en lösning som fångar 

uppmärksamheten. Det diskuteras även hur priset kan vara avgörande på exempelvis en 

applikation, deltagarna är skeptiska till att betala för något som de inte känner till. Vidare 

diskuteras vikten av att vara tidigt ute med att prova en ny digital lösning eller tjänst, 

vilket deltagarna anser vara näst intill obetydlig. Samtliga anser att beprövade lösningar 

som genom rekommendationer blir kända för dem, har större chans att resultera i 

användande. Det nämns även att användandet ofta triggas i samband med påverkan av att 

många andra nyttjar tjänsten. 

  

 

“Det känns nästan som om att det är lite onödigt att vara först, med tanke på att det 

ofta kommer nya produkter och bättre” 

(Filipsson) 
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5.2.2.2 Kommunikation 

Gruppen är enig om att andras värderingar är av stor vikt för att en ny digital lösning eller 

tjänst ska vara relevant. Om lösningen är av social karaktär anses av stor betydelse att 

andra användare är aktiva, om det är många som använder tjänsten i fråga, blir det enligt 

gruppen relevant att delta. Inaeus nämner att Word Of Mouth spelar stor roll, delges 

negativ kritik skulle vederbörande vara idel öra. Är lösningen av personlig karaktär, där 

andra användare inte är av lika stor betydelse, är det viktigt att den fungerar i enlighet 

med individens behov, vilket enligt Filipsson och Ågehäll kan leda till positiva 

rekommendationer.   

  

“Word of Mouth spelar ju stor roll, om alla säger den här var jättedålig, då skulle jag 

aldrig ladda ner den appen” 

(Inaeus) 

  

Vidare diskuterar deltagarna sin egen förmåga att dela med sig av erfarenheter, vilket 

genomgående verkar ske av muntlig karaktär. Att betygsätta och recensera skriftligt är 

något som samtliga i gruppen anser sker sällan. Diskussionen följer kring trovärdigheten 

hos sponsrade inlägg som promotar produkter eller tjänster. Deltagarna anser att det är ett 

effektivt sätt, att genom en influencer sprida ett budskap. Dock påpekas att det är svårt att 

veta hur tillförlitlig rekommendationen är, då vetskapen existerar om att många erhåller 

finansiell ersättning. Att kalla sig influencer är enligt Ågehäll inte svårt, sociala medier 

har bidragit till att begreppet blivit mångtydigt. Av samtliga påpekas att 

rekommendationer aldrig skulle ske på basis av en influencer, utan att själv ha provat 

tjänsten eller produkten i fråga. Asplund påpekar på nytt att misstro lätt uppstår kring 

budskap av en influencer, då vetskapen existerar om betalda samarbeten. Dock förklarar 

Ågehäll, Filipsson och Inaeus att vem som sänder ut budskapet spelar stor roll för 

trovärdigheten. Personen i fråga framstår pålitligare då det finns en personlig relation till 

produkten, exempel ges; en löpare som rekommenderar löparskor. 

 

“Jag tror att det handlar om att marknadsföra i rätt sammanhang” 

(Asplund) 

  

Hela gruppen instämmer att enerverande marknadsföring är av ofrivillig karaktär, där 

reklam och annonser dyker upp i sammanhang när det inte är självvalt. Vidare nämns 
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sponsrade inlägg relaterade till tidigare sökhistorik som enerverande. Frågan tas upp om 

deltagarna är villiga att betala för digitala tjänster i syfte att undvika reklam, vilket 

besvaras med att det beror på vilken typ av tjänst det är. Gruppen förklarar enhetligt att 

beroende på vilken funktion tjänsten fyller och hur mycket nytta den medför, finns belägg 

för att undvika reklam till största möjliga mån. 

  

5.2.2.3 Kontinuitet 

Återkommande genom hela samtalet är att behov är en viktig faktor, däremot påpekas att 

behovet inte alltid är så uppenbart, utan att det kan uppstå vid kontakt med en digital 

lösning.  Att lösningen tillfredsställer ett dagligt behov kommer även på tal som en viktig 

aspekt. Dåliga rekommendationer eller avsaknad av insikten om ett behov, verkar vara 

avgörande för att en digital lösning eller tjänst inte blir aktuell för deltagarna. Påverkan 

av andra verkar även vara en avgörande faktor, om majoriteten använder en digital tjänst 

blir det aktuellt och vice versa. Att lösningen är enkel att använda och uppdateringar tas 

upp som ytterligare argument. Ågehäll nämner att så länge det inte dyker upp något på 

marknaden som kan ersätta behovet och dessutom är bättre, finns underlag för fortsatt 

användande. Samtalet fortskrider med inriktning på att behov är en stor 

motivationsfaktor, att många använder den digitala lösningen eller tjänsten i fråga 

återkommer även som en stark drivkraft. Tjänsten måste fungera och genomsyra enkelhet 

i syfte till användning. 

  

“Jag tror att man blir lätt påverkad av utvecklingen i sig och att det kanske inte alltid 

handlar om behov, utan att det blir till ett behov med tiden” 

(Asplund) 

5.2.3 Fokusgrupp 3 

5.2.3.1 Intresse 

Gruppen inleder intervjun med att diskutera hur intresse väcks för att använda en ny 

digital lösning. Under intervjun framgår tydligt att behov är en styrande faktor, däribland 

behovet att använda digitala lösningar vilka effektiviserar vardagen. Även trender är för 

gruppen av värde för att de ska anamma en digital produkt eller tjänst. Vidare förklarar 

Erneland att om en digital lösning är trendig resulterar det i många användare, vilket 

ibland gör det omöjligt att inte följa en digital trend. Carlsson förklarar dock att om en 

digital lösning har underliga designval kommer respondenten inte att anamma lösningen. 

Diskussionen fortlöper hur respondenterna söker information om en ny digital produkt 
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eller lösning. Samtliga respondenter förutom Jönsson nämner sökmotorn Google som det 

effektivaste verktyget. Jönsson beskriver television samt forum på internet som 

effektivare. Fortsättningsvis diskuterar gruppen huruvida rekommendationer från vänner 

väcker ett intresse till att börja nyttja en digital lösning, vilket samtliga instämde med.  

 

“Om man fått någon referens av en kompis, typ rekommendation, så går jag igång som 

tusan, så skapar jag ju mina egna behov på det sättet” 

(Carlsson) 

  

Diskussionen fortsätter kring hur villiga respondenterna är att betala för en applikation på 

mobilen, vilket resulterade i spridda åsikter. Samtliga respondenter förklarar att de inte 

vill betala för en digital lösning på mobilen, samtidigt uppger deltagarna att de betalar för 

musiktjänsten Spotify, vilket är en digital tjänst. Under diskussionen framkommer att om 

en applikation förenklar vardagen, samt är väl balanserad mellan nytta och nöje, kan 

respondenterna vara mer villiga till att betala för en digital tjänst. Vid frågan om gruppen 

anser om det är viktigt att vara först ut i användandet av en ny digital lösning, framkom 

under diskussion att ingen av respondenterna ansåg detta som en viktig faktor i deras 

sociala vardag. Fortsättningsvis förklaras att om en digital lösning börjar användas ett tag 

efter lansering, finns då garantier baserat på användarantal, att den digitala lösningen är 

bra. Därav minskar risken att bli besviken. 

  

“Men för mig är det betydligt viktigare att inte vara först på bollen, för då vet man ju 

också att det funkar, att det fyller sitt syfte. Så när det gäller digitala lösningar så ser 

jag inga fördelar med att vara en barriärbrytare” 

(Carlsson) 

 

5.2.3.2 Kommunikation 

Gruppen verkar enig om att andras åsikter om digitala lösningar eller tjänster är värdefullt. 

Carlsson påpekar däremot att det enbart är av betydenhet då det är närstående som uttalar 

sig, med anledning av att det råder osäkerhet kring allmänna rekommendationer, då de 

kan vara grundade på finansiella medel. Samtalet fortskrider kring hur gruppen själva 

väljer att kommunicera sin upplevelse av en digital tjänst eller lösning, muntliga 

rekommendationer eller åsikter verkar att föredra. Även recensioner som inte är 

tidskrävande, likt att ge betyg på en applikation, verkar framstående, däremot anses 
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skriftliga åtaganden något motstridigt. Det råder tvivel kring om recensioner faktiskt 

används i syfte att ta till sig kritik, eller om det enbart användas i marknadsföringssyfte 

för att generera ett gott omdöme som leder till fler användare. För gruppen är det viktigare 

att tjänsten är i bruk av en majoritet för att positiva attityder ska uppstå, jämfört med 

poängsystem eller recensioner.  

  

“Användarantalet är ju någonstans det som avgör, använder du det så fungerar det 

uppenbarligen” 

(Carlsson) 

  

När det kommer till trovärdighet i marknadsföring anser gruppen att det är positivt med 

en så objektiv bild som möjligt av budskapet. Om företaget i sig marknadsför till sin egen 

fördel, blir trovärdigheten lägre. Däremot om en andrahandskälla promotar, likt 

närstående eller någon som företaget använder sig av i marknadsföringssyfte, har det en 

mer positiv inverkan. Det uppges i samtalet att trots medvetenheten kring sponsrade 

budskap, inger det ett mer nyanserat intryck. Vidare anses lättare att ta till sig information 

då företaget eller produkten är sen tidigare känd. Vad gäller influencers är gruppen enig 

om att inverkan är relativt anspråkslös, såvida personen ifråga inte delar gemensamma 

intressen med vederbörande. Det är av stor vikt att marknadsföringen är transparent, i den 

mening att det tydligt framgår om influencern erhållit finansiella medel eller ej. Det 

framgår även en medvetenhet kring att mycket handlar om pengar, kvaliteten står inte 

längre i centrum menar Carlsson, små företag hamnar i skymundan och den information 

som når ut, är av dem som har störst kapital.            

  

5.2.3.3 Kontinuitet 

När frågan angående användbarhet i en digital lösning lyfts, faller det gruppen naturligt 

att göra kopplingar till utbildning. Gruppen resonerar kring hur digitala lösningar 

möjliggör lärandeprocessen till att bli individanpassad samt att digitala lösningar 

motiverar och ökar delaktigheten hos eleverna. Jönsson betonar att en digital lösning 

måste vara användarvänlig i lärandesituationen, Carlsson instämmer och förklarar att en 

lösning måste vara smidig att använda.  
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“Just det här att den ökar motivationen för lärande och delaktigheten. Det tycker jag är 

det mest intressanta och det kommer bli mer och mer i framtiden. Just att man anpassar 

undervisningen till elevernas förkunskaper” 

(Wall) 

  

Gruppen ventilerar vad de anser vara motiverande faktorer till att kontinuerligt använda 

en digital tjänst eller lösning. Carlsson nämner bekräftelse från andra som en bidragande 

faktor till motivation. Vidare förkunnar gruppen värdet av att faktiskt se en förändring i 

den digitala lösningen, exempelvis via mätparametrar när användaren har gjort någonting 

bra. Erneland förklarar att långa väntetider, exempelvis för att nå framgång i ett spel, kan 

leda till avslutat användande. Tordsson belyser dock att om belöningar som erhållits i den 

digitala lösningen går förlorade på grund av exempelvis tidsbrist, medför detta minskad 

motivation till att nyttja applikationen igen. 

  

“När någonting nollställs i en app för att jag inte har nyttjat appen under en dag, då 

tappar jag intresset och slutar använda appen” 

(Tordsson) 

5.2.4 Översikt  

Tabellen som följer sammanfattar teman som framkommit gemensamt för alla 

fokusgrupper i relation till de tre huvudrubriker som presenterats. För att återge en 

överskådlig bild av den data som presenterats i resultatet markeras med; X inom varje 

fokusgrupp då temat varit aktuellt. Detta för att lättare kunna följa upp vad som skiljer, 

samt är övergripande för grupperna, i syfte att underlätta för läsaren.    

 

Tema F1 F2 F3 

Intresse 
   

Hjälpmedel i vardagen X 
 

X 

Det är viktigt att lösningen är behovsrelaterad X X X 

Anser inte att det är relevant att vara först att använda en digital tjänst X X X 

Trender påverkar 
 

X X 

Användarantal är viktigt X X X 



  
 

44 

Google och internet som främsta informationskälla X X X 

Andras rekommendationer spelar roll X X X 

Den digitala lösningen ska vara smidig och enkel X X X 

Pris spelar roll 
 

X X 

Kommunikation 
   

Värderar andras åsikter X X X 

Recenserar själv om det är smidigt X X X 

Ofrivillig marknadsföring är enerverande X X X 

Ofrivillig marknadsföring är inte enerverande X 
  

Sponsrade inlägg är förvirrande  X X X 

Influencers inger trovärdighet X X X 

Influencers inger inte trovärdighet 
 

X X 

Kontinuitet 
   

Uppdateringar är viktigt X  X 
 

Lösningen ska agera stimulerande  X 
  

Bekräftelse är viktig, individuell eller från andra 
  

X 

Lösningen måste konstant fylla ett behov X X 
 

Att lösningen används av en majoritet är viktigt 
 

X X 

Det är viktigt att lösningen är resultatinriktad 
  

X 
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6 Analys och Diskussion 
Analysen utgår från de tre huvudkategorier som presenterats i empirin, detta för att skapa 

en helhetsuppfattning hur den insamlade data studien genererat, kan tolkas i relation till 

den teoretiska referensramen. I syfte att underlätta för läsaren återges respektive 

fokusgrupp med beteckning; fokusgrupp 1 (F1); fokusgrupp 2 (F2); fokusgrupp 3 (F3). 

Respondenter tillhörande de individuella intervjuerna anges i fet text.   

 

6.1 Intresse 

En produkt innefattas av kompletterande, värdehöjande tjänster och lanseringen bör 

omfattas av faktorer som för användaren införlivar fördelar (Gustafsson 1998). Då 

lanseringen genomförs kan processen relateras till när konsumenten blir medveten om 

produktens existens. Medvetenhet är första steget i modellen Process of adoption, vilken 

hanterar hur intresse byggs upp hos konsumenten (Kotler, Armstrong och Parment, 2011; 

Parment 2015). Den information som finns att tillgå är ofta begränsad vid detta stadie 

(Fill 2011), vilket tyder på att de kringliggande faktorer Gustafsson (1998) påpekar, är 

vitala för lanseringen att presentera. I andra stadiet då intresse byggs upp, börjar 

konsumenten aktivt leta efter information (Kotler, Armstrong och Parment 2011). Vad 

som framkommer i undersökningen är att digitala tjänster blir intressant först när andra 

användare rekommenderar tjänsten. Här måste dock påpekas att fysiska produkter och 

digitala tjänster verkar generera intresse hos konsumenten på olika sätt. Tolkningen blir 

således att de mångfaldiga alternativ som ges konsumenten med den teknologiska 

framfarten, gör att behovsrelaterade tjänster förväntas bli serverade på ett silverfat. Det 

finns ingen anledning för konsumenter att söka information på likartade premisser som 

för en fysisk produkt. Först när allmänheten accepterar en digital lösning, kommer 

individens intresse väckas.  

 

Då intresse ska införlivas är tydligt under intervjuerna att upplevelsen står i centrum för 

samtliga respondenter, vilket Fill (2011) klargör som en viktig beståndsdel för 

utvecklingen av användarens attityd. Palmquist redogör för att en digital lösning måste 

spegla ett behov. Samtidigt påpekar samtliga fokusgrupper att det är av stor betydelse, att 

den digitala tjänsten indikerar på förhöjt välbefinnande, underlättande vardag och 

tillfredsställande av behov. För att övertyga konsumenten att en produkt är aktuell, krävs 

informativ kommunikation som påvisar att behovet behagas (Kotler, Armstrong och 
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Parment 2011; Fill 2011). Den utvärdering Fill (2011) menar att konsumenten gör som 

grundar för negativ eller positiv attityd då beslut fattas om produkten är aktuell, upplevs 

av annan innebörd i undersökningen. Fokusgrupperna talar för att tjänsten blir aktuell 

först när omgivningen rekommenderar den, vilket leder till att en attityd formas gentemot 

den digitala tjänsten. Oavsett behov verkar det mer avgörande att acceptera en tjänst först 

när någon annan påvisar tjänstens betydelse. Således blir den kommunikation som Fill 

(2011) menar måste flöda inte av samma relevans från företagets sida i studiens kontext, 

snarare omgivningens omdöme.   

  

Av fokusgrupperna att döma verkar inte vara av intresse att testa en digital tjänst om den 

kostar pengar, inte är visuellt tilltalande eller avsaknad av funktion. Att beakta pris och 

design är något som Gustafsson (1998) menar måste innefattas i planeringen av en 

lansering. Den planerade kommunikation företaget bör vidmakthålla enligt Fill (2011), i 

syfte att generera positiv attityd från konsumenten (Fill 2011), upplevs av annan karaktär 

i studiens kontext. Av samtliga fokusgrupper antyds att den information företaget sänder 

ut, inte är av lika stor relevans som andra användare av den digitala tjänsten. Det kan då 

tolkas att planerad kommunikation inte är av samma vikt för digitala tjänster. Det handlar 

snarare om att fokusera på konsumenternas åsikter samt att korrigera tjänsten och låta 

användarna sinsemellan agera marknadsförare, för att nå ut med budskapet och väcka 

intresse.  

 

Då en tydlig bild klargjorts av vad som ska innefattas i lanseringen, är väsentligt att 

definiera målgruppen (Gustafsson 1998). Badran och Palmquist anser i samtycke att 

användaren måste stå i centrum. Burke (2014) menar att förståelsen för användaren är 

vital, god kunskap om målgruppen bygger broar för framgång (Kumar och Herger 2013). 

Konsumenten har olika värderingar och acceptans för nya produkter (Parment 2015), 

vilket leder till att lanseringen måste omfattas av research kring vart målgruppen befinner 

sig, och hur dem tar till sig en ny produkt. Gustafsson (1998) förespråkar testgrupper inför 

lansering i syfte att förstå vad kunden vill ha, vilket Badran instämmer med. 

Respondenten ser det som fördelaktigt att erhålla feedback, i syfte att utveckla den digital 

lösningen i rätt riktning och lära känna sin målgrupp.  

 

När väl målgruppen är identifierad behandlas spridningen på marknaden, Process of 

diffusion är utvecklad i syfte att förstå vilket stadie av acceptans konsumenter befinner 
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sig i (Chaffey och Ellis-Chadwick 2016). Fill (2011) menar att budskapets spridning nås 

större framgång med fokus på innovators och early adopters, medan Palmquist 

understryker att det inte längre finns några innovators eller early adopters i relation till 

ämnet. Sammantaget indikerar fokusgrupperna tillhöra kategorin early majority, med 

anledning av att samtliga inte ser någon fördel med att vara först i användandet av en ny 

digital tjänst. Dock beskrivs early majority tillhörande en äldre generation (Fill 2011), 

vilket blir tvetydigt då fokusgrupperna omfattas av en medelålder på 24 år. Däremot 

överensstämmer fokusgruppernas uttalande med den skildring Ruskin-Brown (2006) 

presenterar, att tjänsten har högre tendens till acceptans om den är beprövad. Dann och 

Dann (2011) menar att early majority drivs av evidens för att acceptera en ny produkt, 

fokusgrupperna tydliggör argumentet, då dem alla talar för att de vill vara säkra på att den 

digitala tjänsten innehar medföljande fördelar. Fill (2011) och Parment (2015) 

argumenterar för att innovators och early adopters bör vara marknadsförarens fokus, 

vilket tyder på att dessa individer måste identifieras. Med anledning av Palmquists 

tidigare argument, kan resoneras att det måste finnas alternativa sätt att attrahera early 

majority, då dem framkommer som en väsentlig målgrupp att uppmärksamma i studien. 

Återkommande blir då de testgrupper Gustafsson (1998) och Badran förespråkar, vilka 

kan bidra till spridning och kritik, som resulterar i en uppdaterad och användbar digital 

lösning.  

 

Med tanke på att Dann och Dann (2011) menar att early majority ofta hamnar i 

skymundan, ses stor relevans att understryka att många faktorer pekar på att kategorierna 

bör överses, vad gäller digitala tjänster. Samtliga fokusgrupper uttrycker vikten av att en 

digital lösning måste fylla en funktion, vilket är i enlighet med hur Dann och Dann (2011) 

beskriver early majority. F2 och F3 uppger ändock att digitala trender påverkar vad dem 

accepterar. Samtliga fokusgrupper tillhör en yngre generation, vilket kan relateras till 

beskrivningen av early adopters (Dann och Dann 2011). Samtidigt är fokusgrupperna 

eniga om att digitala tjänster gärna får vara för allmänheten känd, vilket korrelerar med 

beskrivningen av late majority, då målgruppen påverkas av samhällets sociala normer 

(Fill 2011). Det hela blir något förvillande i relation till den teori som presenteras, 

undersökningens resultat kan därför antyda att det existerar svårigheter i att följa 

kategorierna ur process of diffusion.  
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Teorin förkunnar att innovators och early adopters är av främsta relevans (Fill 2011), 

Palmquist menar i sammanhanget att dem inte längre är tillgängliga. Med dessa 

förutsättningar kan tolkas att en alternativ strategi måste framställas. Innovators och early 

adopters är kanske inte längre företags primära konsumenter att nå. I studien framstår 

snarare innovators och early adopters som influencers, vilka kan bidra till att tjänsten för 

allmänheten blir känd. Sisaye och Birnberg (2012) påstår trots allt att early adopters har 

en fallenhet för att influera, samtidigt som innovators är villiga att vara dem första att 

testa. Återkoppling kan då göras till de testgrupper Badran och Gustafsson (1998) talar 

för, vilka i lanseringsstrategin kan innefattas av influencers.    

 

Late majority och laggards beskrivs övergripande som skeptiska till nya innovationer 

(Ruskin-Brown 2006; Fill 2011). Då late majority förklaras som en konsumentgrupp vilka 

inte använder internet i någon större utsträckning (Fill 2011), samtidigt som laggards 

anses vara oväsentliga i marknadsföringssyfte (Kotler, Armstrong och Parment 2011; 

Parment 2015), ses konsumentgrupperna ofördelaktiga att fokusera på, i samband med 

lansering av en digital tjänst.  

 

6.2 Kommunikation 

Fill (2011) förklarar att WoM har en betydande roll för ett företag, positivt eller negativt, 

vilket Badran och Palmquist instämmer med. Badran belyser även att negativ WoM 

inte alltid behöver vara oförmånlig, då det ändå kan väcka nyfikenhet hos den potentiella 

användaren. Samtliga fokusgrupper värdesätter andras åsikter, respondenterna delger 

däremot att negativ WoM skulle leda till att avfärda en ny digital lösning. I samband med 

kommunikation förklarar Badran och Palmquist att företag bör anamma influencers, 

vilket relateras till de tre slag av WoMM som presenterats i teorin. Voluntary WoM 

erhåller enligt Fill (2011) och Silverman (2011) högst trovärdighet. Slaget av 

kommunikation är frivillig och kan därför relateras till de diskussioner som förts i 

samtliga fokusgrupper; att trovärdigheten ökar om budskapet är opartiskt. Prompted och 

managed WoM sker på uppmuntran av företaget (Fill 2011). Trots att prompted WoM av 

Fill (2011) och Silverman (2011) beskrivs som av hög trovärdighet, råder delade 

meningar bland fokusgrupperna, även hos Palmquist. Gemensamt för fokusgrupperna är 

att dem tvivlar på en digital tjänst, då företaget är inblandat i budskapet. Är det uppenbart 

att influencern uppmanas att delge positiva åsikter, menar respondenterna att 

trovärdigheten istället sjunker.  
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Managed WoM beskrivs som minst trovärdig (Fill 2011; Silverman 2011), Palmquist 

påpekar även att det är svårt att styra över influencerns privata handlingar, vilket kan 

påverka budskapets trovärdighet. Fokusgrupperna instämmer i den mening att betalda 

samarbeten minskar trovärdigheten. F2 och F3 invänder dock med argument att då 

influencers har goda kunskaper om det som kommuniceras, har inte det finansiella utbytet 

lika stor inverkan på budskapets trovärdighet. Samtliga fokusgrupper enas om att 

rekommendationer från andra användare värderas högt i valet att börja nyttja en ny digital 

lösning eller tjänst, vilket bekräftas av Parment (2015), då författaren beskriver WoM 

som mer gedigen. Kommunikation användare emellan tolkas därför vara av störst 

relevans för samtliga respondenter, av störst betydelse blir då voluntary WoM. Vad som 

dock bör beaktas är att managed WoM ger företaget mer kontroll över budskapet, 

samtidigt som F2 och F3 påpekar att trovärdigheten kring ett budskap höjs, så länge det 

sker via rätt influencer. Detta indikerar att resultatet påvisar möjligheter att generera 

trovärdighet via managed WoM. 

 

Palmquist menar att det är viktigt att anpassa marknadsföringen beroende på vilken 

målgrupp som avser tilltalas, vilket Badran instämmer med. Respondenten talar även för 

att digital marknadsföring främst är av relevans, Fahy och Jobber (2012) styrker 

argumentet när de förklarar att digital marknadsföring är effektiv. Palmquist menar 

däremot att för- och nackdelar alltid existerar, digital marknadsföring är kostnadseffektiv 

men samtidigt svår att kontrollera. Viral marknadsföring beskrivs av Badran som goda 

förutsättningar för att sprida ett budskap och som finansiellt förmånlig av Fahy och Jobber 

(2012). Återkommande blir vikten av att lyssna till sin publik, trots denna fördelaktiga 

beskrivning av viral marknadsföring, skildras den även som ett virus (Fahy och Jobber 

2012). Negativ WoM är inflytelserik, F1 talade för att när upplevelsen av en digital 

lösning är ofördelaktig, var det på tal att sprida informationen. Ska viral marknadsföring 

vara aktuellt måste budskapet ständigt följas upp, för att negativ attityd inte ska formas 

hos användaren. Detta talar även för att den kommunikation Fill (2011) förespråkar 

genomgående i teorin process of adoption, i detta fall inte handlar om att företag ständigt 

ska forcera ut budskap, det handlar om att uppmuntra konsumenterna och ta hänsyn till 

deras kritik.  
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Banners och slag av pop-up reklam beskrivs som mer kontrollerade budskap från 

företagets sida, dock påpekas att den mängd som förekommer idag, är i så stor omfattning 

att konsumenten börjat sålla (Berglund och Boson 2010). F3 argumenterar för att 

trovärdigheten minskar när reklamen känns påtvingad och partisk. Samtidigt som F1 och 

F2 är eniga om att internetbaserad marknadsföring är påfrestande. Fokusgruppernas 

argument kongruerar med resonemanget av Fahy och Jobber (2012), där författarna 

förklarar att internetbaserad marknadsföring kan väcka irritation hos mottagaren. 

 

Samtliga fokusgrupper uttrycker enhetligt att de använder sökmotorn Google för att tillgå 

information, vilket Fahy och Jobber (2012) anser är en del av det dagliga livet för 

individen. Marknadsföring via sökmotorer beskrivs som fördelaktig och minst 

påfrestande, men även kostsam (Fahy och Jobber 2012; Berglund och boson 2010). Trots 

denna tydlighet i att Google är så framstående och fördelaktigt, kan antydas att det inte är 

relevant att betala för nyckelord i samband med att marknadsföra digitala lösningar. Med 

anledning av att det i studien framgår att andra användare, recensioner och behov primärt 

väcker ett intresse, inte marknadsföringen i sig. 

 

Sociala medier är något som F1 förlitar sig på, forum och grupper av olika slag inger stark 

trovärdighet. Det respondenterna syftar till är främst slutna grupper och återkommande 

är kommunikation användare emellan. Fahy och Jobber (2012) delger att marknadsföring 

på sociala medier kan lätt leda till förlorad kontroll av budskapet, då mottagaren blir 

medproducent. Av den anledning verkar samtliga fokusgrupper anse att vad dem mottas 

av på sociala medier är mer opartiska budskap. Palmquist förklarar att influencers är 

svåra att styra över utanför budskapet, vilket går att applicera i denna kontext. Trots att 

sociala medier växer kraftigt som kommunikationsverktyg (Fahy och Jobber 2012), kan 

antas, baserat på vad gruppintervjuerna påvisat, att annonser och inlägg inte är av samma 

betydelse som antalet användare och behovsrelaterade faktorer.  

 

Då feedback är av sådan central karaktär i det empiriska materialet, kan tolkas att sociala 

medier inte bör användas i marknadsföringssammanhang, såsom Fahy och Jobber (2012) 

presenterar. Däremot kan sociala medier vara användbart under perioden för lanseringen, 

i den bemärkelsen att användarna själva delger feedback och kritik. Vilket framstår som 

en självklarhet ur ett teoretiskt perspektiv, men inte upplevs av samma vikt. Företag kan 
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med andra ord använda sociala medier för att utveckla och förbättra den digitala 

lösningen, snarare än för att promota sig själva.   

 

6.3 Kontinuitet  
TAM beskrivs som en modell vars syfte är att klargöra om konsumenten kommer 

acceptera eller förkasta en teknologisk lösning. Uppfattad användbarhet och uppfattad 

användarvänlighet i relation till en digital tjänst, beskrivs som primära faktorer för om 

den potentielle brukaren godtar lösningen (Davis, Bagozzi och Warshaw 1989). Badran 

förklarar att en digital lösning måste uppfattas som användbar av den tänkta användaren, 

samtidigt som Palmquist och F1 redogör för att en digital tjänst måste vara 

användarvänlig. Är lösningen för komplex kommer användarens attityd påverkas negativt 

(Davis, Bagozzi och Warshaw 1989), samtliga fokusgrupper är eniga om att en digital 

lösning måste vara smidig att använda. F1 och F2 är överrens om att en digital lösning 

även måste tillgodose ett behov. Då inre motivation uppkommer som ett resultat av utförd 

handling (Sansone och Harackiewicz 2000; Yang, Asaad och Dwivedi 2017), tolkas inre 

motivation som behovsrelaterat, som i sin tur kan relateras till uppfattad användbarhet. 

Av studiens empiriska material, tolkas då att en digital tjänst bör inge en känsla av att 

uppfattad användbarhet, inte främst behandlar på vilket sätt den är användbar, utan 

snarare resulterar i att ett behov tillfredsställs, vilket i sin tur kan generera inre motivation 

hos användaren. 

 

Uppfattad användbarhet tolkas i relation till studien få en ny innebörd, från att anges som 

vad användaren får ut av att använda en digital tjänst (Davis, Bagozzi och Warshaw 

1989), uppfattas av undersökningens resultat att det är användarantalet och allmänheten 

som styr den uppfattade användbarheten. Behovet behöver enligt F2 inte vara befintligt, 

utan uppstår då någonting blir intressant för att majoriteten av befolkningen använder det. 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) antyder i de tre primära förståelser gällande 

acceptans, att uppfattad användarvänlighet är av stor betydelse, men samtidigt sekundär 

i förhållande till uppfattad användbarhet. Av fokusgrupperna att döma med tidigare 

argument för att användbarhet bestäms av andra användare och allmänheten, verkar 

snarare användarvänlighet vara av primär karaktär. Att lösningen är smidig och enkel att 

använda, inte tidskrävande och ständigt tillgänglig var framstående argument, med andra 

ord; om tjänsten bara är enkel och smidig att använda kan lösningen baseras på ett behov 

som först tillkännages efter att tjänsten varit i bruk.  
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Att lära känna sin potentiella målgrupp är vitalt för att inhämta kunskap kring vad 

målgruppen värdesätter och föredrar, samt vilka som är de drivande faktorerna till 

motivation (Burke 2014; Kumar och Herger 2013). Om en digital lösning alstrar inre 

motivation, kan användaren känna engagemang till att återanvända tjänsten. Yttre 

motivation genereras när brukaren blir belönad (Sansone och Harackiewicz 2000; Kumar 

och Herger 2013). Palmquist och Badran förklarar att de två typer av motivation bör 

samspela med varandra. Att utveckla tjänsten till att användaren känner inre motivation 

och samtidigt skräddarsy belöningar som frambringar yttre motivation, kan då resultera i 

en återkommande användare. Samspel mellan de två slagen av motivation är något som 

av teorin inte framgår, men som av studiens resultat framkommer av yttersta vikt för att 

skapa ett kontinuerligt användande. Därav klarläggs värdet i att företag lär känna den 

potentiella användaren.  

 

Burke (2014) talar för att utforska sin målgrupp när den väl är identifierad, vilket naturligt 

faller tillbaka på åtskilliga argument som presenterats i analysen. Värt att påpeka är 

Palmquist yttrande om användarens resa, av respondenten att tyda bör den digitala 

tjänsten vara individanpassad och fokusera på upplevelsen. Det empiriska materialet och 

den teoretiska referensramen tyder på vikten av att anpassa sig efter användaren, men den 

resa som användaren gör verkar ständigt leda mot ett slut. Tolkningen blir avslutningsvis 

att en lanseringsprocess bara är begynnelsen av någonting större. 

 

 

  



  
 

53 

7 Slutsats 
Från analysen kan ett antal konstaterande utvinnas, vilka av studien framstår som 

väsentliga för att planera och genomföra en lansering av en gamification. Studien är av 

kvalitativ karaktär, vilket medför att slutsatserna inte är generaliserbara, däremot kan de 

agera riktlinjer i relation till ämnet. 

 

7.1 Med utgångspunkt i ett kretslopp   
För att öka förståelsen gentemot hur en lanseringsstrategi kan planeras och genomföras 

presenteras nu den färdiga modell som konstruerats, vilken grundar sig i de kategorier 

som formats av studien och relateras till frågeställningen; Hur kan en lanseringsstrategi 

för en gamification inom kategorin digital tjänst planeras och genomföras, med målet att 

skapa förutsättningar för kontinuerligt användande? Modellen har givits namnet User 

Desired Lifecycle, med inspiration från Palmquist användarresa.  

 

(Egen modell) 

 

  



  
 

54 

Modellen reflekteras av undersökningens resultat, analys och slutsatser. User Desired 

Lifecycle (UDL) illustrerar användarens resa i relation till en gami. 

Målgruppsidentifiering och lansering bör omfattas av vad som väcker ett intresse hos 

mottagaren. Intressefaktorer som uppdagas resulterar i vilken typ av kommunikation som 

är bäst lämpad, kommunikation omfattas även av hur användare emellan bidrar till att 

budskapet sprids. För att sedan bibehålla ett användarantal och uppmuntra fortsatt 

användande krävs att användaren motiveras, vilket genom intresse och bestående 

kommunikation resulterar i kontinuitet. Genom att kontinuerligt uppdatera den digitala 

tjänsten efter målgruppens krav och behov, vilket bibehåller användarens intresse, leder 

kontinuitet naturligt tillbaka till intresse. Modellen speglar tjänstens livscykel och bygger 

på att lanseringen ska lägga grund för bestående engagemang.  

 

Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur lanseringsstrategi av en gamification kan 

planeras och genomföras. Dock bör belysas att studien kan appliceras generellt på digitala 

tjänster och lösningar, vilket resulterade i en mer generell modell och övergripande 

resultat för lansering av digitala lösningar. Därav fokuseras på digitala tjänster som 

helhet, av den orsak att gamification är en typ av digital lösning.  

 

7.1.1 Att väcka ett intresse 

Teorin baseras på företagets perspektiv och hur dem ska arbeta för att nå ut till 

marknaden, konsumenterna delas in i kategorier och förklaras från olika vinklar som i 

studiens kontext förlorar sin urpsrunliga innebörd. Således konstateras att man måste gå 

till botten med vad som faktiskt händer i användarens huvud och se allting ur användarens 

perspektiv. Att lansera en digital tjänst bör utgå från kringliggande faktorer, vilka delger 

tilltänkt målgrupp argument som innefattas av varför lösningen är av intresse, allting 

handlar om användaren. 

 

För att väcka ett intresse är uppenbart att det krävs en användarbas, andra användare 

triggar och väcker potentiella användares uppmärksamhet. Det framkommer att intresse 

väcks först när andra påvisar tjänstens relevans. Det krävs även inför lansering att ta reda 

på vilka användare som kan agera företagets innovators, för att nå ut till den allmänna 

publiken som sedan bygger upp en användarbas. Innovators anses lägga grunden för 

spridning vilket kan relateras som opinionsledare eller influencers. Företag måste därav 

lära känna sin tilltänkta målgrupp, i syfte att undersöka vem eller vilka målgruppen 
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vänder sig till, samt vilka influencers som kan väckas deras intresse. Det framgår att 

planerad marknadsföring av digitala tjänster inte primärt väcker ett intresse, därför bör 

fokus riktas mot konsumenten och låta användarna emellan agera marknadsförare. 

Slutsatsen blir således att om företaget finner rätt influencer kan en viral spridning ske, 

vilket kan resultera i att allmänheten börjar intressera sig för den nya digitala tjänsten. 

 

7.1.2 Att kommunicera 

WoMM blir tydligt framstående som en effektiv kommunikationskanal. Voluntary WoM 

framstår som den mest genuina och trovärdiga metoden, men av studien påvisas att 

feedback och recensioner sällan ges. Därav kan Voluntary WoM vara svår att hantera för 

företag. Även om teorin talar för att prompted WoM minskar trovärdigheten i budskapet, 

visade studien att så länge rätt tjänst placerades hos rätt influencer, uppfattades budskapen 

som trovärdiga. Det påvisas även att kommunikation inte handlar om att företag ska pusha 

ut sin marknadsföring, utan att företag måste uppmuntra användare till att föra budskap 

vidare. Om en digital tjänst genererar positiv WoM kommer användarbasen öka.  

 

7.1.3 Att skapa kontinuitet  

Den teori som stått till grund i relation till resultatet, leder till slutsatsen att teorin 

behandlar hur själva lanseringen av en produkt ska leda till att konsumenten blir 

medveten, testar och sedan utvärderar en produkt. Av resultatet framkommer att det 

viktiga efter genomförd lansering är att bibehålla intresse och se till ett kontinuerligt 

användande som hela tiden uppmuntras. Att motivera användaren genom belöningar som 

erhålls i den digitala lösningen ses som positivt. Vidare är av värde att lösningen 

uppdateras och ständigt underhålls, i syfte att lösningen ska bli mer individanpassad. En 

lyckad lansering av en digital tjänst är beroende av att användarna fortsätter att använda 

den digitala tjänsten. Att ständigt kartlägga individens behov och kommunicera fördelar 

ses som vitalt efter en lansering. 

 

Av studien framkommer att ett lyckat resultat är om användarantalet består av 60 % eller 

mer en vecka efter lansering. Vad som även tydliggörs i undersökningens kontext är 

svårigheten i att upprätthålla denna procent och kontinuerligt vinna användare. Slutsatsen 

blir således att det inte bara är själva lanseringen som noggrant bör formas, det är även av 

vikt att se till hur användaren uppmuntras att bibehålla sitt intresse och skapa kontinuitet.  
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7.2 Förslag till framtida forskning 
Under studien utfördes intervjuer med två företag, att i fortsatt forskning utöka 

företagsperspektivet med fler respondenter ses därav som positivt. Att fokusera urvalet 

på respondenter som använder sig av digitala lösningar, i form av gamification, kan vara 

ytterligare en intressant aspekt för vidare forskning. I studien är majoriteten av samtliga 

respondenter män, det kan då vara av värde för framtida forskning att eftersträva 

jämställda fokusgrupper, vilket skulle leda till ett heterogent urval. Snittålder för studien 

är 24 år, att studera en bredare målgrupp med en högre snittålder kan då vara av relevans. 

Då modellen Process of diffusion framkom som diffus under studien, rekommenderas 

därför vidare forskning kring kategorierna av konsumenter. Vidare är gamification starkt 

kopplat till skolvärlden, en rekommendation till vidare forskning är då att fokusera på 

skolsektorn. En kvantitativ metod kan förslagsvis tillämpas i fortsatt forskning, med 

anledning av att de respondenter som deltagit i undersökningen inte är representativa för 

befolkningen. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Om företagen 
 
 

Om företaget Beanloop 
Datum för intervju: 2018 - 04 - 27 

Tid: 1 timme och 19 minuter 

 

Företaget Beanloop grundades av Sherief Badran år 2016 i Kalmar och har idag fem 

anställda, vilka alla har erfarenhet av webbutveckling och programmering. Företaget 

riktar sig mot att effektivisera och utveckla digitala plattformar och system. Företaget 

beskriver sig själva på deras hemsida som en byråpartner för företaget som vill utvecklas 

(Beanloop 2017). Beanloop har exempelvis i samarbete med företaget Social Match 

konstruerat en applikation, i syfte att samla marknadsförare och influencers på samma 

ställe, vilket underlättar administreringen av marknadsföring i sociala medier för företag 

(Beanloop 2017). 

 

Om företaget Insert Coin 
Datum för intervju: 2018 - 04 - 07 

Tid: 56 minuter 

 

Företaget Insert Coin startades år 2012 i Göteborg och har idag 17 anställda. Namnet 

Insert Coin myntades med inspiration från flipperspel, där användaren var tvungen att 

lägga i ett mynt innan spelet startades. Insert Coin jobbar framförallt med att gamifiera 

digitala plattformar i syfte till att engagera och motivera användaren (Insert Coin 2018). 

Exempelvis har Insert Coin  i samarbete med högskolan Chalmers, skapat en digital 

plattform i syfte att motivera och engagera studenter i lärandeprocessen. Insert Coin har 

även samarbetat med företaget Coca-Cola i syfte att skapa en app för sporteventet Gothia 

Cup, där personer som besökte eventet kunde ladda ner appen och skapa egna 

sportprofiler, samt samla poäng och dela andras profiler (Insert Coin 2018) 

 
  



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide – Individuella intervjuer  
 

1. Hur tolkar du en lyckad introduktion på marknaden? 

2. Hur tolkar du en resultatlös introduktion på marknaden? 

3. Vilken betydelse har identifieringen av målgrupp i hela processen? 

4. Hur uppfattar du betydelsen av positiv Word of Mouth, i förhållande till en 

digital produkt/tjänst? 

5. Hur uppfattar du betydelsen av negativ Word of Mouth, i förhållande till en 

digital produkt/tjänst? 

6. Vilken betydelse har valet av marknadsföringskanaler i lanseringsprocessen? 

7. Hur uppfattar du användarvänlighet? 

8. Hur uppfattar du icke användarvänlighet? 

9. Hur uppfattar du användbarhet? 

10. Vilka andra faktorer har betydelse för acceptans på marknaden? 

11. Hur tolkar du motivation, i relation till användandet av digitala 

produkter/tjänster? 

12. Hur uppfattar du framtiden för gamifierade produkter/tjänster? 

 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga 3 Om fokusgrupper 
 

Fokusgrupp 1 

Datum: 2018 - 05 - 02 

Tid: 1 timme och 8 minuter 

 

Fullständigt namn Ålder Livssituation 

Gustav Råberg 21 år Arbetande 

Bobby Gyllén 24 år Arbetande 

Emilia Reje 21 år Arbetande 

Anna Forsgren 34 år Arbetande 

Hampus Kruska 16 år Arbetande 

Hedvig Hjelmquist 24 år Arbetande 

 
 

 

 

Fokusgrupp 2 

Datum: 2018 - 05 - 03 

Tid: 35 minuter 

 

Fullständigt namn Ålder Yrkesroll/livssituation 

Lucas Filipsson 21 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

Joel Åsenlöv 23 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

Hannes Asplund 21 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

Martin Inaeus 22 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

Felix Norman 22 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

Adam Ågehäll 21 år Studerande - Ekonomi/Marknadsföring 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 3 Om fokusgrupper 
 

Fokusgrupp 3 

Datum: 2018 - 05 - 08 

Tid: 1 timme och 4 minuter 

 

Fullständigt namn Ålder Yrkesroll/livssituation 

Carl Erneland 28 år Studerande - Lärare 

Julius Tordsson 25 år Studerande - Lärare 

Niklas Wall 25 år Studerande - Lärare 

Fredrik Carlsson 25 år Studerande - Lärare 

Pontus Jönsson 41 år Studerande - Lärare 

 

 

 

 

 

  



  
 

V 

Bilaga 4 Intervjuguide – fokusgrupper 
 
 

1. Vad gör att ni intresserar er för en ny digital lösning eller tjänst?  

2. Vad krävs för att ni ska börja använda en ny digital lösning eller tjänst?  

3. Hur söker ni efter information av en ny digital lösning eller tjänst? 

4. Tycker ni att det är viktigt att vara först ut i användandet av en digital lösning 

eller tjänst? 

5. Hur värdesätter ni andras värderingar av en ny digital lösning eller tjänst? 

6. Hur kommunicerar ni er upplevda erfarenhet av en digital lösning eller tjänst till 

andra? 

7. Vad uppfattar ni som trovärdig kommunikation/marknadsföring av en ny digital 

lösning eller tjäns?  

8. Har influencers på sociala medier en stor inverkan på din uppfattning av en ny 

digital lösning eller tjänst? 

9. Vad uppfattar ni som mindre enerverande marknadsföring? 

10. Vad uppfattar ni som enerverande marknadsföring? 

11. Vad gör att en digital lösning eller tjänst anses vara användbar? 

12. Vad gör ni att aldrig börjar, eller slutar använda en digital lösning eller tjänst? 

13. Vad anser ni vara motiverande till att fortsätta använda en digital lösning eller 

tjänst? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VI 

 
Bilaga 5 Kategorisering – Individuella intervjuer  
  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

 

Bilaga 6 Kategorisering - Fokusgrupper 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga 7 TAM – Technology Acceptance Model 
 

 

 

 

 

 

 
(Davis, Bagozzi och Warshaw 1989) 

 

 

 
 
 


