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Förord 

Författarna vill tacka sin handledare Lars Witell, professor i företagsekonomi vid 

Linköpings Universitet. Witell har försett författarna med stöd och goda råd som 

bidragit till färdigställandet av uppsatsen. Författarna vill även tacka alla opponenter 

som bidragit med insiktsfulla synpunkter som förbättrat uppsatsen.  



 
 

Sammanfattning 

Online brand communityn (OBC) innebar ett kraftfullt, och potentiellt värdeskapande, 

verktyg för företag. Det har dock visat sig att företag hade svårt att bemöta sina OBC:er. 

Det resulterade i att företag gick miste om de potentiella värden OBC:n hade. För att 

öka kunskapen kring värdeskapande och bemötande av OBC:er har Minecraft och 

Netflix respektive OBC:er undersökts med hjälp av netnografi. Studien undersökte hur 

interaktioner och aktiviteter bidrog till värdeskapande i form av ökat varumärkeskapital 

och ny innovation. Den belyste även hur OBC:er skiljde sig åt beroende på om 

OBC:erna var fokuserade på områden kring innovation kontra varumärkeskapital. 

Studien fann sju interaktionsmönster att analysera. Interaktionsmönstren visade på 

skillnader mellan OBC:erna utifrån deras fokus och förutsättningar. Studien kunde även 

beskriva hur sex av de sju interaktionerna var värdeskapande för företaget.  

Titel: Online brand community: värdeskapande genom interaktioner och aktiviteter. 

Författare: Kevin Mackin och Simon Skogman 

Handledare: Lars Witell 

Bakgrund: Företag har haft problem med att bemöta sitt OBC. Det har medfört att de 

gått miste om de potentiella värden som OBC:er hade. För att möjliggöra ett bättre 

bemötande och en möjlighet att ta del av OBC:ns värden, behövde företagen få en 

förståelse av värdeskapande processer inom OBC:er. De behövde även förstå hur olika 

OBC:n krävde olika bemötanden. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur interaktioner och aktiviteter i OBC:erna bidrar till att 

bygga varumärkeskapital och skapa innovation, samt hur skillnaderna i interaktioner 

och aktiviteter beror på OBC:ernas fokusområde. 

Metod: Författarna använde sig av netnografi för att på ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt tolka resultatet. 

Resultat: Studien har identifierat sju interaktionsmönster. Sex av de sju interaktionerna 

har kunnat härledas till värdeskapande processer för företaget. Dock föll ett 

interaktionsmönster utanför den teoretiska referensramen och kunde inte förklaras. 

Vidare kunde de sju interaktionsmönstrens skillnader mellan de två OBC:erna härledas 

till OBC:ernas fokusområde eller förutsättningar. 



 
 

Nyckelord: online brand community, brand community, varumärkeskapital, varumärke, 

innovation, medskapande, interaktioner, aktiviteter. 

  



 
 

Abstract 
Online brand community (OBC) is intended to be a powerful, and potentially valuable, 

tool for businesses. However, the outcome has shown that companies have had 

difficulties responding to their OBC:s. It has resulted in companies missing the potential 

values that OBC offered. In order to increase knowledge about value creation and 

reception of the OBC:s a netnography of Minecraft and Netflix, respectively OBC has 

been conducted. The study examined how interactions and activities contributed to the 

creation of value by an increased brand equity and new innovation. It also highlighted 

how the OBC:s differed depending on whether the OBC:s were focused on the topics of 

innovation versus brand equity. The study found seven interaction patterns to analyse. 

The interaction patterns showed differences between the OBC:s ,based on their focus 

and conditions. The study could also describe how six of the seven interactions created 

value for the company. 

Title: Online Brand Community: Value creation through interactions and activities. 

Authors: Kevin Mackin and Simon Skogman 

Supervisor: Lars Witell 

Background: Companies have had difficulty in responding to their OBC. Therefore 

have the potential values of OBC:s been missed. To enable better treatment and an 

opportunity to take part of the OBC's values, companies need to gain an understanding 

of the value creation process within the OBC:s. They also need to understand how the 

different OBC:s need different treatment. 

Purpose: The purpose is to investigate the interactions and activities in the OBC:s’ 

contribution to build brand equity and create innovation, and how the differences in 

interactions and activities depend on the focus area of the OBC:s. 

Research method: Authors used netnography in order to conduct hermeneutic 

interpretations of the results. 

Results: The study has identified seven interaction patterns. Six of the seven 

interactions have been derived to value creation processes of the company. However, 

one pattern of interaction was beyond the theoretical framework and could not be 

explained. Furthermore, the seven interaction patterns’ differences between the two 

OBC:s could be traced to the OBC’s subject of focus or other conditions. 



 
 

Keywords: online brand community, brand community, brand equity, brand, 

innovation, co-creation, interactions, activities.



 
 

Definitioner 

Nedan följer definitioner av begrepp och uttryck som användes i uppsatsen. 

Alfa-version: En utvecklingsstatus som vanligtvis innebär en tidig version av ett 

program eller programvara. Släpps oftast till en liten grupp användare som testar och 

förbättrar. Alfa-versionen kommer före beta-versionen. 

API: Application Programming Interface är ett standardiserat sätt för utvecklare att 

komma åt ett specifikt programs data. Kopplingen förekommer mellan all form av 

sammankoppling mellan applikationer och underliggande system.  

Beta-version: Innehåller färre fel än alfa-versionen, men är fortfarande ingen färdig 

produkt. 

Brand community: ”A Brand community is a specialized, nongeographically bound 

community, based on a structured set of social relationships among admirers of a 

brand.” (Muniz & O’Guinn, 2001, 412). 

Brand community online: Brand communityer online är communityer som främst är 

icke-virtuella, men som har en gren inom OBC (Kozinets, 2010). 

Buggar: felaktighet i koden bakom ett digitalt program som gör att det ej fungerar och 

beter sig som tänkt. 

Community: En grupp människor som delar ett gemensamt intresse, och har ofta 

samma språk, traditioner och regler. 

Cordcutting: Klippa kabeln och gå över från kabel-tv till strömningstjänster. 

Geo-blocka: Geographically-blocked är benämningen på hur webbsidor och tjänster 

kan limiteras från att visas för användare med en viss geografisk position. 

Klon: en modifierad kopia av originalet. 

Kunder och medlemmar: Benämningen för de personer som ingår i ett brand 

community benämns på olika sätt beroende på vilka teoretiker som beskriver det, dock 

syftar kunder och medlemmar på samma typ av personer. 



 
 

Lurking: Personer som anonymt observerar någon form av online community 

(Kozinets, 2010). 

Modders: Personer som utvecklar mods till spelet. 

Mods: Modifikationer till spel vilket adderar, tar bort eller ändrar spelets innehåll. 

Online brand community (OBC): Är ett brand community som endast existerar online 

(Kozinets, 2010). 

Pixlig grafik: När skärmens upplösning är låg och åskådaren kan identifiera de enskilda 

pixlarna. 

Plug-in: En modul som kan adderas till mjukvaran. Plug-in erbjuder en specifik 

funktionalitet till mjukvaran. 

Sandbox spel: En typ av spelgenre där spelaren placeras i en virtuell värld där de själva 

kan välja hur spelet skall spelas. 

Spam: Bakgrundsinteraktioner som inte bidrar med innehållsrikt innehåll (Kozinets, 

2010). 

Tweet: Meddelande på det sociala mediet Twitter. 

Virtuellt community: Innebär den virtuella delen av ett community som per definition 

används inom både online communityn och communityn online. 

VPN-tjänster: Virtual-Private-Network-tjänster är ett sätt som säkert kopplar samman 

användares enheter till ett större nätverk. VPN kan ha en geografisk restriktion för 

användaren. 
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1. Introduktion 
 

Online brand community (OBC) består av en grupp individer med ett gemensamt 

intresse för ett specifikt varumärke. Medlemmar av dessa communityn har ett stort 

engagemang i varumärket samt delar en stor beundran för det. Det stora engagemang 

som de trogna anhängarna har i sina specifika OBC:n är något företag kan använda sig 

av. Detta genom att använda OBC:n som ett verktyg för att bygga sitt företag och stärka 

sitt varumärke.  

 

Det verktyg OBC:n beskrivs som kan bland annat bidra till att skapa lojalare kunder, 

ökad kännedom kring varumärket (Muniz & O’Guinn, 2001), vara en plattform för 

marknadsundersökning samt bidra till att gemensamt skapa nya produkter (Füller, 

Bartel, Ernst & Mühlbacher 2006). Dessa verktyg görs möjliga i och med den unika 

interaktionsform som förekommer inom brand communityer, där kunder, varumärket, 

företaget och dess produkter interagerar för att skapa dessa fördelar (McAlexander, 

Schouten & Koenig, 2002). Det förefaller idag inte finnas något annat forum där en 

grupp av kunder kan interagera tillsammans med företaget på ett lika enkelt och 

innehållsrikt sätt. 

 

Styrkan i ett OBC kan påvisas med communityn kring Apple Newton. Produkten 

attraherade endast en liten grupp kunder och slutade produceras 1998. Trots att 

produkten har slutat att produceras så fortsätter 2000-3000 communitymedlemmar att 

besöka OBC:n på daglig basis. De använder OBC:n som en plats för diskussion av idéer 

och bearbetning av den identitetskrisen det innebär med att produktens produktion har 

upphört (Muniz & Schau, 2005). OBC:n är med andra ord starkare än den 

bakomliggande produkten. 

 

Apple Newtons OBC-medlemmar utgör idag endast en liten del av den aggregerade 

skara människor som samlas och engagerar sig i brand communityer. Brogi, Calabrese, 

Campisi, Capece, Costa och Di Pillo (2013) uppger att över 90 miljoner människor är 

engagerade i brand communityer. En siffra som ständigt växer. 

 

När antalet människor i brand communityer ökar så ökar även riskerna och 

möjligheterna kring företagens bemötande av sina brand communityer. Cova och Pace 
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(2006), Kornberger (2010) beskriver hur företag har problem med att bemöta det nya 

fenomenet brand community och hur företagen uppvisar en oro över att släppa 

kontrollen över sitt varumärke. Denna oro gör att de agerar restriktivt mot brand 

communityerna. Det resulterar i att företagen försöker ta kontrollen över brand 

communityerna eller stänga ned dem. Med ett sådant förfarande skapas negativ 

goodwill för varumärket. Vilket innebär att företaget inte utnyttjar de värden som ett 

brand community potentiellt har. Företagets agerade gentemot brand communityer 

borde ha ske på ett bättre sätt och de potentiella värden som brand communityer har 

torde uppenbaras för företaget. 

 

De potentiella värden som ett brand community har konkretiseras av Lee (2009):  

 

“There’s no better source of growth and innovation than a passionate brand 

community.” 

 

1.1 Bakgrund 

Brand communityer växte fram i takt med teknologiutvecklingen inom kommunikation 

(Muniz & O’Guinn, 2001). Teknologin har utvecklade sättet på hur människor 

interagerade med varandra. Framförallt förenklade teknologin interaktion på distans. Ett 

flertal paradigmskiften medförde nya sätt att interagera på.  

 

Järnvägens introduktion på 1800-talet skapade en möjlighet för snabbare transport av 

brev, människor och information. Det innebar att sjöfart fick en utmanare till det 

medium som var det snabbaste sättet att sprida information över ett större område. 

Telefonen innebar nästa skifte och gav helt nya möjligheter för interaktion. Först fanns 

teknologin enbart för korta sträckor på land, men med tiden byggdes infrastrukturen för 

att även innefatta kommunikationsmöjligheter mellan länder och kontinenter. Världen 

hade i och med det blivit betydligt mer sammanflätad och destination var inte lika 

avgörande för hur information spreds. Det senaste teknologiska skiftet skedde i och med 

internet och sociala mediers inverkan på möjligheten till informationsspridning och 

interaktion mellan människor. 

 

Den nya teknologin innebar ett enklare sätt för företag att sprida sig globalt. Det 

medförde att varumärken blev internationella och kunde nå ut till fler kunder. 

Kundernas gemensamma konsumtion och kärlek för specifika varumärken resulterade i 
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uppkomsten av brand communityer (Muniz & O´Guinn, 2001). I både fysiska miljöer 

och online samlades individer för att tillsammans utbyta information, känslor och 

erfarenheter kring varumärket (McAlexander m.fl., 2002). 

 

Internationella varumärken som tagit till sig sina OBC:er var bland annat Adidas, Lego 

och Swatch. De skapade brand communityer med syfte att låta sina medlemmar och 

beundrare diskutera och förbättra företagens produkter (Piller, Schubert, Koch & 

Möslein, 2005). Det föreföll vara en pågående trend att medlemmar ville vara med och 

skapa de produkter de senare skulle konsumera (Vargo & Lusch, 2004; von Hippel, 

2005; Füller m.fl., 2006). Ett OBC utgjorde en möjlighet för kunder och företaget att 

gemensamt dela idéer och utvärdera prototyper, vilket har setts i fall så som “My 

Starbucks Idea”(mystarbucksidea.force.com). 
 

På samma sätt som akademin beskrev hur brand communityer som kretsar kring 

innovation skapade värde, menar Keller (2001), McAlexander m.fl. (2002), Rosenbaum 

och Ostrom (2005) att brand communityer kunde stärka varumärkeskapitalet genom 

interaktion och aktiviteter. Brand communityer så som Jeep, BMW, Harley-Davidson 

använde sig av sammankomster för att stärka banden inom brand communityerna 

(Algesheimer, Dholakia & Hermann. 2005). Följderna av sådana aktiviteter kunde leda 

till hyper-lojala kunder som influerade andra communitymedlemmar att stanna kvar i 

brand communityerna. Något som kunde exemplifieras i Apple Newton-fallet (Muniz & 

Schau, 2005).  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Communityer som forskningsområde har en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-

tal då Kant (1781) började undersöka fenomenet. Området fick ett större intresse under 

framförallt 1800- och 1900-talet då Marx (1867/1990), Freud (1928/2010), Merritt 

(1966) belyste området. Deras forskning belyste hur communityer spelade en viktig roll 

för kartläggningen av kapitalism och modern konsumtionskultur. 

 

Det dröjde dock fram till slutet av 1900-talet innan culture of consumption, brand tribes 

och brand communityer (Muniz & O’Guinn, 2001) började undersökas. Schouten och 

McAlexander (1995, 1998), Muniz och O’Guinn (2001), McAlexander m.fl., 2002, 

Muniz och Schau (2005) kartlagde brand communityers konstruktioner och 

mekanismer. De skapade strukturer för de interaktioner och relationer som förekom i ett 
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brand community. De beskrev de grundläggande fördelarna med brand communityer, så 

som ökad lojalitet, ökad varumärkeskännedom, bättre varumärkesassociationer och en 

bättre uppfattning av kvaliteten (Muniz & O’Guinn, 2002). Brand communityn kunde 

även generera nya idéer till framtida produkter (Füller m.fl., 2006). Muniz och O’Guinn 

(2001) beskrev brand communityer som: 

 

“A brand community is a specialized, nongeographically bound community, 

based on a structured set of social relations among admirers of a brand”. 

(Muniz & O’Guinn, 2001, s. 412). 

 

Definitionen innebar att en grupp människor som hade ett gemensamt intresse för ett 

specifikt varumärke kunde träffas för att diskutera, utbytta idéer och erfarenheter kring 

varumärket. Detta kunde ske på konvent, företagsträffar, onlineforum, social medier och 

via maillistor. 

 

I takt med att ämnet blev mer kartlagt kunde två tydliga inriktningar av forskningen 

identifieras. Den ena (1) fokuserade på att beskriva mekanismerna i ett brand 

community, det vill säga vilka byggstenar, vilken community-kultur och beteende 

medlemmarna i brand communityer hade (Algesheimer m.fl., 2005; McAlexander m.fl., 

2002; Muniz & O’Guinn, 2001, Belk & Tumbat, 2005). Den andra (2) inriktningen 

fokuserade på hur brand communityer skapades (Ouwersloot & Odekerken-Schröder, 

2008). Ouwersloot och Odekerken-Schröder (2008) beskrev hur brand communityer 

kunde initieras av antingen företag eller kunder. Beroende på om företaget eller 

kunderna hade skapat brand communityn, så medförde det en rad konsekvenser på hur 

framgångsrikt brand communityn skulle bliva. Deras studie öppnade upp en fråga kring 

företagets bemötande av sitt brand community, en diskussion som fortfarande pågår.  

 

Parallellt med dessa två inriktningar började även virtuella communityer, eller OBC:er 

undersökas. Muniz och O’Guinn (2001), McAlexander m.fl. (2002) erkände OBC:ernas 

förekomst, men deras studier fokuserade på brand communityer där online-delen endast 

utgjorde en liten del av dem. Denna typ av community beskrevs av Kozinets (2010) som 

brand community online. Ouwersloot och Odekerken-Schröder (2008) fokuserade 

enbart på OBC:er. De menade att OBC:er och brand communityer hade samma 

kärnfunktion, men något annorlunda sätt att interagera på. I takt med att sociala medier 

blev en större del av människors liv, så skapades även brand communityer på bland 
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annat webforum, Facebook och Google+. Forskningen följde utvecklingen och Sloan, 

Bodey och Gyrd-Jones (2015) kartlade detta område  

 

Parallellt med de två inriktningarna undersökte akademiker de värden som ett brand 

community kunde innebära för företag. Det som upptäcktes var framförallt att brand 

communityn kunde vara en plattform för företags varumärkeskapitalbyggande (Muniz 

& O’Guinn, 2001) och innovationsskapande aktiviteter (Füller m.fl., 2006).  
 

Muniz och O’Guinn (2001) identifierade brand communityn, och senare OBC:n, som en 

plats att utbyta idéer och erfarenheter på. De förstod tidigt att brand commmunityn 

kunde innebära värden för företaget. Andra forskare fördjupade sig i vilka värden som 

kunde skapas inom ett brand community. Füller m.fl. (2006) påvisade hur ett OBC 

kunde vara en aktiv del i företagets process för att skapa nya produkter, en idé som låg i 

linje med Vargo och Lusch (2004, 2008) tankesätt. Von Hippel och Euchner (2013) 

menade att medskapandet mellan företag och OBC:n blev allt mer vanligt. Vidare 

beskrev de en framtidsvision där OBC:n, med sin produktkännedom och sitt 

engagemang, skulle få en mer aktiv roll i företagets innovationsprocess.  

 

Muniz och O’Guinn (2001) identifierade brand communityns roll i att bygga 

varumärke. De menade att företaget och communitymedlemmar tillsammans skapade ett 

starkare varumärke. Det som påverkade varumärkets styrka blev kartlagt av bland annat 

McAlexander m.fl. (2002), Algesheimer m.fl. (2005) och har sedan dess inte undersökts 

mer. Gemensamt för både innovation och varumärkeskapital var att de påverkades 

positivt av ett ökat engagemang från communitymedlemmarna (Brodie, Ilic, Juric och 

Hollebeek, 2013).  

 

Innehållet av det som diskuterades, aktiviteterna (McColl-Kennedy, Vargo, Dagger, 

Sweeney & van Kasteren, 2012), har varit en del av den ökade förståelsen av de kulturer 

och beteenden som förekom i brand communityer (Muniz & O’Guinn, 2001; 

McAlexander m.fl., 2002). Aktiviteterna och interaktionernas roll för brand 

communityer undersöktes mer ingående av Algesheimer m.fl. (2005). De fördjupade sig 

i hur interaktionerna i sig kunde påverka relationerna mellan de olika aktörerna inom 

brand communityer. Det innebar ett nytt sätt att djupare studera interaktionernas 

innebörd för brand communityer. Algesheimer m.fl. (2005) studie kunde ha influerat 

fler att studera vad interaktionerna inneburit, för brand communityer och det 
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bakomliggande företagen. Detta på samma sätt som Muniz och O’Guinn (2001) 

influerat vidare forskning av brand communityers kultur (Muniz & Schau 2005; Belk & 

Tumbat, 2005). Detta skedde inte. Interaktionerna och vad de i sig skapat för värde har 

inte kartlagts ytterligare. 

 

1.3 Problematisering 

Brand communityer innebär en resurskälla för företag att tillsammans med kunder skapa 

nya innovativa produkter och ett starkare varumärke. Företag har dock en rädsla för att 

släppa kontrollen, både när de gäller innovation och deras varumärke. En rädsla som 

Cova och Pace (2006), Kornberger (2010) exemplifierar när de beskriver fallen Nutella 

och Lego. Dessa företag försökte initialt att stänga ned, respektive ta kontrollen, över 

sina OBC:er. Agerandet skapade negativ goodwill som förhindrade möjligheten till att 

bygga ett starkare varumärke med hjälp av OBC:er. Vidare riskerar innovativa idéer att 

gå förlorade när ett OBC stängs ned. Detta eftersom kunder förlorar en plattform att 

kanalisera sina idéer med andra kunder och företaget. 

 

Både Lego och Nutella insåg sina misstag och valde olika vägar för att åtgärda dessa. 

Lego valde att låta deras OBC “Lugnet” kvarstå och beviljade medlemmarna att 

generera idéer och kreationer. Dessa idéer kunde Lego inspireras av vid framtagande av 

nya produkter. Nutella valde att starta upp sitt egna OBC “My Nutella Community” 

som konkurrerade med det kundgenererade OBC:n. På Nutellas OBC kunde Nutella-

älskare dela med sig av sina upplevelser och kreativa sätt för hur de använde Nutella 

(Cova & Pace, 2006).  

 

Exemplen från Lego och Nutella visar på fall då företag använder OBC för att skapa 

värden för företaget och dess kunder. En bidragande orsak till att skapa värde inom 

OBC:n beror enligt Bagozzi och Dholakia (2006) på graden av deltagande, där ett högt 

deltagande skapar mervärde. Vidare är det genom deltagandet, informationsutbytet 

(Keller, 2003) och samhörigheten (Muniz & O’Guinn, 2001) som brand communityn 

kan bidra till byggandet av varumärkeskapital. 

 

Informationsutbytet mellan aktörer inom brand communityn innebär att 

communitymedlemmarna får en ökad kännedom av varumärket och kan associera till 

det på fler sätt. Detta i och med att kunderna får höra andra medlemmars perspektiv och 

erfarenheter. Den ökade kännedomen och associationerna till varumärket är enligt 
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Aaker (1996) bidragande orsaker till byggandet av varumärkeskapital. Vidare bidrar 

informationsutbytandet och samhörigheten till att medlemmarna känner en starkare 

lojalitet mot varumärket och på så sätt stärker varumärkeskapitalet (Aaker, 1996). 

 

Utöver att skapa ett starkare varumärke kan OBC:erna fungera som en plats för idéer 

och tester för nya produkter (Füller m.fl., 2006). OBC:erna kan vara en plats där 

medlemmar sinsemellan utbyter idéer som leder fram till nya produkter (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Företaget kan även medge OBC:erna att vara delaktiga i delar eller 

hela processen vid framtagningen av nya produkter (Füller m.fl., 2006). Genom att 

involvera OBC:erna i företagets innovationsprocess blir OBC:erna en del i företagets 

värdekedja (Porter 1985; Vargo & Lusch, 2004). 

 

Det förefaller finnas både stora fördelar och problematiska risker med ett aktivt OBC. 

Av exemplen ovan förefaller företagen haft varierande framgång med att se fördelarna 

som OBC:n kan erbjuda. Det torde därav behövas en djupare förståelse för hur företag 

kan ta till sig av dessa värden. 

 

För att skapa en djupare förståelse för hur företag kan förstå sina OBC:er och hur de 

skapar värde för företagen, behöver OBC:erna undersökas på interaktionsnivå. Att gå 

ner på interaktionsnivå anses viktigt, då det är där värdeskapandet sker vid både 

varumärkesbyggande och innovationsskapande. Keller (2003), Aaker (1996) menar att 

det är i interaktionen och informationsutbytet som varumärkeskapitalet byggs upp. 

Författarnas argument för att så är fallet är detsamma som i avsnitt 1.2. På liknande sätt 

beskriver Füller m.fl. (2006), Prahalad och Ramaswamy (2004) hur interaktionen 

mellan aktörerna, inom brand communityn kan skapa innovation genom diverse 

aktiviteter med andra medlemmar och företaget. 

 

Slutligen krävs en förståelse för hur OBC:n särskiljer sig åt, och behöver därmed 

bemötas på olika sätt. Schau, Muniz och Arnould (2009) menar att OBC:er särskiljer sig 

eftersom de består av olika individer. Olika individer attraheras av olika OBC:er, vilket 

bygger upp specifika kulturer för varje OBC:er (Muniz & O’Guinn, 2001). Eftersom 

OBC:erna består av olika individer så skapas OBC:er med olika fokusområde. Dessa 

skillnader påkallar specifika bemötanden. 
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur interaktioner och aktiviteter i OBC:erna bidrar till att bygga 

varumärkeskapital och skapa innovation, samt hur skillnaderna i interaktioner och 

aktiviteter beror på OBC:ernas fokusområde. 

1.5 Forskningsfrågor 

1. Hur bidrar dessa olika interaktioner och aktiviteter till att bygga varumärkeskapital? 

2. Hur bidrar dessa olika interaktioner och aktiviteter till att skapa innovation? 

3. Hur skiljer sig interaktioner och aktiviteter i OBC:er som fokuserar på innovation 

kontra OBC:er som fokuserar på att bygga varumärkeskapital? 

 

1.6 Fokus 

Fokus för denna uppsats var att undersöka hur interaktioner och aktiviteter i de två 

valda OBC:erna bidrog med att skapa innovation och varumärkeskapital.  

 

För att undersöka och besvara dessa frågeställningar valdes två olika OBC:er ut. Ett 

OBC med fokus på varumärkesbyggande och ett annat OBC vars fokus låg på att skapa 

innovation. De två valda OBC:erna undersöktes och analyserades för att hitta ett antal 

interaktionsmönster. Dessa interaktionsmönster kom sedan att undersökas utifrån hur 

deras värdeskapande aktiviteter samt hur de skiljde sig åt. Med värdeskapande menades 

hur de skapade värde i form av att bygga varumärkeskapital eller skapa innovation. Med 

skillnaderna menades hur interaktioner och aktiviteter skiljde sig åt beroende på om 

OBC:erna var fokuserade på att bygga varumärkeskapital eller skapa innovation. 

 

De OBC:er som valdes ut för att undersöka detta var Minecraft samt Netflix. Minecraft 

kategoriserades som ett OBC som skapade innovation och Netflix klassificerades som 

ett som byggde varumärkeskapital. En längre motivering till klassificeringen går att 

finna i 2.9. 

 

1.7 Avgränsningar  

Studien fokuserade på att undersöka vilka interaktioner och aktiviteter som förekom på 

Minecrafts och Netflix OBC:er och hur de skapade innovation samt byggde 

varumärkeskapital.  
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Det innebar att de två utvalda OBC:erna, Minecraft och Netflix, endast undersöktes 

utifrån deras OBC. Eventuella communityer online eller icke virtuella online 

communityer, med koppling till dessa två varumärken blev därmed åsidosatta. 

Anledningen till att endast OBC:erna undersöktes berodde på att författarna ville 

undersöka interaktionerna och aktiviteterna i de valda OBC:erna. Detta eftersom 

respektive OBC:n var större än deras brand communityer som existerade offline. 

Dessutom var tillträdet till informationen bättre på deras respektive OBC:n. 

 

1.8 Disposition 

Introduktion: I det inledande kapitlet ges en introduktion till ämnet och dess relaterade 

teori. Problem, syfte och frågeställningar presenteras här.   

Metod: I kapitel två motiveras ansats, forskningsmetod och utförande av studien.  Här 

ges även en introduktion till netnografi samt en klassificering av de två OBC:erna. 

Teoretisk referensram: I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram som ligger 

till grund för analysen. 

Empiri: I kapitel fyra presenteras studiens empiri genom att på ett beskrivande sätt 

belysa de interaktioner och aktiviteter som förekommer i Minecrafts och Netflix 

OBC:er. 

Analys: I kapitel fem analyseras studiens empiri med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Här analyseras hur interaktioner och aktiviteter är värdeskapande samt 

hur de skiljer sig åt. 

Slutsats: I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser, kunskapsbidrag och 

vidare forskning. Kapitlet innehåller även en diskussion kring studiens implikationer. 
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2. Metod 
 
2.1 Val av område  

Även om ämnet Brand communityer studerats i snart två decennier var det en relativt ny 

term för författarna av denna uppsats (Schouten & McAlexander, 1995). Det valdes att 

göras en kartläggning av teorier kring brand communityer för att på så sätt ha en grund 

för till frågeställningarna. Det resulterade i insikter om styrkan i ett välfungerande OBC 

och de fördelar som de kunde innebära för en näringsverksamhet. Författarna såg att det 

fanns en uppdelning i framförallt två forskningsinriktningar; (1) hur företag kunde dra 

nytta av OBC:er; och (2) hur ett OBC skapades eller byggdes (Ouwersloot & 

Odekerken-Schröder, 2008). Författarna noterade även att det var svårt att ge en 

generell bild av brand communityer då de skiljde sig åt. Utifrån detta valde författarna 

att studera de två OBC:ernas skillnader djupare. Tidigare forskning hade identifierat att 

OBC:er kunde bidra med innovation (Füller m.fl., 2006), eller att bygga ett starkare 

varumärke (Muniz & O´Guinn, 2001). En skribent på Forbes konkretiserade kraften i ett 

brand community:  

 

“There’s no better source of growth and innovation than a passionate brand 

community” (Lee, 2009)  

 

Citatet skapade ett intresse att undersöka vad som var så kraftfullt med brand 

communityer. Författarna av denna uppsats undersökte hur befintlig forskning var 

utförd och vilket kunskapsbidrag dem givit. Det var då en lucka kring interaktionerna 

och aktiviteterna upptäcktes. Författarna ville täcka kunskapsluckorna genom att 

undersöka hur innovation och varumärkeskapital skapades med hjälp av ett OBC.  

 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

Studien utgick från ett hermeneutiskt perspektiv, då det gav upphov till möjligheter att 

tolka människors erfarenheter och upplevelser. Vidare hade studien till syfte att skapa 

en bättre förståelse för ett specifikt fenomen, vilket likaställdes med vad ett 

hermeneutiskt perspektiv strävar efter att göra (Patel & Davidson, 2013). Då studien 

baserades på empirisk data, insamlad från netnografistudier, medförde detta att mycket 

att den empiriska datan krävde tolkningar för att kunna dra relevanta slutsatser. Patel 

och Davidson (2013), Bryman och Bell (2011) menade att hermeneutisk tolkning bäst 



12 
 

lämpade sig till att förklara ett fenomen snarare än att spegla sanningen, vilket denna 

studie hade till uppgift att göra vid dess tolkning av OBC:erna. 

 

2.3 Teoretisk ansats  

Uppsatsen bestod huvudsakligen av en deduktiv ansats, med induktiva inslag. 

Anledningen till att uppsatsen hade båda inslagen berodde främst på att den utgick 

huvudsakligen från tidigare forskning för att sedan applicera på den empiri som samlats 

in. Valet av deduktiv ansats grundade sig i Bryman och Bell (2011) som framhöll 

deduktiv ansats som lämplig när studiens empirinsamling har sin grund från tidigare 

forskning. Uppsatsen lät även den empiriskt insamlade datan ligga till grund för 

analysen, med målet att få nya insikter i ämnet OBC. Vidare framhöll Bryman och Bell 

(2011) induktiv ansats som bäst lämpade när målet med studien var att utifrån empirin, 

dra slutsatser och bidra med nya insikter i ämnet.  

 

För att få en förståelse för brand communityer har grundläggande forskning samlats in 

från bland annat Muniz och O’Guinn (2001) och McAlexander m.fl. (2002). Det ledde 

vidare till en fördjupning inom terminologin kring brand communityer, OBC:er, 

varumärkeskapital, medskapande och innovation. Den insamlade teorin gav en teoretisk 

grund för att undersöka interaktioner och aktiviteter i OBC:erna, samt vilka av dessa 

interaktioner och aktiviteter som skapade värde. Detta tillvägagångssätt var i linje med 

vad Bryman och Bell (2011) menade med en deduktiv studie. Med en fördjupning inom 

ämnet brand communityer, skapades en förutsättning för att bättre förstå de fenomen 

som förekom där. Med den insamlade datan har en gedigen grund av teori byggts upp, 

vilket Bryman och Bell (2011) förespråkade vid deduktiv ansats. 

 

Vidare var målet med studien att efter genomförd forskning av Minecrafts och Netflix 

OBC:er få en fördjupad förståelse för interaktionerna och aktiviteterna inom ett OBC 

och mer ingående vilka interaktioner och aktiviteter som skapade värde för företagen. 

Med hjälp av den fördjupade förståelsen var målet att ge forskningen nya uppslag för att 

undersöka OBC:er på interaktions- och aktivitetsnivå. I och med att studien hade som 

mål att ta fram nya insikter i ämnet så uppfylldes en induktiv ansats (Bryman & Bell, 

2011). 
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2.4 Forskningsmetod 

Syftet med uppsatsen var delvis att undersöka interaktioner och aktiviteter i OBC:erna 

och hur dessa bidrog till byggandet av varumärkeskapital och skapandet av innovation. 

Med detta syfte och fokusering kring aktiviteter så var det lämpligast för den här 

uppsatsen att fokusera på ord och inte siffror. Det gjorde att en kvalitativ metod förföll 

bättre lämpad än en kvantitativ (Bryman och Bell, 2011). Kvalitativ ansats framhävdes 

även som det bästa alternativet vid användning av netnografi (Berg, 2015; Kozinets, 

2010), vilket var ytterligare ett argument för valet av metod.  

 

2.5 Netnografi som forskningsmetod 

Eftersom netnografi var en relativt ny metod för insamling utav data valde författarna 

att ge en kort introduktion till metodiken. Metoden var djupt förankrad i etnografi och 

använde samma principiella metoder för datainsamlingen, det vill säga deltagande 

observationer vid datainsamlingen. Till skillnad från etnografi, som grundade sig på 

undersökningar som gjordes med fysisk närvaro, så användes netnografi för att på ett 

selektivt och systematiskt vis införskaffa information (Kozinets, 2010). Etnografi 

användes för att få en djupare förståelse för människors beteende och attityder, i en icke 

virtuell värld. Då kommunikation skedde mer frekvent i en virtuell värld, krävdes en 

metod som var mer anpassad till denna miljö. Elliott och Jankel‐Elliott (2003) menade 

att den metod som gav den rikaste empirin skulle väljas. Det innebar att även den metod 

som bäst lämpad för ändamålet borde användas för att samla in en innehållsrik empiri.  

 

Eftersom det var viktigt att studien använde den mest lämpade metoden så undersöktes 

skillnaderna mellan online communityer och communityer online (Kozinets, 2010). 

Online communityerna existerade endast online och Kozinets (2010) menade att syftet 

med att undersöka denna typ av communityer var att studera fenomen som var direkt 

kopplade till onlinekulturen. Vidare handlade det om ett speciellt beteende och typ av 

interaktion som förekom online. Kozinets (2010) menade att netnografi var den mest 

lämpade forskningsmetoden att använda vid undersökning av online communityer. 

Däremot belyste Kozinets (2010) att netnografi endast skulle användas som en 

assisterande del åt etnografi vid undersökning av communityer online. Detta eftersom 

fenomenet community online sträckte sig längre än till bara själva onlinebeteendet, och 

förklarade oftast en helhet som innefattade communityer som endast delvis existerade 

http://www.emeraldinsight.com/author/Elliott%2C+Richard
http://www.emeraldinsight.com/author/Jankel-Elliott%2C+Nick
http://www.emeraldinsight.com/author/Jankel-Elliott%2C+Nick
http://www.emeraldinsight.com/author/Jankel-Elliott%2C+Nick
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online (Kozinets, 2010). Eftersom studien var intresserad av fenomenet OBC och mer 

preciserat på onlineinteraktioner, lämpade det sig att uteslutande använda netnografi.  

Netnografi kunde därför innebära ett komplement till etnografi och kunde vara mer 

passande för empirinsamling på internet än vad traditionell etnografi var. Netnografi har 

visat sig bidragit till en stor del av den ökade förståelsen av interaktioner, berättelser, 

regler och kulturer online (Kozinets, 2010). Med redogörelsen ovan torde metoden vara 

bäst lämpad för att identifiera och undersöka interaktionsmönster i Minecrafts och 

Netflix OBC:er (Kozinets, 2002). 

 

2.6 Undersökningstyp 

Författarna till studien har identifierade kunskapsluckor inom forskningsområdet OBC 

och specifikt interaktionerna inom dessa. Då målet med denna studie var att delvis 

stänga dessa luckor med hjälp av en ökad förståelse så lämpade sig en explorativ ansats. 

Studien hade till syfte och mål att bidra med nya insikter till forskningsområdet, genom 

att utveckla det som redan sagts. Detta gick i linje med Patel och Davidson (2013) 

förklaring kring hur en explorativ undersökningstyp strävar efter att bidra med ny 

kunskap inom det outforskade ämnet. Vidare applicerades en explorativ 

undersökningstyp på forskningsfrågor (1) och (2). Detta gav kunskap genom att 

företagen bättre kunde förstå hur interaktionsmönstren på OBC:er kunde te sig samt 

vilka potentiella värden de hade.  

 

Vidare användes en komparativ undersökningstyp för frågeställning (3). Enligt Bryman 

och Bell (2011) syftade en komparativ studie till att undersöka skillnader av ett ämne 

och få en ökad förståelse för dem. Då denna uppsats delvis hade till syfte att undersöka 

skillnaderna i interaktionerna och aktiviteterna mellan olika typer av OBC:er, lämpade 

och krävdes en komparativ undersökningstyp. 

 

2.7 Struktur och utförande 

2.7.1 Struktur 

Utifrån rekommendation av Kozinets (2010) utförde författarna av denna uppsats en 

observation av den selekterade miljön. Detta för att lära känna OBC:erna och dess 

normer och regler innan den fullskaliga undersökningen av OBC:erna utfördes. 

Författarna av denna uppsats valde därför att utföra en förstudie under en veckas tid 

med syfte att lära känna de två valda OBC:erna.  
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Förstudien gav författarna insikt i hur interaktionsmönstren föreföll att te sig; 

applicerbarheten på McAlexander m.fl. (2002) modell, OBC:ernas uppfyllnad av Muniz 

och O’Guinn (2001) definition, samt att författarna fann vilka medlemmar som 

representerade företaget. 

 

För att beskriva vilken process som den empiriska datainsamlingen hade, valdes en 

struktur framtagen av Kozinets (2010) ut. Arbetsgången tedde sig enligt tabell 1. 

 

Tabell 1: Struktur för forskningsmetod 

Steg 1 Definiera forskningsfrågan och undersökningsämne 

Steg 2 Identifiera community och val av community 

Steg 3 Observera medlemmarna inom communityn och samla in data 

Steg 4 Analysera data och gör en tolkning av resultatet 

Steg 5 Skriv, presentera och rapportera forskningsresultatet 

 

Steg 1: Utifrån befintlig forskning skapades en förståelse kring brand communityer och 

vad den befintliga teorin hade för kunskapsnivå idag. Utifrån det kunde kunskapsluckor 

urskiljas, vilket gav upphov till frågeställningar som hade som mål att täppa dessa 

luckor. 

 

Steg 2: De intressanta OBC:erna valdes ut i en process och kriterierna för urvalet kunde 

följas mer noggrant i tabell 2. 

 

Steg 3: Nästa steg i strukturen var empiriinsamlingen. Med hjälp av både förstudie och 

den primära empiriinsamling kunde olika medlemmar av OBC:erna identifieras, så som 

medlemmar som representerade företaget. Insamlingen av datan följde en struktur där 

sökord utifrån McAlexander m.fl. (2002) användes för att hitta relevanta interaktioner. 

Sökorden finns att åskåda i tabell 3. 

 

Steg 4: För att analysera datan användes ett hermeneutiskt tolkningssätt för att knyta 

samman teori och empiri.  

 



16 
 

Steg 5: Skriv, presentera och rapportera forskningsresultatet. 

 

2.7.2 Utförande 

Författarna till studien började förstudien av Minecrafts och Netflix OBC:er måndag 

den 29 februari och pågick i en vecka. Under förstudien observerandes de respektive 

OBC:erna för att få en bättre uppfattning om vad som diskuterades, dess struktur och 

regler. Vidare under förstudien insamlades arkivdata och framkallad. Detta för att 

säkerställa att de interaktioner som förekom i de utvalda OBC:erna kunde kopplas till 

den teoretiska referensramen. 

 

Direkt efter förstudien började den primära netnografistudien av Minecrafts och Netflix 

OBC:er. Den primära datainsamlingen sträckte sig från den 8 mars till den 11 april och 

genom systematisk sökning med hjälp av sökord, se tabell 3, kunde diskussionstrådar 

identifieras. De användas senare för att generera innehållsrika berättelser av 

interaktioner och aktiviteter i de två OBC:erna. Processen gick ut på att 

diskussionstrådar lästes noga och inlägg av communitymedlemmar som inte generade 

något innehållsrikt till diskussionen utlämnades, då detta ansågs som spam. För att 

hantera spam använde författarna OBC:ernas sökfunktioner för att hitta de specifika 

sökorden och bortse från inlägg som inte berörde sökorden. Trots denna metod 

genererade sökorden en stor mängd data. För att hantera datamängden följde författarna 

Kozinets (2010) råd att sluta samla in data när den inte bidrog med nya insikter. 

Parallellt med läsandet skrevs fältanteckningar utifrån de undersökta 

diskussionstrådarna. Detta för att dokumentera författarnas egna intryck av inläggen 

som var värdefulla vid sammanställningen av datan.  

 

Den framkallade datan försåg författarna med en djupare förståelse av interaktionerna 

och aktiviteterna. En förståelse som inte gick att utläsa genom arkivdata. Genom den 

framkallade datan fick författarna en känsla av hur stort engagemang det krävdes för att 

vara aktiv inom OBC:erna. Under empiriinsamligen framgick det att alla sökord inte var 

framträdande i OBC:erna. För att kunna undersöka de mindre framträdande 

interaktioner och aktiviteter bland communitymedlemmar skapade författarna 

diskussionstrådar (framkallad data). Dock visade det sig att dessa trådar som författarna 

skapade inte gav användbara interaktioner och beslutades därmed att räknas som 

bortfall. Effekterna av bortfall diskuterades vidare i diskussionsavsnittet. 
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Tabell 2: Sammanställning av datainsamlingen 
 

Keyword Totalt antal 
trådar 

Totalt antal 
inlägg 

Trådar 
Minecraft 

Inlägg 
Minecraft 

Trådar 
Netflix 

Inlägg 
Netflix 

Kund-Produkt             
Love 15 958 7 168 8 790 

Meaning for me 1 32 1 32 0 0 
Satisfy my needs 5 94 5 94 0 0 

  16 990 8 200 8 790 
Kund-Varumärke             

Quality 5 139 0 0 5 139 
Helps me live my life 4 282 3 114 1 168 
Brand X understands 

my needs 
4 116 0 0 4 116 

Recommendation 1 9 0 0 1 9 
  13 537 3 114 10 423 

Kund-Företag             
Care about (me) 11 765 7 633 4 132 
Understand (me) 9 759 1 415 8 344 

Trust 2 17 0 0 2 17 
  11 776 1 415 10 361 

Kund-Kund             
Made friends 8 357 4 153 4 204 

Shared interest 6 231 3 125 3 106 
Help 8 406 1 71 7 335 

Suggestion 16 6737 3 5803 13 934 
  38 7731 11 6152 27 1579 

TOTAL 78 10034 23 6881 55 3153 
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2.8 Urval av OBC 

Urvalet av OBC:erna har skett efter rekommendation av Kozinets (2010), Berg (2015). 

Författarna till den här uppsatsen valde att komplettera deras kriterier med Muniz och 

O´Guinn (2001) definition av brand community som ett kriterium för att göra urvalet 

striktare vid selekteringen av lämpliga OBC:er. 

 

Tabell 3: Urvalskriterier 

Relevant Communityn var relaterade till studiens forskningsområde och 
fråga(or). 

Aktiv Communityn har på senaste tid varit aktivt med diskussioner. 

Interaktiv Det fanns ett flöde av kommunikation mellan medlemmarna. 

Väsentlig Det fanns en stor mängd av kommunikation från olika 
medlemmar. 

Heterogen Communityn bestod av olika typer av individer. 

Innehållsrik Medlemmarna bidrog med detaljrika svar. 

Teoretisk 
hållbar 

Följde Muniz och O´Guinn (2001) definition av brand 
community. Visade tecken på varumärkesbyggande och 

innovationsskapande aktiviteter. 

 

Urvalet inleddes med ett sporadiskt sökande efter OBC:er kopplade till välkända 

varumärken via sökmotorn Google. Detta genererade en databas av OBC:er. Databasen 

selekterades utifrån urvalskriterierna för att få fram ett antal lämpliga OBC:er. Två av 

dessa OBC:er var Minecraft och Netflix.  

 

De diskussionstrådar som valdes ut berodde på dess rika innehåll, beskrivande 

berättelser och lämplighet till studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare bestod dessa 

trådar av olika medlemmar som deltog i diskussionen för att få ut så utförlig data som 

möjligt. Denna typ av urval kallades enligt Kozinets (2002) för ändamålsenligt urval. 

Hen menade att ändamålsenligt urval var bäst lämpad vid netnografistudier, då urvalet 

blev mer ämnescentrerat och spam undveks i största möjliga grad.  

 

De utvalda OBC:erna var Netflix Reddit forum (reddit.com/r/netflix) samt Minecrafts 

forum (minecraftforum.net/forums). Valet av OBC:er motiverades med att deras 

uppfyllnad av urvalskriterierna i tabell 2. Netflix uppfyllde samtliga kriterier för ett 
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varumärkesbyggande OBC och Minecraft uppfyllde samtliga kriterier för ett 

innovationsskapande OBC. Kriterierna för varumärkeskapitalsbyggande och 

innovationsskapande kontrollerades mot de båda OBC:erna, men inget av OBC:erna 

uppfyllde samtliga kriterier för båda typerna av OBC:er. 

2.9 En klassificering av de två typerna av brand communityer  

Med hjälp av Füller m.fl. (2006) tog författarna av denna studie fram tre kriterier för ett 

innovationsskapande OBC. Kriterierna var; ha egenskaper av idégenererande, 

designelement samt erbjuda en möjlighet att testa nya produkter och funktioner från 

företaget. Utifrån förstudien identifierades det att Netflix OBC enbart uppfyllde 

idégeneration eftersom de inte var med och designade nya produkter eller fick förtur till 

att testa nya funktioner innan släpp. Dock uppfyllde Minecraft samtliga tre kriterier. Det 

fanns utrymme i OBC:n för förslag och nya idéer, de designade nya produkter i samspel 

med andra kunder och/eller företaget samt var med och testade nya produkter för att ge 

feedback innan släpp. 

 

Med hjälp av Aaker (1996) har författarna av denna studie tagit fram tre urvalskriterier 

för varumärkesbyggande OBC:er. Dessa kriterier var; prispremium relativt 

konkurrenter, hög kvalitet samt att kunderna hade en stark åsikt kring varumärket. 

Netflix tjänst var den dyraste varianten bland sina konkurrenter (Amazon, Hulu) för 

film och serier. I OBC:n talades det även om att kunderna var villiga att betala mer än i 

dagsläget. Slutligen var Netflix som varumärke väldigt starkt (Forbes, 2015), och hade 

ett stort och engagerat OBC som delade med sig av sina tankar kring varumärket och 

dess produkter. I förstudien framgick det att Minecrafts communitymedlemmar hade en 

stark åsikt kring varumärket och engagerade sig djupt i dessa frågor. 

 

När Minecraft uppfyllde de tre kriterierna för innovation och Netflix enbart uppfyllde 

ett, föreföll Minecraft vara mer fokuserat kring ämnen av innovationsskapande karaktär. 

På liknande vis så uppfyllde Netflix samtliga kriterier för att vara ett 

varumärkeskapitalsbyggande OBC. 

 

2.10 Beskrivning av OBC:erna 

Kozinets (2010) förespråkade en redogörelse kring OBC:ernas uppbyggnad. Det vill 

säga en beskrivning kring layout, antal medlemmar, och möjlighet till interaktion. 
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Författarna till denna uppsats valde att redogöra en kort introduktion av varumärkena 

och en kort redogörelse för vad de två OBC:erna diskuterade.  

 

2.10.1 Minecraft (minecraftforum.net/forum) 

Minecrafts OBC beskrivet av Mojang:  

 

“A great place to talk Minecraft with fans” (Mojang AB, 2016)  

 

Mojang AB grundades 2009 av Markus Persson, även känd under namnet Notch. 

Minecraft utvecklades av två företag, Mojang AB för PC-versionen och 4J Studios för 

konsol-versionen. Minecraft gick ut på att spelarna byggde 3D konstruktioner, 

utforskade och samlade material i enorma virtuella världar. Vidare hade över 22 

miljoner exemplar av Minecraft på PC sålts vid 2016 års början (Barret, 2016). 

Microsoft köpte upp  

 

Mojang AB 2014 och i samband med uppköpet lämnade Notch Mojang AB.  

Totalt har det genererats 2,341,532 trådar, 28,504,964 inlägg av 4,364,542 medlemmar. 

Värt att nämna är att dessa inlägg och trådar har besökts av 3,807,988,369 personer 

(Minecraftforum.net, 2016-04-11). Minecraftforum.net är ett av Mojangs egenägda 

officiella OBC:n, där alla typer av människor över hela världen har samlats för att 

diskutera ämnen kring Minecraft. Intrycket av tonen i Minecrafts OBC kunde beskrivas 

som hjälpsam, vänlig och innovativt. Nyckelpersoner från företagen var aktiva inom 

OBC:n och svarade på frågor och absorberade idéer från medlemmarna. Forumet var 

indelat i olika ämnesområden så som, “Minecraft Diskussion”, “Mapping and 

Modding”, “Support”, “Show Your Creation”, “Offtopic” med flera. Vem som helst 

kunde ta del av innehållet i diskussionstrådarna, däremot krävdes inloggning för att 

kunna skriva inlägg eller delta i omröstningar. Medlemmarna interagerade med 

varandra genom text, länkar, bilder och videoklipp. Minecraftforum.net tillhandahöll 

sökverktyg för sina besökare för att underlätta sökandet efter andra medlemmar eller 

specifika ämnen.  
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2.10.2 Netflix (https://www.reddit.com/r/netflix) 

Netflix beskrivet av OBC:n:  

 

“Netflix news, recommendations, questions, and streaming info!” 

(Reddit.com/r/netflix, 2016). 

 

Netflix är den världsledande internet-tv-distributören med över 81 miljoner kunder i 

över 190 länder. Dagligen strömmas mer än 125 miljoner timmar av TV-program och 

filmer. Bolaget grundades 1997 av Reed Hastings och Marc Rundolph i USA (Netflix 

Inc, 2016). Netflix erbjöd fram tills 2007 endast DVD-uthyrning, men är idag mest 

kända för sin världstäckande strömningstjänst.  

 

Netflix OBC på Reddit är det officiella OBC:n för Netflix på Reddit. OBC:n har 109 

021 medlemmar (Reddit.com/r/netflix, 2016-05-15). Forumet har en global täckning 

och på grund av det rekommenderades medlemmar att varje tråd skulle märkas med 

vilket land det främst berörde, eller att det berörde samtliga. Av förstudien framgick det 

att representanter för Netflix interagerade eller lurkade i OBC:n. Tonen i OBC:n var 

positiv och hjälpsam. Det märktes även att mer erfarna communitymedlemmarna av 

Netflix influerade de mindre erfarna. 

 

OBC:n har vissa verktyg som förenklade interaktionen kring vissa aktiviteter, men 

förbjöd andra aktiviteter. Till exempel var försäljning och förfrågningar av gratiskonton 

förbjudet. OBC:ns layout framhävde sub-communityn kring VPN-tjänster, kabel-tv 

(cordcutting) och diskussioner kring innehåll. OBC:n var fritt att läsa som anonym 

person, men för att interagera krävdes ett konto på Reddit. Vid interaktion i form av 

inlägg fanns möjlighet för text, länkar, bilder och video att adderas. Inläggen 

presenterades i ett flöde i OBC:n som kunde filtreras på om inlägget var marknadsfört, 

ett omdiskuterat ämne, nytt eller har blivit uppröstat av communitymedlemmar. Det 

gick att söka efter specifika ämnen för att hitta områden som intresserade läsaren. 

 

2.11 Datainsamlingsmetod 

Både primär- och sekundärdata inhämtades vid insamling av data till denna studie. 

Primärdatan bestod av arkivdata, framkallad data och fältanteckningar. Sekundärdatan 

bestod av vetenskapliga artiklar, information från företag och nyhetsartiklar, och 

användes för att sätta primärdatan i en kontext. 

https://www.reddit.com/r/netflix
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Datainsamlingsmetoden som valts för att samla in primärdata kallade papper-och-

penna-metoden. Kozinets (2010), Berg (2015) framhöll metoden som best lämpad när 

en djupare förståelse ville uppnås.  

 

Papper-och-penna-metoden innebar att de som utförde studien noterade händelser, 

interaktioner och egna tankar i takt med att datan avlästes (Kozinets, 2010; Berg, 2015). 

Metoden innebar att datan inte behövde lagras på ett fysiskt papper utan kunde lagras i 

ett digitalt medium. Det valda mediet blev Google Drive.  

 

Ett alternativ till papper-och-penna-metoden var Computer Assisted Qualitative Data 

Analysis Software (CAQDAS). Dess fördel var att en stor mäng data kunde selekteras 

ut på ett tidseffektivt vis. Dock gav metoden inte lika djup förståelse för interaktionerna 

och aktiviteterna som papper-och-penna-metoden. I och med det tjänade papper-och-

penna-metoden studiens syfte bättre. 

 

Vid valet av papper-och-penna-metoden var det viktigt att selektera och strukturera upp 

sökandet av data. Om en gallring med sökord ej använts, riskerade den insamlade datan 

att sakna relevans för det studerade fenomenet. Det skulle även gjort processen mer 

tidskrävande än vad den redan var.  

 

Om målet med studien hade varit att ge en generell bild förespråkade Kozinets (2010) 

att ett dataprogram skulle användas för att samla in datan. Detta för att på ett snabbare 

sätt få mer, men ytligare, data. Det skulle med andra ord inte tjäna uppsatsens syfte. 

 

2.12 Klassificering av data 

Kozinets (2010), Berg (2015) beskrev de tre byggstenarna inom netnografi. De tre 

byggstenarna var arkivdata, framkallad data samt fältanteckningar.  

 

2.12.1 Arkivdata 

Arkivdata var data som redan fanns tillgänglig i OBC:erna och mer specifikt var 

innehåll som författarna inte varit med och skapat. Arkivdatan kunde dokumenteras 

direkt från OBC:erna, dock kunde det behöva filtreras om det fanns skadligt material, i 

form av känsliga ämnen eller spam. Arkivdatan möjliggjorde för författarna att förstå 

det bakomliggande kulturella faktorerna i OBC:erna. Dock var det viktigt att i tidigt 
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skede bestämma vad som skulle inkluderas och exkluderas. Exempelvis ignorerade 

studien all form av spam eftersom studien inte var intresserade av denna typ av 

information (Kozinets, 2010). Ett vanligt problem för netnografistudier var att de 

överbelastas med information och data. För att undvika en överbelastning av data, sattes 

en gräns för hur mycket data som skulle samlas in. Enligt Kozinets (2010) borde en 

studie fortsätta att samla in data så länge som det bidrog med nya insikter, dock inte 

överstiga 1000 sidor av användbart material.  

 

2.12.2 Framkallad data  

Framkallad data beskrevs som material som författarna tillsammans med 

communitymedlemmarna skapat via interaktioner (Kozinets, 2010). Exempel på 

framkallad data var inlägg som författarna varit delaktiga i, med syfte att få igång en 

diskussion kring ämnet som författarna ville undersöka. Huruvida författarna varit 

initiativtagarna till inlägget eller valde att kommentera befintliga inlägg påverkade inte 

huruvida datan kunde klassificeras som framkallad data eller ej (Kozinets, 2010).  

 

2.12.3 Fältanteckningar 

Fältanteckningar beskrevs som en typ av realtidsreflektion av vad författarna till denna 

uppsats kände och såg för samband kring de trådar de valde att följa. Fältanteckningarna 

agerade som ett viktigt komplement till de två övriga datatyperna, då den systematiskt 

dokumenterade författarnas direkta reflektioner av vad som skedde (Kozinets, 2010). 

 

2.13 Sökord 

Sökorden användes för att undersöka de interaktioner och aktiviteter som förekom i de 

valda OBC:erna. Det gav en utgångspunkt för de interaktioner som McAlexander m.fl. 

(2002) hade identifierat. Utifrån sökorden kunde aktiviteter inom de funna 

diskussionstrådarna undersökas med hjälp av McColl-Kennedy m.fl. (2012) teori. 

 

De utvalda sökorden hämtades utifrån de fyra dimensionerna McAlexander m.fl. (2002) 

nämnde i sin artikel. En modifierad version av dessa användes av Stokburger-Sauer 

(2010) för att ta fram hens ”Brand Community Integration (IBC)”. Författarna ansåg likt 

Stokburger-Sauer (2010) att McAlexander m.fl. (2002) modell hade ett för strikt urval 

av sökord som inte fångade upp flera intressanta interaktioner. Därför valde författarna 

att addera sökordet “Suggestion” under dimensionen kund. Valet att addera 
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“Suggestion” motiverades genom Füller m.fl. (2006) och deras diskussion kring 

“suggestion”. De ansåg att både företag samt communitymedlemmar var med och gav 

förslag på förbättringar. Författarna till denna uppsats ville fånga upp dessa 

interaktioner eftersom de ansåg att det skulle skapa värde för uppsatsen. Sökorden 

illustrerades i tabell 4. 

 

Tabell 4: Sökord 

Dimension Sökord 

Produkt Love 

 Meaning for me 

 Satisfy my needs 

Varumärke Quality 

 Helps me live my life 

 Brand X understands my needs 

 Recommendation 

Företag Care about (me) 

 Understand (me) 

 Trust 

Kund Made friends 

 Shared interest 

 Help 

 Suggestion 

 

2.14 Analysmetod 

Det var viktigt att i ett tidigt skede bestämma hur den insamlade datan skulle analyseras. 

Kozinets (2010), Berg (2015) rekommenderade att använda en manuell analysmetod 

kallad papper-och-penna-metoden, när syftet var att få en djupare förståelse av 

fenomen. Papper-och-penna-metoden innebar en kategorisering och klassificering av 

datamaterialet. Materialet tolkades med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Enligt 
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Kozinets (2010) fungerade hermeneutisk tolkning på så vis att den insamlade datan 

bröts ned i mindre beståndsdelar för att på så sätt förenkla en djupare analys av den 

insamlade datan.  

 

2.15 Analysens utförande 

Den insamlade datan kategoriserades och klassificeras utifrån sökorden. Detta efter 

rekommendation av Kozinets (2010). Efter det analyserades innehållet i de insamlade 

trådarna med hjälp av McAlexander m.fl. (2002). Genom att låta de klassificerade 

trådarna tillhöra dimensioner från McAlexander m.fl. (2002) modell, kunde 

interaktionsmönster skapas. 

 

Interaktionsmönstren låg även till grund för analysen av interaktionernas och 

aktiviteternas värdeskapande i form av innovation och varumärkeskapital. Genom att 

belysa dessa interaktioner med teori kring varumärkeskapital och innovation kunde 

författarna beskriva hur de skapade värde 

 

De interaktionsmönster som framkom efter analysen av interaktionerna och 

aktiviteterna låg sedan till grund för att undersöka skillnaderna mellan OBC:erna. 

Genom att belysa interaktionsmönstren, och dess aktiviteter, med teori kring 

varumärkeskapital, innovationsskapande och brand communityer, kunde skillnader 

beskrivas. 

 

2.16 Kvalitetssäkring 

Studien förhöll sig till en akademisk kvalitetsnivå genom att använda sig utav en 

blandning av välciterade, och för området relevanta, vetenskapliga artiklar. Vidare 

hämtades dessa vetenskapliga artiklar från pålitliga databaser så som Scopus och 

Google Scholar. Dock borde författarna till denna uppsats betrakta sekundärdatan som 

samlats in som subjekt och granska dessa med ett kritiskt förhållningssätt. Så som med 

andra forskningsmetoder så hade en kvalitativ metod risker som borde beaktas när det 

kommer till kvalitetssäkringen utav studien. Enligt Bryman och Bell (2011) så kunde 

trovärdigheten, validiteten, reliabiliteten och överfarförbarheten på studien ifrågasattas, 

då kvalitativa metoder inte alltid kunnat uppfylla dessa kriterier. Bryman och Bell, 

(2011) med hänvisning till Lincoln och Guba (1985), Guba och Lincoln (1994), menade 
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att de hade tagit fram kriterium som var mer anpassade till kvalitativa metoder, 

nämligen trovärdighet och äkthet.  

 

Uppsatsen uppfyllde kriterierna för trovärdighet och äkthet genom att ge läsaren tillgång 

till en detaljrik beskrivning av empirin i form av detaljrika inlägg och genom att lagra 

fullständiga register över empirin. Registret gjordes lättåtkomligt för läsaren genom 

hänvisning till referenslistan. Vidare har studien genomförts i god tro och utan 

medveten påverkan från personliga värderingar. Detta innebar att respondenternas 

berättelser beskrivits ärligt och utan yttre påverkan (Bryman & Bell, 2011). 

Arbetetsgången har följt Berg (2015) rekommendation att ta med inlägg som både 

styrker uppsatsens tes, men även inlägg som motsäger den. Fördelen med att inlägg som 

både styrkte och motsade tesen var att den gav en bättre beskrivning av interaktionerna 

och aktiviteterna i ett OBC. 

 

2.17 Etik  

Vid netnografistudier var det viktigt att ha ett tydligt etiskt förhållningssätt. Då 

netnografi var ett relativt nytt sätt att studera virtuella miljöer på, så var de etiska 

riktlinjerna inte lika väl utarbetade för virtuella miljöer som för icke virtuella miljöer. 

Ur denna problematik kring netnografins etiska förhållningssätt har Kozinets (2002, 

2010) sammanställt regler kring etiken bakom netnografi. Hens kriterier var strikta, men 

medgav att det gick att göra avkall på dessa. Enligt Langer och Beckman (2005) borde 

Kozinets regler ses mer som riktlinjer än definitiva sätt att bedriva etisk korrekt 

netnografi. Vidare menade Langer och Beckman (2005) att Kozinets tankegångar kring 

netnografi skulle ses över och anpassas utifrån vad studien hade till syfte att undersöka.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskrev de fyra allmänna etiska huvudkrav vid forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Kozinets (2010) menade att forskarna alltid skulle informera den undersökta gruppen 

om deras godkännande, för att utföra studien. Hen förklarade dock att OBC:er som 

kunde ses som offentliga inte behövde ha ett medgivande från dem innan forskning 

påbörjades. OBC:er som inte krävde inloggningsuppgifter ansågs som offentliga. 

OBC:er som krävde inloggningsuppgifter för att interagera med medlemmarna 

klassades som delvis privata kommunikationsrum. Netflix och Minecrafts OBC var 

delvis privata då det krävdes inloggning för att kunna skriva inlägg och delta i 
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omröstningar. Vidare ansåg författarna av denna studie som mer problematiskt än 

fördelaktigt att fråga medlemmarna i de studerade OBC:erna om godkännande. Dels för 

att det kunde vara svårt att få kontakt med vissa medlemmar och tidskrävande att 

invänta ett godkännande. Detta eftersom vissa medlemmar kunde vara inaktiva, samt att 

medlemmar kund ändra sitt interaktionsmönster då de visste att forskning bedrevs i 

OBC:erna. Författarna prioriterade en hög kvalitativ empiri framför uppfyllandet av 

informationskravet. Valet att prioritera bort vissa etiska riktlinjer ansågs som 

välmotiverade så vitt som den bidrog till en kvalitetshöjning av studien (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist, 2003). Därmed rättfärdigades valet att inte kontakta 

communitymedlemmarna. Vidare valde Langer och Beckman (2005) studie att inte 

kontakta de undersökta medlemmarna. Författarna av denna studie delade Langer och 

Beckman (2005) syn kring informationskravet. Det vill säga att fördelarna övervägde 

nackdelarna av att inte informera den undersökta gruppen. Det gjorde det därmed 

acceptabelt att informationskravet ej uppfylldes. Därav fann författarna till denna 

uppsats teoretiskt stöd för att inte kontakta medlemmarna i Minecrafts och Netflix 

OBC:er. 

 

Studien uppfyllde samtyckeskravet eftersom det enligt Vetenskapsrådet (2002) var 

accepterat att hämta information som publicerats via massmedia, i detta fall de utvalda 

OBC:erna. Därav behövde författarna inte kontakta communitymedlemmarna 

personligen för ett godkännande av att använda materialet. Studien uppfyllde även 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 

att författarna av denna studie hade ansvaret för att all personlig information om de 

undersökta individerna hölls undan obehöriga. Detta uppfylldes genom att anonymisera 

de undersökta communitymedlemmar som ej hade koppling till företaget. I ett fåtal fall 

förekom nyckelpersoner på företagen i OBC:erna. Dessa personer nämndes vid deras 

användarnamn. Detta eftersom författarna med hänvisning till Bruckman, Luther och 

Fiesler (2011) ansåg det oetiskt att inte ge dessa personer kredibilitet för deras arbete, 

vilket görs genom att nämna dem vid användarnamn. Slutligen uppfylldes 

nyttjandekravet genom att endast använda den insamlade informationen i 

forskningssyfte.  
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3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Vad är ett brand community  

Muniz och O’Guinn (2001) har introducerat brand communityer för den moderna 

marknadsföringsteorin. De har försett den med en definition för vad brand communityer 

var och även beskrivit vad som möjliggjort brand communityer att växa fram. 

Definitionen löd: 

 

“A brand community is a specialized, nongeographically bound community, 

based on a structured set of social relationships among admirers of a brand 

“(Muniz & O’Guinn, 2001, s. 412).  

 

Definitionen har gett en avgränsning och en precisering av vad ett brand community 

var, dess uppbyggnad och vilka typer av människor som ingick i ett brand community. I 

takt med att OBC:er växte fram så undersökte Dholakia, Bagozzi och Pearo (2004) 

huruvida definitionen av brand communityer även var applicerbar på OBC:er, vilket de 

fann vara fallet. Således var definitionen applicerbar på både brand communityer såväl 

som OBC:er. 

  

Förutom att ha försett forskningen med en definition så har Muniz och O’Guinn (2001) 

även tagit fram tre markörer som beskrivit de viktigaste karaktärsdragen av ett brand 

community. Dessa markörer sammanfattades av Wirtz, Canli, Horváth och 

Kandampully (2013, s. 6) gav en bättre bild av vad ett brand community var. De tre 

markörerna illustrerades i tabell 5. 
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Tabell 5: Tre markörer för ett brand community 

“A shared consciousness, that is, an intrinsic connection members feel with one 
another. This can also be described as a “we-ness”, or a sense that members “sort of 

know each other” at some level, even if they have never met. This shared 
consciousness is often associated also with a collective sense of difference from 

others not in that community”. 

“Rituals and traditions that perpetuate the community’s shared history, culture and 
consciousness, and that inculcate certain behavioral norms and values that typically 

center on shared consumption experiences with the brand”. 

“A sense of moral responsibility which is a felt sense of duty or responsibility to the 
community as a whole, and to its individual members that contribute to collective 

action and group cohesion”. 

 

Den första markören kunde uppfattas som den viktigaste enligt Muniz och O’Guinn 

(2001). Den skapade ett ”vi” inom brand communityn. Det betydde att medlemmar av 

ett brand community höll ihop och skyddade varandra mot andra varumärken. Om något 

ord skulle lyftas ut som kunde beskriva vi-känslan inom ett brand community så var det 

“annorlunda”. Communitymedlemmar kände sig annorlunda mot de som stod utanför 

det specifika brand communityn. De kände att de hade förstått något som de utanför 

brand communityn hade missat. Vidare hade den första markören identifierats av andra 

forskare (Belk & Tumbat, 2005; Muniz & Schau, 2005; McAlexander m.fl., 2002), 

vilket tydde på att vi-känslan var en central och tydlig del som förekom inom brand 

communityerna.  

 

Ritualer och traditioner var den andra markören och skapade en djupare menig för ett 

brand community. Ritualer, traditioner och mening hade växt fram genom en gemensam 

konsumtionshistoria av varumärket och dess produkter (Muniz & O’Guinn, 2001). De 

beskrev vidare hur historien bakom konsumtionen kunde stärka sammanhållningen 

inom brand communityn. Exempelvis delade medlemmar med sig av positiva 

upplevelser och associationer av varumärket med varandra (Muniz & O’Guinn, 2001; 

Muniz & Schau, 2005). Det kunde vara både upplevda historier samt myter. Historierna 

blev återberättad och spridd i brand communityn och bidrog till en starkare 

sammanhållning inom brand communityn.  

 

Slutligen skapade ett brand community, likt andra communityn, en känsla av moral och 

ett gemensamt ansvar mot brand communityn och varumärket. Muniz och O’Guinn 
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(2001) beskrev hur den känslan bidrog till starkare interaktioner mellan medlemmar. 

Det ledde i sin tur till att medlemmar i större utsträckning stannade kvar i brand 

communityn (Algesheimer m.fl., 2005; Bagozzi & Dholakia, 2006). En orsak till att 

medlemmar blev kvar i ett brand community var att de stöttade varandra i nyttjandet av 

varumärket (Muniz & O’Guinn, 2001). Det var främst de mer erfarna medlemmarna 

som tog på sig rollen att stötta och hjälpa mindre erfarna medlemmar. Deras agerande 

gav en positiv effekt på att skapa starkare relationer inom brand communityn 

(McAlexander m.fl., 2002; Algesheimer m.fl., 2005). 

 

Kozinets (1999), de Valck (2005) beskrev hur det fanns olika typer av erfarenhet och 

engagemang hos medlemmar inom ett community. De mest erfarna och engagerade 

medlemmarna kallades insiders. De undervisade och hjälpte de mindre erfarna 

medlemmarna som kallades turister, minglare eller fantaster. De olika typerna av 

personer skapade en hierarki i communityn som byggde på hur länge de varit aktiva och 

hur engagerade de var (Kozinets, 1999). 

 

Hierarkierna var dock något som endast berörde kunderna i ett brand community och 

inte de tre övriga dimensionerna som ett brand community bestod; varumärket, 

produkten och företaget (McAlexander m.fl., 2002). De fyra dimensionerna knöts 

samman via olika interaktionsmönster. Vidare beskrev Stokburger-Sauer (2010) hur 

diskussioner och interaktioner om varumärket inom det specifika brand communityn 

kunde bygga upp ett socialt värde, som i sin tur förstärkte de relationer och 

interaktionsmönster som fanns i ett brand community.  

 

3.2 Brand community och dess fyra dimensioner 

Teorin om interaktionerna inom ett brand community utvecklades av McAlexander 

m.fl. (2002). De beskrev interaktioner och relationer inom ett brand community mer 

ingående än vad tidigare forskning hade gjort. McAlexander m.fl. (2002) hävdade att 

det inom ett brand community, från ett kundperspektiv, fanns fyra dimensioner att 

interagera med. Dels kunde kunder interagera med andra kunder, med företaget, 

varumärket samt produkten.  

 

Traditionellt sett hade interaktionen varit begränsad till att enbart ske mellan varumärke 

och enskilda kunder. Varje interaktion isolerades till enskilda individer och det ansågs 

inte möjligt att fler parter kunde interagera samtidigt, figur 1. Detta synsätt liknade 
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synen på kunden som en passiv tagare av relationsskapande kommunikation från 

företaget (McAlexander m.fl. 2002: Prahalad och Ramaswamy, 2004). Synen på hur 

företag och kunder interagerade utvecklades av Muniz och O’Guinn (2001). De ansåg 

att flera kunder interagerade med både varandra och med företaget samtidigt, vilket 

gjorde att interaktionsmönstret blev mer triangulärt, figur 1. McAlexander m.fl. (2002) 

menade att den triangulära beskrivningen av interaktion var bristfällig och krävde fler 

dimensioner. De gav kunden en central roll i modellen och beskrev hur kunden 

interagerade med varumärket, andra kunder, produken och företaget.  

 

 

 

 

Interaktionen mellan kunder och produkt har exemplifierats utifrån McAlexander m.fl. 

(2002) och deras undersökning av Jeep. Under studiens gång upptäcktes interaktionen 

mellan kund och produkt efter att en kund bland annat förklarat hur mycket hen älskade 

sin Jeep och hur stolt hen var över den. Det påvisades att hens relation till produkten 

hade stärkts på grund av en viss upplevd händelse. Stokburger-Sauer (2010), 

McAlexander m.fl. (2002) menade att produkter som tillfredsställde kundernas behov 

och hjälpte dem i deras vardag gav upphov till en positiv känsla vid användandet av 

produkten.  

 

Interaktionen mellan kund och varumärke förstärkte deras relation genom att kunder 

berättade hur Jeep var förstavalet vid val av bilmärken (McAlexander m.fl., 2002). 

Utifrån deras studie framkom det att kunder hade bytt från andra bilmärken till Jepp 

efter rekommendationer från Jeep-ägare, men även av den varumärkesexponering som 

förekom på Jeep-festen.  

 

Figur 1: Utvecklingen av interaktion mellan kund och varumärke. (Inspirerad av McAlexander m.fl., 2002) 
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Vidare under intervjuerna framkom det att de fanns brand communitymedlemmar som 

enbart interagerade med företagets marknadsföringskanaler (återförsäljare, direkt-mail 

och broschyrer). Andra kunder hade lärt känna varandra innan och i ett senare steg blivit 

influerade av andra kunder att börja interagera med företaget. Vissa kunder fick även 

möjligheten att interagera med Jeeps ingenjörer för att diskutera Jeeps fordon. Under 

dessa interaktioner framkom det att kunderna kände en större tillit till företaget som 

visade att de brydde sig om sina kunder. Detta syntes genom att företaget gav kunderna 

gåvor för att visa sin omtanke för kunderna (McAlexander m.fl., 2002). Denna träff 

mellan kund och företag gav både företaget och kunderna en djupare grad av interaktion 

som möjligen stärkte deras relation.  

 

Slutligen framgick det att kunder interagerade med andra kunder under Jeep-festen. De 

pratade om sitt gemensamma intresse för varumärket eller hjälpte till att stötta varandra 

i frågor som var relaterade till produkten eller varumärket (McAlexander m.fl., 2002). 

Dessutom menade McAlexander m.fl. (2002) att ett brand community var en plats för 

likasinnade att knyta nya relationer med andra kunder, vilket inträffade när medlemmar 

fortsatte att vara vänner och umgicks utanför Jeep-festen.  

 

3.3 Interaktion och aktiviteter  

Traditionellt sett har kunden betraktats som en passiv deltagare i företagets värdekedja 

(Vargo & Lusch, 2004; McColl-Kennedy m.fl., 2012). Synsättet med kunden som en 

passiv deltagare har ifrågasatts och snarare vänt mot att se kunden som en aktiv 

deltagare i värdeskapandet för både kund och företag (Vargo & Lusch, 2004; McColl-

Kennedy m.fl., 2012). Detta har medfört ett paradigmskifte inom forskningsområden för 

värdeskapande genom såväl service dominant logic (Vargo & Lusch, 2004) som brand 

communityer (Schau m.fl., 2009). Kundvärdet som har skapats tillsammans mellan 

företag och kund definierade nedan:  

 

“…benefit realized from integration of resources through activities and 

interactions with collaborators in the customer’s service network”. (McColl-

Kennedy m.fl., 2012, s. 6) 

 

Vidare menade McColl-Kennedy m.fl. (2012) att dessa aktiviteter förklarades utifrån 

hur/vad en individ gjorde/pratade om för att skapa värde. Detta återspeglade individens 

kognitiva och beteendemässiga utförande för att generera kundvärde. Interaktioner 
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beskrev vem individen interagerade med för att skapa kundvärde. Kundvärde har 

beskrivits av Prahalad och Ramaswamy (2004), Vargo och Lusch (2004) där de menade 

att kunder var med och bidrog till kollektivt värdeskapande. Konstruktionen innebar att 

kunder kunde interagera i aktiviteter rörande varumärket (Pongsakornrungsilp & 

Schroeder, 2011) eller genom aktiviteter kring innovation (Kornberger, 2010).  

 
3.4 Innovation i ett OBC 

Traditionellt sett har företag sett sig själva som de som skaparna av innovation och 

värde. Det var genom företagets värdekedja som värde skapades (Porter, 1985; Prahalad 

& Ramaswamy, 2004). Samarbetet mellan kund och företag i ett community framhöll 

Prahalad och Ramaswamy (2004) som en ny riktning inom innovation. 

 

Det fanns olika sätt som kunder och företag kunde interagera på för att skapa värde 

tillsammans. Prahalad och Ramaswamy (2004) beskrev dels hur kunderna sinsemellan 

skapade värde och innovation. Ett exempel på det var Legos OBC “Lugnet” där 

beundrare av Lego samlades och skapade nya kreationer av legobitar (Kornberger, 

2010). Det fanns även tillfällen då kunden interagerade med företaget för att skapa nya 

produkter, eller för att förbättra befintliga (My Starbucks Idea 

(mystarbucksidea.force.com). 

 

OBC:n kunde ha olika uppsättningar av människor som deltog i innovationsprocessen. 

En form av uppsättning innehöll endast kunder, vilket niketalk.com (Füller m.fl., 2006) 

var ett exempel på. Dock var uppsättningar där företaget var involverade mer 

förekommande. ”My Starbucks Idea” var ett exempel på ett OBC där företaget erbjöd 

en plattform för kunder att tillsammans med företaget innovera. Målet med 

företagsgenererade OBC:n var att skapa en yta där kunder och företaget kunde innovera 

och diskutera tillsammans. I de fall där företaget inte skapade denna yta kunde de ändå 

använda OBC:n som en marknadsundersökningsyta (Sloan m.fl., 2015). Detta genom 

att publikt eller anonymt interagera och läsa av vad som diskuterades i OBC:n. Detta 

gav ett värde för företagets forskning och innovationsprocess samt erbjöd ett nytt sätt att 

studera kundens attityder och internetbeteende.  

 

Medlemmar i brand communityer hade oftast god kännedom om produkten och jobbade 

tillsammans med andra medlemmar med att lösa problem och skapa innovativa 

lösningar (Füller, Matzler & Hoppe, 2008). Vidare menade Füller m.fl. (2008) att 
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medlemmarnas kreativitet, relation och attityd till varumärket avgjorde i hur stor grad 

medlemmarna var villiga att dela med sig av sina idéer i brand communityn. Füller m.fl. 

(2006) visade i sin studie att OBC:er fungerade som en plattform för innovation. 

Medlemmar i brand communityer hade kunskap inom ämnet och delade gärna med sig 

av kunskapen med andra medlemmar. Füller m.fl. (2006) nämnde bland annat hur ett 

OBC tagit fram lösningar för att optimera kaffemaskiner och i ett annat fall beskrivit 

hur medlemmarna tagit fram en ny design för basketskor. Vidare menade Füller m.fl. 

(2006) att så mycket som en tredjedel av medlemmarna i ett OBC bidragit med nya 

idéer eller innovation för den specifika produkten. Detta tydde på att det fanns ett stort 

engagemang, av att vara med i innovationsprocessen, bland OBC:ernas medlemmar. 

 

Kundernas roll i företagets innovationsprocess har studerats sedan 80- talet av bland 

annat Eric von Hippel. Hen beskrev fenomenet som user innovation, där 

communitymedlemmar så som kunder innoverade självständigt för att utveckla en 

produkt eller tjänst till att passa individens behov på ett bättre vis. Von Hippel och 

Euchner (2013) menade att kunder innoverade då de hade ett behov av att hitta nya 

lösningar, men även för att de tyckte om att göra det. Vidare menade von Hippel och 

Euchner (2013) att företagen såg fördelar i att OBC:n upptäckte nya lösningar istället 

för att företaget själva gjorde det. Företagen sparade in tid och andra resurser när deras 

kunder själva visste vad de ville ha. Kunderna var inte ute efter pengar när de delade 

med sig utav sina idéer, utan ville att alla skulle ta del av den nya informationen. Med 

internets framväxt har denna typ av user innovation spridit sig snabbare tack vare den 

förenklade integrationskanalen. Med det i åtanke menade von Hippel och Euchner 

(2013) att den traditionella innovationsprocessen där företagen hade ansvaret för att 

skapa nya idéer, delvis byts ut mot user innovation. Det medförde en fördel för företag 

med ett engagerat OBC, då de mer än andra kunde använda sig av denna typ av 

innovation. 
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3.5 Community based innovation 

Som tidigare nämnts beskrev Füller m.fl. (2006) community based innovation som 

innovation där företaget tillåtit OBC:n vara med i hela, eller delar av 

innovationsprocessen. OBC:er användes för att skapa innovation genom tre olika sätt; 

idégenererande, design och test (Füller m.fl., 2006).  

 

 

 

Idégenererande innebar att företaget tillät OBC:n dela med sig av idéer till företaget, 

eller alternativt att företaget sätter igång en diskussion i OBC:n kring en idé de själva 

haft. Till exempel skapade Heineken en prisbelönt online community-plattform i form 

av en virtuell klubb. Här kunde kunderna bidra med nya idéer till en bättre 

klubbupplevelse (InSites, 2016). Resultatet genererade insikter kring kundernas 

beteenden och preferenser kring nattlivsupplevelsen. Füller m.fl. (2006) tog även upp 

fallet där BMW införde en idétävling, där kunderna kunde bidra med produktförslag.  

 

Design var den del där OBC:n tog produkten från idéstadiet och konkretiserade sina 

idéer till en prototyp eller alfa-version. Füller m.fl. (2006), Vargo och Lusch (2004, 

2008) kallade den här delen för medskapande eller co-design av produkter och tjänster. 

Seybold (2014) menade att företag borde uppmuntra till co-design genom att erbjuda de 

rätta verktygen till sitt OBC så att de kunde vara med och innovera. Delar som företaget 

kunde hjälpa OBC:n med var att designa, sätta pris och implementera idéerna OBC:n 

Figur 2: Community based innovation. (Inspirerad av Füller m.fl., 2006) 
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bidrog med. Seybold (2014) beskrev hur OBC:er skapade lojalare kunder genom att låta 

dem vara med och ta fram de produkter som kunderna själva ville konsumera i 

framtiden. Vidare gav Seybold (2014) ett exempel från ett onlinespel där 

communitymedlemmar hade fått medskapa spelet för att få en bättre upplevelse. 

 

Füller m.fl. (2006) sista del i community based innovation benämndes som test. Test 

innebar att företaget tillät medlemmar testa deras prototyper och beta-versioner. (Füller 

m.fl., 2006). Ett exempel var Volvo som lätt kunder testa och ge feedback på deras 

konceptbilar. Denna typ av marknadsundersökning gav Volvo insikter i kunders 

attityder och åsikter. Värdet med att låta OBC:n delta i utvärderingen av produkterna, 

kopplades till kundernas kunskap kring varumärket. Kunskapen och det stora 

engagemanget som ett OBC hade, har inneburit att företaget fått den mest kvalificerade 

och informationsrika återkopplingen från sin marknadsundersökning (Seybold, 2014). 

 

3.6 Varumärkeskapital  

Muniz och O’Guinn (2001) nämnde att en anledning till att brand communityer 

existerade var att de delade en beundran för ett specifikt varumärke. En beundran som 

byggdes upp av positiva och värdeskapande upplevelser av varumärket. Något som 

Aaker (1996) beskrev som byggstenar av varumärkeskapital. Vidare definierade 

American Marketing Association (AMA) varumärkeskapital på följande två sätt: 

 

“The value of a brand. From a consumer perspective, brand equity is based on 

consumer attitudes about positive brand attributes and favorable consequences 

of brand use”. (American Marketing Association, 2016) 

 

“Brand equity is a phrase used in the marketing industry to try to describe the 

value of having a well-known brand name, based on the idea that the owner of a 

wellknown brand name can enerate more money from products with that brand 

name than from products with a less well nown name, as consumers believe that 

a product with a well-known name is better than products with less well-known 

names”. (American Marketing Association, 1960) 

 

Park, MacInnis, Preister, Eisingerich och Iacobucci (2010) förklarade fördelarna som 

AMA nämnde kring ett starkt varumärkeskapital. De menade att ett starkt varumärke 

innebar att kunderna blev mindre priskänsliga och därav möjliggjordes det att ta ut ett 
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högre pris (Keller, 1993). Mätningen av prispremium definierades som den prisskillnad 

som en kund var villig att betala för företagets produkt relativt konkurrenternas. 

Prispremium har beskrivits som kanske det bästa mätinstrument för varumärkeskapital 

(Aaker, 1996). 

 

Keller (1993) byggde vidare och utvecklade resonemanget kring definitionerna och 

beskrev vad som faktiskt kunde skapa positiva attityder och associationer mot 

varumärket. De var baserade på antingen funktionella, upplevda eller symboliska 

associationer som kunde kopplas till varumärket (Keller, 1993). De tre associationerna 

kunde rangordnas i en hierarki i Maslow (1970) behovspyramid, där den funktionella 

korresponderade mot behoven i botten av pyramiden, den upplevda ovanför de 

funktionella och den symboliska återfanns i toppen av pyramiden. 

 

De kunder som uppskattade ett varumärke för de funktionella attributen kunde 

uppskatta egenskaper som; prestanda och tidsbesparande. Attributen var relativt lätta att 

jämföra eftersom de gick att kvantifiera dessa attribut i siffror och enheter. I och med 

jämförbarheten som funktionellt värde innebar, har det visat sig svårare att sälja 

produkter utifrån funktionaliteten som argument. Ett exempel på detta var när Apple 

började marknadsföra sin iPod. De visade sig vara betydligt svårare att sälja på frasen: 

“1000 songs in your pocket” än på de associationer av lycka som kunderna kunde 

koppla till iPod-lyssnandet (Wilson, 2016). Det tydde på att det i detta specifika fall var 

enklare att sälja en produkt på de positiva upplevda associationerna mer än på de 

funktionella problemlösande aspekterna. 

 

Keller (1993) menade att varumärket kunde uppskattas för hur det upplevdes. Det kunde 

röra sig om hur väl varumärket skapade en positiv känsla vid användandet eller hur 

upplevelsen med företagsrepresentanter för varumärket kändes (Keller, 1993; Nam, 

Ekinci & Whyatt, 2011).  

 

De symboliska associationerna kopplade till ett varumärke borde korrespondera med 

kundernas syn av sig själva utifrån image och status (Keller, 1993). Det syftade på att 

kunderna inte uppskattade varumärket för deras produkts funktionalitet eller dess 

upplevelse utan mer vad konsumtionen av varumärket säger om dem som individer. 

Nam m.fl. (2011) beskrev hur självbilden hos kunder var ett av de viktigaste symboliska 
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attributen som bidrog till varumärkeskapital. Detta eftersom livsstil och personligt 

varumärke ansågs vara viktiga aspekter för dagens kunder. 

 

3.7 Varumärkesbyggande i online brand communityer 

Aaker (1982) beskrev varumärkeskapital som något som skapades i kunders 

medvetande. Kopplingen till brand communityn blev naturlig då Muniz och O’Guinn 

(2001) beskrev brand community som en grupp beundrare av ett varumärke, vilket 

skapade möjligheter till att bli en plattform för varumärkesbyggande.  

 

Aaker (1996) menade att varumärkeskapital bestod av fyra byggstenar; 

varumärkeslojalitet, uppfattad kvalitet, varumräkesassociationer och 

varumärkeskännedom. Samtliga fyra byggstenar bidrog till att bygga 

varumärkeskapital, ensamstående eller tillsammans. Varumärkeslojalitet beskrevs 

utifrån hur företaget kunde behålla sina kunder. Ett sätt som varumärkeslojalitet mätts 

på var prispremium. Prispremium ansågs som en bra indikator eftersom mer lojala 

kunder hade ett samband med kundernas minskade priskänslighet. Varumärkeslojalitet 

kunde även mätas utifrån hur stor påverkningsgrad den hade på de andra byggstenarna 

(Aaker, 1996).  

 

Med uppfattad kvalitet förklarades hur bra kvaliteten av produkten eller tjänsten 

uppfattades i relation till konkurrenternas kvalitet. Vidare menade Aaker (1996) att 

varumärkesassociationer var de upplevelser och värderingar som kunderna associerade 

varumärket till. Detta kunde förklaras utifrån vad varumärket hade för personlighet och 

vad den stod för, så som innovation, miljö och lyx. Dessutom förklarade det huruvida 

kunden litade på företaget och uppskattade deras trovärdighet. Slutligen beskrevs 

varumärkeskännedomen av Aaker (1996) som hur pass framträdande varumärket var i 

kundernas sinnen. Detta mättes genom bland annat hur hög igenkänningsfaktor 

varumärket hade och huruvida varumärket ansågs vara “Top-of-mind” hos kunderna. 
 

Muniz och O’Guinn (2001) menade att ett brand community tillgodosedde alla fyra 

delarna av vad som bygger varumärkeskapital, upplevd kvalité, varumärkeskännedom, 

lojalitet och varumärkesassociationer. Det berodde på att ett brand community bestod av 

människor som utbytte information och skapade relationer (Bagozzi & Dholakia, 2006) 

med varandra, företaget och dess produkter. De i sin tur bidrog till att medlemmarna 

fick en bättre förståelse för kvaliteten, blev mer lojala, fick fler associationer samt ökad 



40 
 

kunskap om varumärket. Ett exempel på detta gavs av Muniz och Schau (2005) som 

beskrev Apple Newtons OBC. Medlemmarna var stora beundrare av varumärket och de 

gav inte upp communityn trots att produkten inte producerades längre. Istället stöttande 

medlemmarna varandra och fortsatte diskutera upplevelser de haft med sina Apple 

Newtons. 

 

Keller (2003) menade att all information och kunskap om varumärket som ett brand 

community kunde dela mellan communitymedlemmar bidrog till att bygga 

varumärkeskapitalet. Teoretiskt sett så var vilken information som helst, med koppling 

till varumärket varumärkeskapitalsbyggande. Dock hade de fyra byggstenarna som 

nämnts ovan av Aaker (1996) en viktigare roll än andra informationsflöden. Zeithaml, 

Lemon och Rust (2001) menade att inte bara information utan även upplevelser kunde 

bidra till ett starkare varumärkeskapital. Det kunde vara upplevelser som delades mellan 

communitymedlemmar, men lika gärna upplevelser som delades med personer utanför 

brand communityn. McAlexander och Shouten (1998) exemplifierade företeelsen med 

sin studie av Jeep-träffen. På träffen samlades både trogna communitymedlemmar och 

inbjudna människor som än inte hade en relation till varumärket. Upplevelserna som de 

inbjudna fick av träffen och de diskussioner de hade med communitymedlemmar och 

företagsrepresentanter gav upphov till att några av dem blev Jeep-ägare och även anslöt 

sig till Jeeps brand community. 
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4. Empiri  
 
Med hänvisning till etikavsnitt 2.17 i denna uppsats valde författarna att anonymisera 

alla communitymedlemmar som inte var kopplade till företagen. Istället presenterades 

de som MC1, MC2 … MCn när det syftade på Minecrafts OBC-medlemmar och NF1, 

NF2 … NFn när det syftade på Netflix OBC-medlemmar. Däremot presenterades 

nyckelpersoner som Notch och Jeb från Mojang vid deras användarnamn, då författarna 

av denna studie med stöd av Bruckman m.fl. (2011) ansåg det som oetiskt att inte ge 

dessa offentliga personer kredibilitet för deras arbete. 

4.1 Minecraft: ett innovationsdrivet OBC 

4.1.1 Kund-produkt 

Det var vanligt förekommande att medlemmar inom OBC:n utryckte sin kärlek till 

Minecraft i olika diskussionstrådar. Kärlek för de oändliga möjligheterna som Minecraft 

erbjöd var extra framträdande (Tråd nummer: 1): 

  

“Minecraft means a lot to me, and I want to know if it means as much to anyone 

else. Earning all of your own rewards and broadening your own horizons has 

never hit me as hard as it has in Minecraft, and it is an awe-inspiring journey. 

There is always more to explore... I used to be indifferent to this physical world. 

I love it like a parent now…” (MC1, 2013) 

 

I tråden (Tråd nummer 1) framkom det att medlemmarna älskade produkten och att de 

aldrig känt lika starkt för något som de gjorde för Minecraft. Vidare förklarade en 

medlem att hen älskade Minecraft för dess uppmuntran att utforska och uppleva spelets 

miljöer. Till en början hade personen ogillat spelet, men med tiden som gick började 

hen älska det mer. 

Det framkom även från medlemmarna (Tråd nummer: 2) att de älskade Minecraft för 

dess oändliga möjligheter att utforska och uppleva spelvärlden. Slutligen beskrev en 

medlem att hen älskade Minecraft för att den inte bestämde vad spelaren fick och inte 

fick göra. Personen kände sig inte tvingad att följa en specifik väg utan det var bara 

hens egen kreativitet som satte gränserna för vad som var möjligt. En annan medlem var 

inne på samma spår och menade att Minecraft var unikt jämfört med andra spel i den 
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bemärkelsen att spelet inte hade något specifikt mål. Hen menade att möjligheten av att 

njuta och få utlopp för sin kreativa förmåga lockat hen till Minecraft. Fler medlemmar 

nämnde den kreativa oändligheten och att få chansen att bygga något som inte tidigare 

varit möjligt. En viss medlem nämnde även att Minecraft skiljde sig åt från andra spel 

som utvecklades idag. Hen menade att hen älskade hur Minecraft valt en pixlig grafik 

istället för att gå samma väg som många andra spel gjort idag (Tråd nummer: 3). Vidare 

menade hen att den pixliga grafiken påminde om äldre spels utseende som hen spelade 

när hen var yngre. Ur författarnas fältanteckningar kom de att tänka på att hen gillade 

spelet för dess nostalgiska känsla från spel personen upplevt som yngre. 

 

I en annan tråd (Tråd nummer: 2) förkom en liknande diskussion mellan 

communitymedlemmarna. Här diskuterade de åter deras kärlek för Minecraft. 

Medlemmen beskrev utförligt i ett långt inlägg sin kärlek till Minecraft. Hen nämnde 

allt ifrån de oändliga möjligheterna att skapa kreationer till hur stort inflytande spelet 

haft på hens liv. Vidare adderade medlemmen att hen älskade Minecraft på grund av 

sättet att komma närmre sina vänner. Hen berättade att hen älskade tanken med att 

komma hem efter skolan och spela Minecraft med sina vänner som hen träffat offline 

och i spelet. Författarna noterade i sina fältanteckningar att Minecraft verkar vara en 

viktig del i hens liv, då det kändes som en ritual hen utförde dagligen. 

 

Minecrafts sociala aspekter diskuterades även i andra trådar. Medlemmar uppskattade 

Minecraft för dess möjlighet att skapa kontakt med människor runt om i världen. De 

menade att dessa människor inte var dömande utan accepterade människor för vilka de 

var. En viss medlem (MC2) konkretiserade varför hen älskade Minecraft (Tråd nummer: 

3): 

 

“The brain stimulation, exploring, and mining. Minecraft is a god send for me 

because I am retired and disabled. I have a chance to communicate with my 

fellow forum members.” (MC2, 2013) 

  

MC2 älskade Minecraft för utforskandet och för dess sociala aspekter. Dock föreföll det 

vara på ett djupare plan, då det även hjälpt hen att hantera sin vardag. I författarnas 

fältanteckningar verkade Minecraft fungera som terapi. Det verkade ha gett personen 
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hopp efter att hen pensionerat sig och underlättade hens vardag med tanke på hens 

rörelsehinder.  

 

En annan synvinkel värd att nämna var att medlemmar även älskade Minecraft för dess 

användningsmöjligheter, specifikt dess utbildningspotential (Tråd nummer: 4). Mer 

specifikt berättade en förälder i OBC:n att hen älskade Minecraft för att spelet kunde 

användas till mer än som ett tidsfördriv och hur det kunde appliceras inom barnens 

utbildning. Hen berättade utförligt och med exempel på hur hen använde det i 

utbildningssyfte. Hen menade att Minecraft hjälpte till att få barnen att relatera till 

problemen på ett mer lättförståeligt sätt. En annan communitymedlem nämnde att hen 

startade en Minecraft-grupp i skolan för barn med autism (Tråd nummer: 4). 

 

4.1.2 Kund-varumärket 

I ett flertal diskussionstrådar framkom det att Minecraft hjälpt communitymedlemmarna 

i deras liv. De mest framträdande företeelserna författarna av denna uppsats upptäckte 

att communitymedlemmarna blev lugnare och mer tålmodiga. Andra medlemmar 

diskuterade hur Minecraft hjälpt dem bli mindre stressade i sin vardag och ökat deras 

kreativa förmågor. Andra medlemmar fortsatte att berätta hur de blivit bättre på 

arkitektur och fysik tack vare Minecraft. En specifik medlem beskrev hur spelandet av 

Minecraft hjälpt hen klara ett prov i skolan om mineraler. Vidare har Minecraft hjälpt 

communitymedlemmar förbättra deras logiska tänkande genom den mekanik som 

användes i Minecraft (Tråd nummer: 5). 

 

Det förekom även fall då Minecraft påverkat communitymedlemmarna negativt av att 

det hade skapat ett beroende. Medlemmarna menade att de inte hade tid att utföra 

skolaktiviteter längre, då Minecraft tog upp all tid. En annan medlem berättade i tråden 

(Tråd nummer: 5) att hen förlorat allt socialt liv och inte hade tid längre att vara med 

vänner. Hen nämnde att hen haft detta problem tidigare med andra spel i sitt förflutna. 

 

En annan medlem inom OBC:n berättade att personen funnit ett 

programmeringsintresse via Minecraft. Intresset började med att personen skapade mods 

till Minecraft vilket även inspirerade hen att börja rita. Det framkom även att hen hade 

spelat mycket med programmerare och det var via dem hen fått intresset för 

programmeringsspråket HTML (Tråd nummer: 5):  
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“For me its had more good then bad. First I now am interested in architectural 

works and its mods got me into programming. For all the people that say its 

ruined my life and I don't do anything that is you're fault for letting a game 

consume you're life.” (MC3, 2011) 

 

Vidare förklarade en communitymedlem, MC4, blivit hjälpt av Minecraft för att komma 

in på en ingenjörsutbildning på universitet. Det föreföll som att medlemmen skapat 

band till en annan medlem. Det som hjälpte hen in på utbildningen var det gemensamma 

intresset för Minecraft både hen och intervjuarna hade. (Tråd nummer: 5): 

 

“Positive, helped get me into uni. Applying for Engineering and they asked what 

kind of design I liked to do. Ended up having an hour conversation about 

minecraft in the 15 minute interview. “(MC4, 2011) 

 

I författarnas fältanteckningar noterades att Minecraft föreföll vara mer än ett spel. Det 

hjälpte människor att utveckla sig själva, samt finna nya intressen. Detta var en 

intressant aspekt som satt Minecraft i ett större perspektiv än att endast vara ett spel.  

 

4.1.3 Kund-företag 

Minecraft representerades av två företag, Mojang för PC-versionen och 4J Studios för 

konsol-versionen. Båda företagen var aktiva på olika sätt inom OBC:n. De agerade i allt 

ifrån att delta i diskussionstrådar angående diverse ämnen som medlemmarna tog upp, 

men arbetade även med kundsupport. Av interaktionen mellan kund och företag 

framgick huruvida företaget brydde sig om kunden och om företaget förstod kunden.  

 

I ett specifikt fall (Tråd nummer: 6) diskuterades huruvida Jeb, en av Mojangs ledande 

utvecklare, tog Minecraft i rätt riktning. Överlag föreföll det finnas en besvikelse hos 

medlemmarna på grund av att Jeb, enligt OBC:n, ignorerade de existerande problemen 

med spelet som funnits sedan start. OBC:n menade att Mojang skulle fokusera på att 

lösa problemen istället för att satsa på att addera nytt material. Minecrafts OBC beskrev 

problem som att spelet kraschade, problem med spelets texturer och de olika buggar 

som förstörde spelupplevelsen (Tråd nummer: 6):  
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“…Mojang is taking the wrong direction by improving the wrong things 

(redstone and building); to switch to the right direction, they would need to 

improve the right things (everything else…)” (MC5, 2013) 

 

Citat summerade problematiken som framkom av diskussionen i OBC:n. Av 

diskussionen framgick det att Mojang brydde sig om kunden i form av att addera nya 

funktioner i spelet. Dock var tillvägagångssättet felaktigt enligt 

communitymedlemmarna. De ansåg att de existerande problemen borde ha lösts innan 

nya funktionaliteter adderades till spelet. Vissa medlemmar opponerade sig och menade 

att de små saker som lades till ökade valmöjligheterna hos spelarna, vilket resulterade i 

en ökad kreativitet som innebar att spelarna ville fortsätta spela och utforska världarna 

(Tråd nummer: 6): 

 

“…I have to disagree when you say that nametags are a bad idea. I think that all 

the little things that he adds is to give the player more to work with. I think that 

more items means more ways to get creative… “(MC6, 2013) 

 

Vidare nämnde en specifik medlem att det kanske inte var Mojangs fel att de inte 

förstod vad OBC:n ville ha, det vill säga lösta problem, utan menade att problemet 

kanske låg hos medlemmarna själva. Detta objektiva synsätt av OBC:n var något som 

författarna noterade som att OBC:n var självkritiskt till deras roll i att utveckla 

Minecraft. Detta eftersom Mojang förlitade sig för mycket på vad 

communitymedlemmarna hade att säga. En medlem (MC7) ansåg att tillvägagångssättet 

att lyssna på OBC:n var det största misstaget Mojang gjort (Tråd nummer: 6): 

  

“…It's clear that Mojang's biggest mistake was deciding to take suggestions 

from the community for new features…”(MC7, 2013) 

 

“The question is if the players are taking Minecraft in the right direction. The 

team has been listening to the community more. Hey you guys want more ways 

to travel? Here are some horses not cars because cars are stupid. Wanna name 

your Jerry? Here's a nametag. Want amazing compact redstone devices? Here's 

a new update for it, it's been a while. Want more blocks to work with? Here's 

quartz and stained clay. ”(MC8, 2013) 
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Idén om att Mojang hade agerat fel genom att lyssna för mycket på OBC:n delades av 

fler medlemmar. Detta syntes när en medlem poängterade problemet med att Mojang 

inte hade någon specifik riktning. Mojang lade enbart ut saker i en slumpmässig 

ordning, utan en tanke bakom vad det innebar för spelets utveckling. Från författarnas 

fältanteckningar noterades det att effekten av alla förslag som kommit in till Mojang via 

deras OBC skapade en förvirring bland många medlemmar. Vidare noterades, av 

författarna, en känsla av att Mojang försökte tillgodose varje communitymedlems behov 

på samma gång.  

 

En medlem adderade en dimension till diskussionen kring huruvida företagen bakom 

Minecraft borde lyssna på sitt OBC. Medlemmen beskrev i ett brett perspektiv hur en 

utvecklare borde ställa sig till sitt OBC (Tråd nummer: 7): 

 

“…A programmer should never listen to the playerbasis. He is the one who 

leads the project, he is the one whos job on the line. He listens to the community, 

the game fails. Will he lose his job, or the community? Will he have less money, 

or the community? It's fine to listen sometimes to the community, but the 

community it self doesn't know what they want… Notch most likely cares a lot 

about the community. But he can't show that by simply doing what the 

community wants. Mincraft is his project. It's his vision. He has to follow his 

own path.” (MC9, 2011) 

 

Det fanns en hel del att säga om hur utvecklarna på företagen borde förhålla sig till 

OBC:n. Dock fanns det även de medlemmar som hade åsikter som inte berörde 

förhållningssättet utan istället hade en lösning för de problem som skapats. Hens lösning 

på att få tillbaka Minecraft i rätt riktning gavs av en communitymedlem som i ett inlägg 

föreslog en kampanj (Bring back Notch) för att ta tillbaka Notch som utvecklare av 

spelet. Hen klargjorde tydligt att Jeb på Mojang inte gjorde ett bra jobb med att leverera 

det spelarna ville ha och poängterade att Jeb inte längre förstod vad Minecraft gick ut 

på. Det första författarna kom att tänka på när de läste inlägget var att det var en stark 

åsikt hur problemet skulle lösas. Det föreföll som om Minecraft hade glömt bort vad det 

stod för och varför folk älskade det. 

 

En annan fråga rörande huruvida företagen bakom Minecraft, i detta fall 4J Studios, 

brydde sig om sina spelare framgick i ett diskussionsinlägg (Tråd nummer: 8). Denna 
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gång valde en företagsrepresentant från 4J Studios att interagera med OBC-

medlemmarna. Ur denna tråd framgick det att det fanns ett missnöje bland spelarna att 

det tog för lång tid för 4J Studios, att uppdatera spelet. OBC:n ställde frågan varför PC-

versionen ständigt uppdaterades, medan övriga plattformar låg efter i 

uppdateringarscyklerna. Medlemmarna menade att 4J Studios inte brydde sig om sina 

spelare eftersom de inte gjorde något åt saken. 

 

En insider förklarade orsaken till varför det tog längre tid att få ut uppdateringar på 

övriga plattformar. Vidare menade en annan communitymedlem att det var bättre att 

vänta på en uppdatering som var bra istället för att få ut massa halvfärdiga förändringar. 

För att bemöta kritiken interagerade en företagsmedlem från 4J Studios med OBC:n och 

förklarade situationen (Tråd nummer: 8): 

  

“We've been releasing updates at a fairly good pace (We had some slow down 

during the PS4/XB1 Release) and while the content of each update doesn't 

please everyone we are always looking to improve the game - Be that with new 

update content for future patches or DLC. As far as not caring about the 

community I'll completely disagree - We are active on a number of social 

platforms taking feedback/suggestions from players.” (4J Studios, 2015) 

 

Efter svaret 4J Studios gav så frågade medlemmen, som startade diskussionstråden, om 

vilka sociala medier som 4JStudios var aktiva på. Frågan resulterade i en lista på vilka 

från 4J Studios som var aktiva på de olika sociala medierna. Ur fältanteckningarna 

framgick det bland annat att denna typ av interaktion mellan kunder och 

företagsrepresentanter tydde på att företaget brydde sig om sina kunder både genom att 

hen förklarade varför problemet existerade och genom att ha meddelat hur de på bästa 

sätt kunde kommunicera med företaget. 

 

I tråden beskrev en communitymedlem att Notch inte brydde sig om sina spelare, 

eftersom medlemmarna ansåg att Mojang ignorerade deras behov (Tråd nummer: 9). 

Hen nämnde bland annat att Notch inte aktivt sökte i OBC:n efter nya idéer och 

lösningar till de problem som existerade. Andra medlemmar höll med om att Notch inte 

visade ett intresse av att ta till sig idéer från OBC:ns suggestion-trådar. Dock framkom 

det att Notch visat ett intresse för OBC:n genom att låta mods implementeras i spelet 

samt uppdatera densamma kontinuerligt: 
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“…Notch has shown that he cares about the community simply by continuing to 

update, if nothing else… “(MC10, 2011) 

 

“…Notch cares. More than a lot of other game developers can claim. Never 

forget that ”. (MC11, 2011) 

 

Citatet ovan av MC11 tydde på att Notch innebar något speciell och unik jämfört med 

andra spelutvecklare. Därav var hen mycket saknad av OBC:n när hen valde att separera 

med Mojang. Notch hade en stor inverkan på OBC:n att det förekom att medlemmar 

inom OBC:n hyllade Notch i personliga brev i forumet (Tråd nummer: 10). 

 

Ur våra fältanteckningar noterades det att det var vanligt att nyckelpersoner som Jeb och 

Notch nämndes, när medlemmarna syftade på företaget. Författarna fick en känsla att 

Mojang blev mer personligt och stärkte relationen mellan företag och OBC:n i och med 

att dessa namn nämndes. Vidare innebar det en avslappnad miljö i OBC:n. 

 

4.1.4 Kund-kund 

Ur Minecrafts OBC framgick det att medlemmar lockades till Minecraft för dess sociala 

aspekter så som att träffa nya människor och vara en del av ett stort community. Det 

engagerade medlemmarna till att tillsammans skapa kreationer, prata om sitt intresse 

kring Minecraft, ha kul och hjälpa varandra. 

 

Det framkom tydligt att Minecraft hade en social aspekt kring sig. Spelare runt om i 

världen träffades online för att spela och dela med sig av sina kreationer online. I olika 

trådar beskrev medlemmar för varandra att de via Minecraft träffat nya vänner (Tråd 

nummer: 11, 12). Medlemmar inom OBC:n beskrev även för varandra hur Minecraft 

kunde ses som nutidens Lego. De drog parallellen att både Lego och Minecraft handlade 

om att träffas och tillsammans bygga något (Tråd nummer: 11): 

  

“I myself have had Minecraft for about 1 year now, and it is personally one of 

my favorite games of all time because of its creativity, socialization, and pure 

fun that happens in the game, to me, on Multiplayer or LAN, it feels like as if 

when I was little, sitting down and playing legos with a friend, its probally the 

most social game I have played and have made 60+ friends via Minecraft!...” 

(MC12, 2013) 
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Vidare försatte en annan medlem att beskriva hens erfarenheter kring Minecrafts OBC 

(Tråd nummer: 12): 

 

“I've met some really awesome friends on minecraft about a year ago, and I still 

play with them on servers today. Minecraft made me meet some new best 

friends… “(MC12, 2013) 

 

Dessa exempel illustrerade Minecrafts OBC:s sociala karaktär och beskrev varför 

personer lockades till Minecraft. Minecraft blev nämligen ett gemensamt intresse som 

band människor samman. Ur fältanteckningarna noterades att spelarna gillade att umgås 

med varandra och träffa nya människor. Det verkade som att spelarna sällan spelade 

Minecraft på egen hand. 

 

Vidare berättade medlemmar i dessa trådar hur de träffat sina flickvänner via Minecraft 

(Tråd nummer: 12, 13). En av personerna som gjort detta var förvånad att tjejer spelade 

Minecraft och menade att det gemensamma intresset för kreativitet och socialt 

umgänge, vilket Minecraft erbjöd, förde dem samman. Minecraft stärkte även redan 

existerande relationer. Det framgick bland annat av en förälder som hade börjat med 

Minecraft för att hens barn spelade det (Tråd nummer: 14). Till en början var hen 

skeptisk till om Minecraft skulle vara för barnsligt, en oro som senare avtog. När oron 

avtog så började hen spela Minecraft tillsammans med sina barn och inte bara själv. En 

annan förälder förklarade att hens barn introducerade spelet till hen.  

 

Medlemmarna inom Minecrafts OBC var hjälpsamma på olika sätt. De hjälpte spelare 

med mindre erfarenhet av Minecraft (Tråd nummer: 11). Tillsammans försökte 

communitymedlemmar hjälpa varandra att lösa tekniska problem där spelet inte 

fungerade som det skulle (Tråd nummer: 15). Vidare hjälpte communitymedlemmar 

varandra genom att ge tips på hur spelupplevelsen kunde förbättras (Tråd nummer: 16). 

Det förekom att communitymedlemmar lade upp bilder på sina kreationer, vilket kunde 

inspirera andra att lägga upp sina kreationer. OBC:n kunde även ge tips på hur hen 

kunde förbättra kreationen (Tråd nummer: 17). Ur författarnas fältanteckningar 

framgick det att de tyckte att denna öppna, vänliga och hjälpsamma atmosfär som 

förekom i Minecrafts OBC var intressant, eftersom medlemmarna var så öppna och 

deltagande i interaktionerna med främlingar. Detta eftersom författarna tidigare varit 

medlemmar av OBC:n där atmosfären var betydligt tuffare och mindre öppen. 
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Förutom att communitymedlemmarna delade med sig av sina upplevelser av Minecraft, 

så gav de även feedback och kom med förbättringsidéer till andra 

communitymedlemmar eller företaget. Det fanns trådar där medlemmar interagerade 

med varandra för att generera nya idéer (Tråd nummer: 18).  

 

Dessa idéer fungerade som inspiration för andra om vad som kunde tänkas adderas, 

förbättras eller ändras i Minecraft (Tråd nummer: 18). De nämnde allt ifrån nya texturer 

i spelet som förändrade spelets utseende, nya fiender för att göra spelet mer innehållsrikt 

och även mekaniska förändringar som påverkade spelets funktionalitet. Författarna till 

denna uppsats noterade i sina fältanteckningar att det nästan var för mycket idéer som 

genererades i diverse trådarna och att det blev svårt att ta till sig vad OBC:n ville ha. 

 

Av den insamlade datan framgick det i två specifika fall att företaget tillsammans med 

communitymedlemmarna skapat innovativa lösningar (Tråd nummer: 19; 20). I det ena 

fallet (Tråd nummer 19) började det med att en modder adderade en ny mekanik i 

spelet, vilket ändrade spelets funktionalitet i vissa avseenden. Processen fortsatte med 

att moddaren lanserade och marknadsförde sin mod i Minecrafts OBC. Detta genom att 

presentera vad hen hade lyckats ta fram och hänvisade till en länk där 

communitymedlemmar kunde ladda ner modden och applicera den på deras egna spel. 

Communitymedlemmarna testade modden och gav feedback på vad som kunde ändras 

eller förbättras med den.  

 

Det visade sig vara mycket uppskattat av OBC:n eftersom flera medlemmar hade väntat 

länge på möjligheten att använda mods. Förutom uppskattning för möjligheten till mods 

var communitymedlemmarna positivt överraskade att någon lyckats tillverka en mod 

med denna grad av funktionalitet (Tråd nummer: 19): 

  

“Wow, really good work. I was trying to think of ways to allow new types of 

mechanisms to be created, and this didn't cross my mind at all. Very creative.” ( 

MC13, 2011) 

 

Moddern var väldigt tacksam för feedbacken som kom från communitymedlemmarna 

och meddelade att hen jobbade vidare med att fixa buggar och addera funktioner som 

OBC:n gett förslag på (Tråd nummer: 19). Det framgick i diskussionstråden att 
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medlemmarna inom OBC:n skapat Youtubeklipp för att visa hur modden fungerade och 

gav den en större spridning. 

 

“Wow! Thanks for the feedback everyone! In response to some questions I've 

been seeing…I'm going to be adding stuff, such as a way for pistons to either 

extend more than one block, or to push other pistons”. (MC14, 2011) 

 

Vidare nämnde många inom OBC:n att moddern skulle kontakta Jeb på Mojang för att 

få modden implementerad i originalspelet (Tråd nummer: 19): 

 

“Jeb want's to add this to Minecraft! PLEASE! Send him the Mod, or what ever 

he needs… “(MC15, 2011) 

 

Det framgick även från en communitymedlem att Jeb hade sett modden och gillade den. 

Av citatet nedan framgick Jebs tweet som citerades av en communitymedlem (Tråd 

nummer: 19): 

 

“I love the piston mod, but don't intentionally copy mods. Either Hippoplatimus 

submits the mod to us or we wait until the api can support it “(MC16, 2011) 

 

Av inläggen ovan framgick det att skaparen av modden hade två alternativ för att 

modden skulle implementeras i Minecraft. Antigen kunde hen skicka den till Mojang 

och låta dem implementera den, eller så fick moddaren vänta på en API som stöttade 

hens mod. Författarna antecknade hur engagemanget kring nya mods föreföll vara 

väldigt stort. Historien kring den här modden slutade med att modden implementeras av 

Mojang och moddern fick beröm och bemärkelse i form av att synas i Minecrafts 

eftertexter. 

 

Mojang tog även hjälp av en annan modder som hjälpte till med att ta fram en modell 

för hästar i spelet (Tråd nummer: 20). Även denna tråd började med att moddern delade 

med sig av sin mod som OBC:n kunde ladda ner för att addera i sina egna spel. Ur 

författarnas fältanteckningar noterades bland annat hur imponerande det var att OBC:n 

tillsammans med företaget kunde skapa produkter tillsammans. Även om modden inte 

hade samma påverkan som den tidigare nämnda modden hade, så tydde det på att 

OBC:n hade en stor roll i Minecrafts framgång. 
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Slutligen var det värt att nämna att Minecraft lanserades i alfa-stadiet vilket innebar att 

Mojang tillät communitymedlemmar testa Minecraft innan lansering. Mojang fick 

feedback från OBC:n samt använda testandet av Minecraft som ett sätt att skapa 

publicitet kring det. I en specifik diskussionstråd (Tråd nummer: 21) framgick det att 

vissa communitymedlemmar ville att Minecraft skulle vara gratis när det blev färdigt. 

Notch förtydligade för OBC:n att hen tänkte ta betalt för Minecraft när den slutgiltiga 

versionen lanserades. 

 

“I'm definitely going to finish the game. There will be a free version of the game after 

release, but it will not be everything the game is now. The game is free now since both 

because it's still in alpha and I want all the testers I can get, and because it's really 

really good marketing. Hopefully nobody feels cheated by this arrangement. As for 

making the game free, that just isn't going to happen. =)” (Notch, 2009) 

 

4.2 Netflix: ett varumärkesbyggande community 

4.2.1 Kund-produkt 

Ett ämne som väckte stort engagemang, kärlek och missnöje, inom OBC:n var 

gränssnittsuppdateringar för Netflix. Relativt små förändringar kunde resultera i en 

uppsjö av kommentarer kring huruvida det blivit svårare eller enklare att hitta innehåll 

på Netflix. Då OBC:n pekade på att Netflix såg sitt gränssnitt som en konkurrensfördel 

så föreföll det vara ett bakslag för företaget att kunderna kände som de gjorde. När en 

gränssnittsuppdatering skedde gav communityn feedback. Var den negativ försökte 

medlemmarna förbättra eller kringgå uppdateringen för att kunna använda produkten 

som de ville (Tråd nummer: 42). Communitymedlemmar var sinsemellan väldig 

hjälpsamma och diskuterade tillsammans hur de antingen kunde förbättra eller gå runt 

problemet. Även om medlemmar inte delade den negativa synen på uppdateringen, var 

de ändå villiga att hjälpa missnöjda medlemmar att kringgå uppdatering och ge dem den 

upplevelse de efterfrågade.  

 

I en tråd (Tråd nummer: 22) visade en communitymedlem missnöje mot en uppdatering 

av rekommendationer som gjorde att hen inte fann de innehåll hen ansåg passa hens 

behov. Fler medlemmar anslöt sig till att ge exempel på hur deras upplevelse av Netflix 

försämrats av en försämrad rekommendationsfunktion. De diskuterade hur det berodde 

på en funktion som gjorde att Netflix själva transfererade tidigare rekommendationer 
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när genrer i deras innehållskatalog slogs ihop eller delades upp. Mitt i tråden kom en 

medlem in och sade att rekommendationerna för hen hade förbättrats. Det gjorde att fler 

communitymedlemmar gav exempel på positiva upplevelser tack vare uppdateringen. 

Senare gick tråden gradvis åter mot en negativ inriktning och klingade sedan snabbt ut. 

Författarna reflekterade i sina fältanteckningar över att momentumet verkade påverka 

huruvida tråden var positiv eller negativ. Startade tråden med en positiv association till 

Netflix föreföll interaktionen vara av positiv karaktär och vise versa.  

 

Netflix communitymedlemmar samlas kring ett gemensamt uttryck: ”cut-the-cord”. 

Uttrycket syftade till att människor ”klipper av” kabeln till sin kabel-tv. Uttrycket 

användes av OBC:ns medlemmar när de beskrev sitt missnöje över kabel-tv-

leverantörer. I ett specifikt fall (Tråd nummer: 23) används det ordet för att beskriva att 

en femtedel av USA:s befolkning avslutat sina kabelabonnemang. Medlemmarna 

fortsatte att diskutera ämnet och beskrev med stolthet att de tillhörde gruppen av 

människor som inte längre använde kabel-tv. 

 

”Proud to say I'm among them…” (NF1, 2014) 

 

”I cut the cord about 4 year ago when I bought my house. There was so much 

work to be done on the house that I decided not to get cable at that time, but just 

Fios. I bought a Roku and the rest was history. I will never get cable again” 

(NF2, 2014) 

 

Kärleken för Netflix som varumärket uttrycktes på varierande vis av medlemmarna. Det 

kunde vara en kärlek för funktionaliteten av produkten, gränssnittet, kundbemötandet 

eller smidigheten som strömning medförde. I samband med att medlemmar framhöll 

Netflix som en fantastisk tjänst och upplevelse så brukade medlemmarna jämföra 

Netflix gentemot konkurrenterna, både andra strömningstjänster men även traditionell 

kabel-tv. Medlemmar framhöll Netflix tjänst som billigare och bättre än det fasta nätet. 

”Cut the cord” var ett vanligt förekommande uttryck som syftade på att 

communitymedlemmar hade slutat med kabelbunden betal-tv och numera fick sin media 

trådlöst. Även om Netflix framhävdes som medlemmarnas bästa val av strömningstjänst 

så var medlemmarna inte alltid helt exklusiva Netflix. De använde andra tjänster som 

Hulu, HBO Go och Amazon Prime. Netflix communitymedlemmar var inte alltid 

positiva till Netflix utan de lade även tid på att kritisera och diskutera hur Netflix kunde 
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förbättras. En intressant företeelse var när en medlem av OBC:n länkade till en artikel 

på Gigaom (Hockenson, 2013). Artikeln rapporterade att Netflix analyserade sina 

kunder och kom fram till att Netflix-kunder älskade att sträcktitta serier. Sträcktittande 

definierades av Netflix som 2-3 avsnitt av samma serie i veckan. Definitionen hånades 

av OBC:n som ansåg att sträcktittande för dem innebar minst 2-3 avsnitt per dag (Tråd 

nummer: 24). De beskrev på ett humoristiskt sätt för varandra hur de älskade att 

konsumera Netflix. 

 

“They define binge watching as, two to three episodes?.....per week?.....every 

few weeks?! Ha! I knock that out every morning before work”. (NF3, 2014) 

 

I mitten av tråden tåg interaktionen en vändning och en communitymedlem frågade om 

OBC:n trodde att sträcktittande var specifikt för Netflix-kunder. OBC:n svarade att de 

inte trodde att det bara gällde Netflix.  

 

Interaktion med kundtjänst och direkt hjälp av företagsrepresentanter i OBC:n var något 

Netflix jobbade med, utifrån vad undersökning kunnat utläsa. Dessa typer av 

interaktioner togs emot positivt och communitymedlemmar delade med sig av både 

roliga och hjälpsamma svar de fått av kundtjänstpersonalen på Netflix. I ett specifikt fall 

beskrev en medlem hur glad hen blev när Netflix gav tillbaka 3 dollar av 

månadspremien när hens tjänst legat nere ett antal timmar (Tråd nummer: 26). Flera 

andra medlemmar sade att de haft samma positiva upplevelse med Netflix kundtjänst. 

De var även snabba med att berätta att kabel-tv-bolag aldrig skulle erbjuda likvärdig 

service. Författarna noterade i sina fältanteckningar att Netflix progressiva kundtjänst 

gav upp upphov till en positiv attityd mot Netflix i stort.  

 

OBC:ns förakt mot kabel-bundna aktörer och internationella licensavtal kunde te sig i 

olika former. Under en diskussion kring innehåll kontra pris slog flera medlemmar 

tillbaka mot medlemmar som tyckte att det fanns för lite innehåll av filmer och serier 

och att Netflix var dyrt (Tråd nummer: 27). De menade att Netflix inte var de 

illasinnade utan att de dels måste förhålla sig till lokala lagar och att Netflix pressades 

av innehållsleverantörer, vilka var de verkliga bovarna. Flera medlemmar försökte 

förklara hur Netflix affärsmodell fungerade och att Netflix investerade sina intäkter i att 

skapa eget material för att tillgodose kundernas behov. I vissa fall utbröt en diskussion 

om Netflix var goda eller inte, ibland så godtog medlemmar logiken bakom Netflix 
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affärsmodell. Med bakgrund till att många trådar handlat om höga priser så välde en 

communitymedlem att göra en motreaktion mot flera medlemmars ilska kring 

prishöjningen av Netflix 2015 (Tråd nummer: 28): 

 

“I would like to know how are people willing to cancel their Netflix subscription 

if they have to pay $2 more in order to get better, higher definition and newer 

content each month. That's only $10 a month. A month!” (NF4, 2015) 

 

“…I am willing to pay that sum each month without complaining; hell I will pay 

for Netflix as long as it doesn't surpass $25/month . I love the service and the 

movies they are bringing each month, it surpasses any other competition (Hulu, 

Amazon).” (NF4, 2015) 

 

Hen älskade tjänsten och var villig att betala mer för tjänsten. Hen tyckte de som ansåg 

att prishöjningen var för stor borde sätta det i relation till vad de kunde köpa istället. 

Hen använde sig av humor för att illustrera hur befängt det var att 

communitymedlemmar visade ilska mot prishöjningen (Tråd nummer: 28):  

 

“$2 is like, I don't know... A 2L Coke in America? I mean, you are willing to 

give up this service in order to drink a 2L Coke?… “(NF4, 2015) 

 

Andra communitymedlemmar, i tråden (Tråd nummer: 28), tog även skämtet väl och 

höll med om att prishöjningen inte var så stor eller skulle komma få dem att avsluta sina 

prenumerationer på Netflix. Författarna till uppsatsen förde in i sina fältanteckningar att 

det fanns en tendens till lägre priskänslighet bland medlemmarna. För att ställa priset i 

relation till konkurrenter kan läsaren studera tabell 6: 

 

Tabell 6: Priser för strömningstjänster i USA 
Företag Priser för strömningstjänster i USA 
Netflix $7,99 -11,99 
Hulu $7,99 -11,99 

Amazon Prime Video $0- 5,99 
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4.2.2 Kund-Varumärke 

Medlemmarna i Netflix OBC var en grupp människor med stort engagemang för 

varumärket och dess produkt. Det märktes i hur mycket tid de lade ned på att 

konsumera produkten, hur pålästa många av dem var samt hur engagerade 

medlemmarna var i OBC:n.  

 

Något som medlemmar uppskattade med Netflix var företagets metod för 

marknadsundersökningar och kundtjänstarbete. Vid ett tillfälle startade en hörselskadad 

communitymedlem en diskussion kring undertexter (Tråd nummer: 25). Hen meddelade 

att hen älskade Netflix, men att de hade bristfälliga undertexter vilket gjorde att hen i 

mindre utsträckning kunde avnjuta deras innehåll. En annan medlem svarade att hen 

trodde att Netflix företagsrepresentanter läste av OBC:n och att de säkert skulle komma 

att ta till sig av den hörselskadade medlemmens feedback utifrån vad hen hade 

kommenterat. En företagsrepresentant tillkännagav sig strax efteråt med att hen läst 

medlemmarnas diskussion och att hen skulle försöka hjälpa till. Efter att 

företagsrepresentanten hade tillkännagivit sig följde en kort session där medlemmar och 

företagsrepresentanten i en intensiv diskussion kring förbättringar. 

Företagsrepresentantens transparens och ärlighet togs emot med stor positivism och 

tacksamhet av OBC:n. I författarnas fältanteckningar noterades en uppskattning både 

företagsrepresentantens ärlighet och författarna trodde att ärligheten var det som gjorde 

att hens interaktion med OBC:n togs emot på ett positivt sätt.  

 

I OBC:n diskuterades även hur bra Netflix erbjudande var och om de förstod kundernas 

behov. Det kunde röra sig om de hade rätt innehåll, rätt affärsmodell eller rätt gränssnitt. 

En tråd berörde Netflix DVD-gren och hur den fick mindre uppmärksamhet och 

finansiering av företaget (Tråd nummer: 29). En communitymedlem frågade om DVD-

grenen var uppskattad av medlemmarna och bad dem att kommentera tråden för att ge 

Netflix en signal om vad medlemmarna efterfrågade. 

 

”I called to get some details on the hike and had a long conversation with one of 

the reps. He was actually pretty cool and flat out told me how the studios are 

trying to squeeze more money out of them. The studios make more money selling 

Netflix the actual DVDs than the rights to stream (duh)…” (NF5, 2012) 
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”… I asked him if there was a plan in the works that would combine DVD and 

streaming (like before) in addition to the separate plans (rather than smashing 

two plans together for double the price). He said that Netflix corporate needs 

customer feedback to justify continuing a dual plan. SO, Netflix using Redditors, 

lets give them what they need…” (NF5, 2012) 

 

Ur författarnas fältanteckningar noterades det att det var intressant att en 

communitymedlem så tydligt bad OBC:n hjälpa Netflix. Det funderades kring huruvida 

det var en representant för Netflix som interagerade med OBC:n. Det gick ej att finna 

belägg för det och medlemmarna föreföll inte ifrågasätta om tråden kunde skapats av en 

företagsrepresentant på Netflix. Vidare berörde tråden ett specifikt fall där en medlem 

hade hört av sig till Netflix men inte nått fram. Hen nöjde sig inte där utan kontaktade 

Netflix tre gånger till innan hen nådde dem och kunde deklarera sitt budskap. Det 

antecknades i författarnas fältanteckningar att det förekom hängivna 

communitymedlemmar i Netflix OBC. 

 

Ett fall (Tråd nummer: 30) var när en relativt ny medlem bad om hjälp av OBC:n. Hen 

förklarade att hens liv stod inför en potentiellt negativt omvälvande förändring. För att 

skingra tankarna tog hen hjälp av Netflix OBC:n och frågade vad hen kunde se på via 

Netflix tjänst. OBC:n var väldigt hjälpsamt och delade med sig av sina kunskaper. De 

diskuterade sinsemellan vilka serier och filmer huruvida de kunde framkalla positiva 

tankar eller ångest.  

 

Communitymedlemmar diskuterade kvaliteten av både video och undertexter för Netflix 

(Tråd nummer: 31). Vissa communitymedlemmar visade missnöje mot kvaliteten och 

förklarade problemen de upplevde. Vissa medlemmar höll med dem och meddelade att 

de hade haft likande typer av problem. Andra valde dock att förklara varför problemen 

inte berodde på Netflix utan på andra parter. Undertexternas format var inte något 

Netflix själva bestämde utan något som var en standard i industrin samt var reglerat i 

lagtext.  

 

I ett annat fall beskrev en medlem hur hen upplevde problem med kvaliteten vid 

användandet av sin Chromecast (Tråd nummer: 32). Andra medlemmar anslöt sig till 

diskussionen och meddelade att de hade liknande problem med Chromecast och andra 

plattformar. På liknande sätt som kring undertexterna så hjälpte 



58 
 

communitymedlemmarna att lösa problemet. De förklarade att problemet de upplevde 

inte gick att hänföra till Netflix utan var något som berörde internetuppkopplingen eller 

andra tekniska lösningar som var specifika för plattformen. 

 

Författarna skrev ned i sina fältanteckningar att det föreföll förekomma en kultur där 

medlemmar var noga med att förklara när problem inte berodde på Netflix. Författarna 

funderade huruvida kulturen berodde på att medlemmarna ville ha en homogen och 

positiv bild av Netflix eller om det förekom andra orsaker som kunde påverka kulturen 

kring att försvara Netflix. 

 

4.2.3 Kund-företag 

Netflix representanter var närvarande i OBC:n. De läste av trådar och gick ibland in för 

att agera kundtjänst eller för att få svar på specifika frågor kring hur Netflix kunde 

förbättras. Hur närvarande de var svårt att avgöra då OBC:n gav indicier på att de var 

närvarande betydligt mer än vad som gick att utläsa. Förutom direkt interaktion mellan 

OBC:n och företag så återberättades historier kring interaktionerna med Netflix 

kundtjänst. 

 

I ett specifikt fall (Tråd nummer: 33) där frågan huruvida Netflix brydde sig om geo-

blocking nämnde en tidigare Netflix-anställd att de, när hen jobbade där, inte brydde sig 

men hade som uttalad policy inte sprida den informationen. OBC:n fortsatte att 

diskutera huruvida geo-blockning var bra eller dåligt. Konversationen avslutades med 

att den tidigare anställde förklarade att gå runt geo-blockningen var emot 

användaravtalet med Netflix, men att Netflix samtidigt inte hade tagit några åtgärder 

mot kunder som försökte gå runt blockaden. Hen adderade att Netflix gärna skulle göra 

allt innehåll tillgängligt globalt, men att beslutet låg på innehållsinnehavarnas (film och 

serieskaparna) beslut då de var de som fastslog reglerna för vilka länder som Netflix 

fick distribuera deras innehåll i. 

 

En marknadsförare på Netflix valde att interagera med OBC:n på framförallt två vis; gå 

in som kundtjänst eller genom att fråga efter förbättringar. Vid ett specifikt tillfälle 

frågade marknadsföraren efter att få specifikationer på vad som kunde förbättras och 

fick en direkt återkoppling från OBC:n (Tråd nummer: 34). I författarnas 

fältanteckningar noterades hur modigt det var att gå ut och ta diskussionen då det fanns 

en risk att OBC:n tog tillfället att framföra negativ feedback som sedan kunde spridas i 
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och utanför OBC:n. Det föreföll som att inget negativt kom ut av interaktionen, snarare 

det omvända. 

 

Interaktionen med kundtjänsten var intressant utifrån två perspektiv. Dels tonen 

kundtjänst och kund hade, men även hur kundtjänst och kund kunde hjälpas åt för att 

diskutera förbättringar. Ett exempel på tonen Netflix hade kunde exemplifieras nedan 

(Tråd nummer: 34): 

 

“Netflix chat support agent here. Everyone and their grandma hates the new 

interface. Netflix is actively looking for customer feedback on the issue, so you 

can actually help change it back if you start a Support chat and politely ask to 

send up some feedback about the new interface. Be nice, and be sure to give a 

positive response on the survey, because it isn't your agent's fault the new layout 

sucks and they want to fix it as badly as you do”. (NF6, 2014) 

 

Kundtjänstmedarbetaren använde humor i sin kommunikation för att förklara hur 

Netflix hanterade det aktuella problemet och hur communitymedlemmar bjöds in att 

hjälpa till att förbättra upplevelsen (Tråd nummer: 34). Netflix bjöd ofta in 

communitymedlemmar till att komma med förbättringsförslag via kundtjänsten men 

öppnade inte lika ofta upp för diskussioner i OBC:n. Netflix bad inte sina kunder att 

pröva nya uppdateringar utan hade istället implementerat funktionen i profilinställningar 

i Netflix-klienten på deras olika plattformar. Där kunde kunder frivillig få nya 

testversioner till sina profiler, vilket i sin tur kunde innebära feedback tillbaka till 

Netflix. Dock innebar det en mer enväga kommunikationsväg än vad en diskussion hade 

inneburit. 

 

Frågan kring föräldraledighet för teknikföretag i Silicon Valley var ett omdiskuterat 

ämne som under tiden för denna studie var ett omtalat ämne (Passariello, 2016). En tråd 

påvisade hur Netflix förhöll sig till detta (Tråd nummer: 35). En marknadsförare 

agerade vid ett tillfälle genom att marknadsföra Netflix progressiva syn på 

föräldraledighet för OBC:n. Genom att kommentera i flertalet trådar spreds bilden till en 

bred skara av Netflix mest hängivna medlemmar av OBC:n. Författarna skrev ner 

funderingar i sina fältanteckningar om detta kunde vara en strategi för att skapa positiva 

associationer för varumärket, men även för att marknadsföra Netflix som en potentiell 
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arbetsgivare för OBC:n. Diskussionen kunde inte slå fast huruvida det var endera eller 

båda men att det fanns värde och en essens i den interaktionen. 

 

4.2.4 Kund-Kund 

Netflix OBC delade ett intresse för film, serier, sträcktittande och att få en bra 

användarupplevelse. De såg andra tjänster som Hulu och Amazon som intressanta men 

ändå undermåliga Netflix. De delade en gemensam misstro till kabel-tv, och företag 

som Comcast fick ofta utstå kritik av Netflix OBC. Vid tillfällen då tjänsten förändrades 

och genererade negativ feedback så började inlägg om att återvända till pirat-kopiering 

förekomma. 

 

Netflix investerade en hel del i dokumentärer, både egenproducerade samt via 

licensavtal med innehållsägare. I en tråd (Tråd nummer: 36) frågade en medlem om de 

såg mer dokumentärer på grund av det bredare utbudet. Svaren var blandade men 

överlag så uppskattade medlemmarna det större biblioteket av dokumentärer. En 

specifik medlem lyfte diskussionen och menade att Netflix inte bara lyft intresset för 

dokumentärer bland sina kunder. Hen ansåg att även andra genrer fått ett lyft i antal 

tittare (Tråd nummer: 36): 

 

“Not just documentaries, but generally any brainier content (like indie movies) 

is doing better because of changing cultural attitudes but also because of the 

increased visibility that Netflix brings. Generally this type of content was shut 

out of your local multiplex because it wouldn't turn in enough profit, so it never 

had a chance unless you had an indie film house nearby. “(NF7, 2013) 

 

I författarnas fältanteckningar noterades att Netflix föreföll att bidra till att sprida 

användarnas film- och seriesmak samt utvecklade den bransch de är verksamma inom, 

likt Spotify har gjort för musikindustrin (Retter, 2016).  

 

Författarna ville undersöka om intresset för film och serier var ett generellt intresse eller 

om det förekom en större beundran av Netflix egenproducerade innehåll. Detta eftersom 

det kunde visa på attityder som var mer fokuserade på Netflix eller film och tv överlag. 

En tråd (Tråd nummer: 37) diskuterade en artikel på Cordcutting.com (Lovely, 2016) 

som implicerade en argumentation för att Netflix originalinnehåll hade bättre ranking än 

övrigt innehåll på Netflix. OBC:n var delade kring vilken ställning de skulle ta till 
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artikeln. Vissa medlemmar ansåg att prishöjningar och ett minskande innehållsbibliotek 

gjorde att Netflix borde spendera sina pengar för att få bättre innehåll. Dock landade 

diskussionen i att Netflix egenproducerat innehåll var bra. En communitymedlemmar 

framhöll att Netflix innehåll var exceptionellt bra med tanke på hur kort tid de hade 

producerat eget material. När författarna försökte summera tråden noterade de i sina 

fältanteckningar att det förekom ett intresse och beundran för egenproducerat innehåll 

och serier överlag.  

 

OBC:n hjälpte varandra att lösa enkla problem och inställningar i sina profiler. Men det 

förekom även interaktioner som krävde en mer djupgående förståelse för teknik, design 

och hur Netflix gjorde sin affär. De mer djupgående inneraktionerna tog upp intressanta 

företeelser om hur tjänsten och innehållet på Netflix kunde förbättras enligt OBC:n. 

Under 2016 hade Netflix geo-blockat och motarbetade kunder som försökte gå runt 

blockeringen (Tråd nummer: 27). Anledningen till deras agerande grundade sig i deras 

distributionsrätter som var limiterade beroende på region. Hade medlemmar inte betalat 

distributionsavgiften för en region och samtidigt använde sig av Netflix innehåll, så bröt 

Netflix mot avtalet med sina distributröspartners, vilket i sin tur kunde få legala följder 

för företaget. 

 

Blockeringen gav upphov till irritation för medlemmarna som tidigare använde sig av 

VPN-manipulation, Smartflix (Tråd nummer: 38) och andra metoder för att gå runt 

Netflix geo-blockade material.  

 

“You can try changing VPNs and play a game of whack-a-mole, or you can 

decide whether your own country's Netflix is worth the money you pay for it. 

Mine is (and I'm not in the US).” (NF8, 2016) 

 

Inlägget ovan (Tråd nummer: 38) summerade diskussionens två huvudteman. Dels att 

huruvida VPN-restriktioner och geo-blockning var ett bra eller dåligt beslut av Netflix 

samt hur innehållet skiljde sig åt mellan länder. Flera communitymedlemmar visade 

missnöje kring blockningen eftersom de ansåg att deras lands Netflix-bibliotek var 

bristfället i jämförelse med Netflix totala bibliotek. Medlemmarna såg två lösningar på 

problemet. Det ena beskrevs i citatet ovan av NF5 och menade att 

communitymedlemmarna skulle nöja sig med det innehåll som fanns i det landet de var 

bosatta i. Andra medlemmar försökte hjälpa andra genom att länka dem till diverse 
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tjänster som skulle göra att de kunde kringgå geo-blockaden. Författarna noterade i sina 

fältanteckningar att geo-blockering föreföll vara en skiljelinje i OBC:n. Detta eftersom 

ämnet diskuterades flitigt i denna tråd och andra trådar. Diskussionerna genererade även 

en stor kreativitet kring hur problemet kunde framgå, bland annat i form av Netflix-

kloner, Smartflix, som erbjöd hela Netflix bibliotek oberoende av geografisk position. 

 

Det framkom att användarupplevelsen och förbättringar av Netflix var viktigt för 

medlemmarna. En tråd (Tråd nummer 40) berörde varför Amazon, men inte Netflix 

erbjöd trailers. Youtube föreslås som ett substitut där kunder kunde se trailers istället för 

direkt i Netflix. Författarna till uppsatsen antecknade att en behövde byta mellan olika 

plattformar skulle ge en sämre användarupplevelse än om allt kunde konsumeras i en 

och samma applikation. Författarna fick medhåll från OBC:n om att det gav en hemsk 

upplevelse. De menade att Netflix mission var att förenkla filmtittandet. Noterbart var 

att Netflix ej hade en officiell mission men de lovade sina kunder: 

 

“We promise our customers stellar service, our suppliers a valuable partner, 

our investors the prospects of sustained profitable growth, and our employees 

the allure of huge impact”. (Farfan, 2016)  

 

OBC:n föreföll ha en, i detta specifika fall, annan åsikt kring hur bra Netflix tjänst var. 

De höll med om att Netflix hade fantastiskt innehåll men behövde förbättra sin 

användarupplevelse och såg en trailer-funktion som ett steg mot en bättre helhetslösning 

som Netflix kunde erbjuda. 

 

De tog upp att Netflix personal lurkade i OBC:n. I andra fall hade anställda gett sig 

tillkänna men inte i detta fall. Det förekom tillfällen då anställda interagerade med 

OBC:n för att svara på frågor kring en omdiskuterad fråga, men så var inte fallet i den 

här tråden (Tråd nummer: 40). 

 

I avsaknad av interaktion med företaget så gav OBC:n egna förslag på förbättringar och 

lösningar. Plug-ins till webbläsare gavs som ett lösningsförslag och en annan 

communitymedlem deklarerade att hen hade en prototyp på en webbsida som samlade 

trailers för Netflix innehållsbibliotek. Lösningarna verkade inte tillfredsställa 

användarnas behov eftersom ingen kommenterade dem och tråden avslutas med en 
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communitymedlem meddelade att hen skulle älska en inbyggd trailer-funktion i Netflix 

och inget annat. 

 

En annan medlem av OBC:n (Tråd nummer: 41) menade att Netflix borde starta ett 

initiativprogram där kunder fick vara med och rösta på vilket innehåll som skulle vara 

med, detta mot en avgift (1 dollar). Hen framhävde att Steam använde ett sådant 

program. Andra medlemmar blev entusiastiska till initiativet och gav exempel på andra 

företag som använde initiativprogrammet, bland annat Amazon. En medlem meddelade 

att hen skulle kunna tänka sig att betala för att få vara med i programmet (Tråd nummer: 

41): 

 

“I'd definitely be in for that, hell I'd even happily even pay upwards of $20-$30 

a month if they had some sort of tiered pricing structure for it. It's actually a 

surprisingly feasible idea, at least at first glance. With supposedly more than 50 

million subscribers, and it costing reportedly $100 million to make two full 

seasons of House of Cards, allowing customers to have a say in what content 

gets produced and then funding it themselves with $1-2 a month... I don't know, I 

love the idea personally.” 1(NF9, 2015) 

 

Hen visade att det betydde mycket för hen att få vara med och rösta fram material. Hen 

tog diskussionen vidare och såg det som en möjlig finansieringslösning för Netflix 

originalinnehåll. Författarna noterade i sina fältanteckningar det orimliga i antagandet 

att samtliga communitymedlemmar skulle vilja betala 1-2 dollar för att få rösta kring 

innehåll. Communitymedlemmen som skrev inlägget kunde ha utgått för mycket från 

sig själv och ej reflekterat över att olika communitymedlemmar har olika grad av 

passion för innehållet. Vidare föreföll hen inte ta i beaktning att Netflix, genom 

teknologi, redan hade rik data på vad kunder ville se. Den datan har lett fram till succé-

serier som House of Cards, Orange is the New Black med flera (Wanhemert, 2013). 

 

“However, there will be a problem when the only shows that get greenlit are 

shows about aliens and reality programs because hey I could fund HoC style 

thought dramas for $2 for 10 episodes... … This would lead to degradation of 

content that we see on alot of tv stations. Arguably this is happening to steam as 

                                                   
1 notera att Netflix prenumeranter stigit till 81 miljoner sedan inlägget skrevs (Netflix Inc, 2016). 
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only something like 25% of games make it out of greenlight alive. I don't think 

Netflix wants the hassle of telling 2 million people that the insert-name-of-

project-here got canceled because they went overbudget by 40 million dollars” 

(NF10, 2015) 

 

En communitymedlem (Tråd nummer: 41) tog senare upp att Netflix redan hade all data 

och att lösningen därför bringade ringa värde för Netflix som företag, 

varumärkesinnehavare och producenter. Inlägget fick tråden att bli något mer kritisk 

mot förslaget och med underbyggda argument, i form av sifferexempel, förklarades 

varför ett initiativprogram där kunder hade möjlighet rösta var en dålig idé. 

 

Netflix gav inte bara upphov till innovation kring gränssnitt, sök och innehåll. 

Kringtjänster för att förbättra upplevelsen fanns, och nya skapades. Vissa tjänster var 

lagliga och andra, tog inte hänsyn till innehållsrättigheter. Netflix hade till och med 

2014 (Lawler, 2014) haft en öppen API för att skapa kringtjänster som höjde 

upplevelsen. De valde dock att stänga ner API:n och endast jobba med ett fåtal partners 

eftersom de såg det som en bättre strategi för att växa.  

 

I en tråd kring en app som skulle göra det möjligt för Netflix-kunder att tillsammans, 

oberoende av geografisk plats, kunna dela med sig av vad de trodde skulle hända i sina 

favoritserier. Utvecklaren av appen delade gärna med sig av appen gratis till 

communitymedlemmar (Tråd nummer: 38):  

 

“Hey /r/netflix, Christmas is coming and I created a Christmas Selection 

category with Christmas-y content from Netflix worldwide (movies like Home 

Alone and Love Actually). I have already selected some movies (open the app to 

check it out!) and I need your help to improve that selection. Please comment 

with the movies that you think should be there and I will add them. (Note: please 

share the IMDb link) And remember, they don't have to be available in your 

country, you can pick from the entire Netflix catalog! “(NF11, 2015) 

 

Erbjudandet togs emot positivt av communityn och många kunde knappt vänta på att få 

appen i sina smartphones. Medlemmarna ställde frågor kring funktionalitet och 

innehållet i appen till app-utvecklaren. OBC:n gav förslag på vilka serier och hur 

funktioner skulle vara utformade. Ur författarnas fältanteckningar noterades vilken 
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smart säljare app-utvecklaren var som hittat en grupp människor med så stort intresse 

för Netflix, och då troligen även hade ett intresse för hens idé. Antagandet verifierades 

av diskussioner i tråden (Tråd nummer: 38). Ingen i OBC:n ifrågasatte att hen sålde 

direkt i OBC:n utan de var fokuserade på den förbättrade upplevelse de kunde få när de 

konsumerade Netflix. App-utvecklaren skapade ett nytt inlägg två månader senare och 

inläggen var likartade som förekom tidigare. App-utvecklaren ville ha feedback och 

idéer och OBC:n svarade med att de gärna ville ha appen och nämnde att den möjligtvis 

kunde förbättra helhetsupplevelsen av att konsumera Netflix.  
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5. Analys 
De sju typerna av interaktionsmönster som författarna kan identifiera kommer beröras 

nedan. Rubriksättningen väljs med målet att beskriva aktiviteterna och interaktionerna 

som förekommer i de specifika interaktionsmönstren. Interaktionsmönstren identifieras 

utifrån sökorden samt vilka dimensioner som interagerar i diskussionen kring sökordet. 

Till exempel interagerar kunder sinsemellan kring sökordet ”quality”, vilket resulterar i 

interaktionsmönstret ”Kvalitet”. Samtliga sju interaktionsmönster illustreras i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Varumärkesbyggande aktiviteter och interaktioner 

I tabell 7 återfinns de interaktionsmönster som bidrar till varumärkeskapitalsbyggande. 

Dessa interaktioner kommer beskrivas mer ingående i detta kapitel.  

 

Tabell 7: Interaktionsmönster som bidrar till att bygga varumärkeskapital 
 

 Interaktionsmönster 
Bidrag till varumärkeskapital 

Lojalitet Kännedom Associationer Kvalitet Prispremium 
Kvalitet  x   x   
Kärlek     x     

Bry sig om communityn   x x   x 
Betala mer för produkten x       x 

Hjälp x     x   
Informationsutbytet x addera x x   

 

  

Figur 3: Interaktionsmönster i de studerade OBC:erna. 

Hjälp; Sociala aspekter 

Förbättringar; Bry sig om communityn 

Kärlek; Betala mer för produkten Kvalitet 
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Generellt för samtliga interaktioner 

All form av interaktion mellan communitymedlemmar skapar samma typ av värde 

genom sitt informationsutbyte. Informationsutbytet ökar varumärkeskapitalet genom att 

deras association och attityd kring kvaliteten förbättras. Informationsutbytet är enligt 

McColl-Kennedy m.fl. (2012) en aktivitet mellan olika individer som interagerar med 

varandra, vilket i sin tur skapar kundvärde och varumärkeskapital (McAlexander m.fl., 

2002; Keller, 1993; Bagozzi och Dholakia, 2006). Dessa aktiviteter och interaktioner 

leder i sin tur till varumärkeslojalitet, då dessa informationsutbyten mellan medlemmar 

kan leda till ökad förståelse för varumärket. Detta kan skapa, enligt McAlexander m.fl. 

(2002), hyper-lojala kunder.  

 

Interaktionerna mellan communitymedlemmar och företagen kan framförallt leda till 

förstärkta relationer, då de tillsammans lär känna varandra på ett djupare plan 

(McAlexander m.fl., 2002). Detta kunde exemplifieras utifrån de fall där Netflix 

kundtjänst och marknadsförare interagerar på ett respektfullt och ibland humoristiskt 

sätt med OBC:n (Tråd nummer: 34). Detta kan skapa positiva associationer (Keller, 

1993), som bidrar till en positivare attityd till varumärket. På samma sätt som Netflix 

interagerar med sitt OBC deltar kända personer från Mojang 4J Studios, så som Notch, i 

att förstärka relationen med OBC:ns medlemmar.  

 

Specifika interaktioner och aktiviteter 

5.1.1 Kvalitet 

Sökord 

Quality 

 

I kvalitetsinteraktionen som förekommer i Netflix fall kan koppling till teorierna av 

Aaker (1996) kopplas. Aaker (1996) beskriver hur uppfattad kvalitet är en aspekt som 

bidrar till att bygga varumärkeskapital. Interaktionen och dess aktiviteter skapar värde 

eftersom den bibehåller den uppfattade kvaliteten som Netflix varumärke associeras 

med. Den bibehålls eftersom insiders i OBC:n förklarar för andra medlemmar varför de 

inte ska hålla Netflix ansvariga för de problem de upplever med kvaliteten (Tråd 

nummer: 31,32). Insiders förklarar att de är aspekter som Netflix ej kan påverka. I och 

med att en potentiell minskad kvalitet kan undvikas så bibehålls nivån kring 

Figur 4: 
Kvalitetsinteraktionen. 
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uppfattningen av kvalitet. Om nivån redan minskat så bidrar insiders agerande till att 

kvalitetsnivån återställs till den ursprungliga nivån.  

5.1.2 Kärlek 

Sökord 

Love 

 

De aktiviteter som kan urskiljas i interaktionsmönstret ”Kärlek” är fokuserade kring de 

associationer som medlemmar har till varumärket, utifrån deras produkt. Keller (1993) 

beskriver hur en kund kan uppskatta ett företags produkt utifrån tre aspekter; 

funktionella, upplevda och symboliska.  

 

De upplevda associationerna (Keller, 1993) beskrivs utifrån Netflix fall (Tråd nummer: 

22) som belyser hur communitymedlemmars positiva associationer påverkas positivt 

genom en gärnssnittsförbättring. Gränssnittsförbättringen bidrar till att 

communitymedlemmarna får en mer positiv upplevelse med varumärket. Den ökade 

positiva associationen är något som bidrar till att bygga varumärkeskapital (Keller, 

1993). 

 

Netflix uppskattas även för dess “cut-the-cord” revolt (Tråd nummer: 23). Det gör att 

människor kan samlas kring det symboliska värde de associerar med konsumtionen av 

Netflix. Medlemmarna revolterar mot de stora och dyra kabel-tv-distributörerna och 

väljer det nya, prisvärda och användarvänliga alternativet. Dessa attityder och 

associationer kan beskrivas utifrån Keller (1993) symboliska värde. Det vill säga den 

image och syn communitymedlemmarna får av sig själva via konsumtionen av Netflix. 

Nam m.fl.(2011) utvecklar Keller (1993) resonemang och menar att kunder idag väljer 

varumärken som stämmer överens med deras livsstil och vilken image de vill signalera. 

Symboliska värden förekommer även i Minecrafts OBC. Funktionshindrade 

medlemmar beskriver hur spelet har möjliggjort att de kan göra saker i spelet som de 

inte kunde uppleva utanför spelet. (Tråd nummer: 3). Minecraft medför att de kan 

omdefiniera synen av sig själva och vad de kan göra. Minecraft uppskattas även för dess 

oändliga möjligheter av aktiviteter som ej går att göra i verkliga livet (Tråd nummer: 2). 

Detta är något som alla communitymedlemmar kan se ett värde i. 

 

Figur 5: 
Kärleksinteraktionen. 



70 
 

5.1.3 Bry sig om communityn 

Sökord 

Care about (me) 

 

Vid interaktionerna där OBC:erna diskuterar huruvida företaget bryr sig om kunderna. I 

Netflix fall försvarar insiders företaget genom att informera att företaget bryr sig om 

kunderna och spenderar sina intäkter för att skapa en bättre upplevelse och inte för att 

bli mer förmögna (Tråd nummer: 33). Insiders agerande skapar värde genom att befästa 

att Netflix står för något gott. Det resulterar i att communitymedlemmar bibehåller en 

positiv association till vad varumärket står för. Keller (1993) menar att associationerna 

bidrar till att bygga varumärkeskapital. Genom att skapa en mer homogen syn inom 

OBC:n kommer communitymedlemmar varandra närmare (Muniz och O’Guinn, 2001).  

 

Interaktionerna mellan exempelvis 4J Studios företagsrepresentant och 

communitymedlemmar (Tråd nummer: 8) ger en indikation att företagets agerande kan 

leda till en förbättrad uppfattning av företaget bland communitymedlemmarna. Detta 

genom att företaget svarar på medlemmens frågor angående problematiken med att det 

inte kommer ut några uppdateringar till Minecraft. De aktiviteter som de anställda utför 

ger enligt McColl-Kennedy m.fl. (2012) ett ökat kundvärde. Detta i form av fler 

positiva associationer och attityder mot varumärket (Aaker, 1996).  

 

5.1.4 Betala mer för produkten 

Sökord 
Love 

Suggestion 
 

Ett interaktionsmönster visar på att Netflix communitymedlemmar är villiga att betala 

ett prispremium. Denna interaktion påverkar hur värde skapas genom att det ger en 

direkt finansiell koppling till hur de skapar värde för företaget. Det anses även vara en 

indikator för lojalitet (Aaker, 1996). Då lojala kunderna är mindre priskänsliga och även 

mer trogna företaget. Deras lojalitet innebär en god inkomstkälla för Netflix.  

 

Lojalitet och upplevd kvalitet är två attribut som McAlexander m.fl. (2002), Aaker 

(1996) nämner som bidragande orsaker till varumärkeskapitalets uppbyggnad. Netflix 

uppvisar fall då detta förekommer. Dels när communitymedlemmar försvarar Netflix 

Figur 6: Interaktionsmönstret 
bry sig om communityn. 

Figur 7: 
Interaktionsmönstret betala 
mer för produkten. 
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produkts kvalitet (Tråd nummer: 31). En upplevd kvalitet som kan associeras till 

varumärket (Keller, 1993) Lojalitet är en annan aspekt som bidrar till 

varumärkeskapitalet. Lojaliteten prövas när Netflix planerar att höja priserna. En 

communitymedlem reagerar på communitymedlemmars vilja att avsluta sina 

prenumerationer. Hen menar att det är befängt eftersom prishöjningen är marginell. 

(Tråd nummer: 28).  

 

5.1.5 Hjälp 

Sökord 
Help 

 

 Muniz och O’Guinn (2001) beskriver de hjälpande aktiviteterna som en del i det som 

för communitymedlemmarna närmare varandra bidrar till ökad lojalitet. I och med att 

medlemmarna hjälper varandra att lösa tekniska problem så bibehålls den uppfattade 

kvaliteten av varumärket (Tråd nummer: 15, 17,40). Detta eftersom de hjälper varandra 

att konsumera produkten på ett korrekt vis. Det innebär att företaget genom att ha ett 

aktivt och stöttande OBC, likt Minecraft och Netflix har, kan se sina OBC:er som en 

extern kraft som agerar för att bibehålla eller stärka den uppfattade kvaliteten av 

varumärket. Aaker (1996) menar att en stärkt eller bibehållen kvalitetsstämpel påverkar 

varumärkeskapitalet på ett positivt vis.  

 

5.2 Innovationsskapande interaktioner och aktiviteter 

I tabell 8 återfinns de interaktionsmönster som bidrar till att skapa innovation. Dessa 

interaktioner kommer beskrivas mer ingående i detta kapitel.  

 

  

  

Tabell 8: Interaktionsmönster som bidrar till att skapa innovation 

Interaktionsmönster 
Del av community based innovation 

Idégenererande Design Test 
Förbättringar x x x 

Hjälp x x   

Figur 8: Hjälpinteraktionen. 
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5.2.1 Förbättringar 

Sökord 
Suggestion 

Help 
 

Förbättringsinteraktionerna leder till innovation i form av idégenererande, design och 

test aktiviteter. Idégenererande aktiviteter framkommer när communitymedlemmar 

tillsammans identifierar att det finns möjlighet att förbättra produkten. 

Communitymedlemmar framför förslag på förbättringar som kan förhöja deras 

användarupplevelse av produkten, vilket illustreras i både Netflix och Minecrafts 

OBC:er. Genom att enbart generera idéer och annonserade dessa i OBC:n bidrog detta 

till vad Füller m.fl. (2006) beskrev som idégenerering (Tråd nummer: 18,41). Detta ger 

inget direkt värde för företaget. Dock kan företaget ta till sig av idéerna som OBC:erna 

har och välja att antingen utveckla dem med OBC:erna eller på egen hand. 

 

Vidare framkommer designaktiviteter (Tråd nummer: 19,20) där medlemmar inom 

Minecrafts OBC tillsammans med företaget innoverar genom att utveckla nya produkter 

till spelet. Med hänvisning till Füller m.fl. (2006, 2008), von Hippel och Euchner 

(2013), Vargo och Lusch (2004) beror detta beteende på att communitymedlemmar 

gärna vill vara delaktiga i innovationsprocessen. Detta då de har god kännedom om 

produkten och oftast vet vad de efterfrågar. Vidare är det möjligt för 

communitymedlemmarna att vara med i innovationsprocessen, då företaget möjliggör 

för medlemmarna att ta del av de resurser som krävs för att utveckla dessa innovationer. 

Mojang delar sina resurser med OBC:n genom att förklara hur communitymedlemmar 

kan implementera sina designer i spelet (Tråd nummer: 19) 

 

Dessa samarbeten mellan communitymedlemmar och företag resulterar till förbättrad 

resursallokering för företaget, i form av att medlemmarna inom OBC:n innoverar och 

upptäcker lösningar (von Hippel & Euchner, 2013). Denna typ av aktivitet och 

interaktion framkommer när Notch (Tråd nummer: 21) förklarar att hen ville ha så 

många alfa-testare som möjligt för att på ett billigt och effektivt sätt förbättra och 

marknadsföra spelet. Detta är även fallet när exempelvis mods läggs upp i OBC:n  

Moddare vill att medlemmarna skall testa och komma med egna förslag på hur 

produkterna kan förbättras (Tråd nummer: 19). Füller m.fl. (2006) beskriver dessa 

interaktioner och aktiviteter som test-delen i community based innovation. De skapar 

Figur 9: Förbättringsinteraktionen. 
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värde för företaget genom att communitymedlemmarna testar och förbättrar företagets 

produkter. Något som leder till att mer kundanpassade produkter släpps. Seybold (2014) 

menar att OBC:ns återkoppling är den mest kvalificerade och informationsrika 

återkopplingen ett företag kan få. Vilket visar på värdet i medskapandet mellan företag 

och OBC. 

 

5.2.2 Hjälp 

 

 

I interaktionsmönstret ”Hjälp” förekommer aktiviteter där communitymedlemmar 

hjälper varandra att lösa problem. Detta är gemensamt för båda OBC:erna. Netflix visar 

att medlemmar hjälper varandra med tekniska problem och utbyter idéer kring lösningar 

(Tråd nummer: 40). Minecraft hjälper dels varandra med tekniska problem (Tråd 

nummer: 15) men även med att tillsammans skapa kreationer (Tråd nummer: 17). Füller 

m.fl. (2006) menar att dessa aktiviteter är värdeskapande på två vis. Dels att det innebär 

en plats att absorbera communitymedlemmars idéer, men även plats där 

communitymedlemmar kan träffas och tillsammans skapa nya produkter.  

 

5.3 Skillnader i aktiviteter och interaktioner 

5.3.1 Kvalitet  

Sökord 

Quality 

 

Kvalitet är en av varumärkeskapitalets fyra byggstenar. Aaker (1996) menar att det var 

den uppfattade kvaliteten, relativt konkurrenter, som är den avgörande aspekten till om 

kvalitet bidrar till varumärkeskapitalet. Netflix communitymedlemmar har många 

åsikter om kvaliteten och synpunkter är både positiva och negativa. I två specifika fall 

uttrycker communitymedlemmar en oro för kvaliteten kring undertexter (Tråd nummer: 

31) och upplevelsen av Netflix olika plattformar (Tråd nummer: 32). Insiders i OBC:n 

informerar och förklarar att kvalitetsbristerna inte beror på Netflix utan på aktörer 

utanför Netflix kontroll. Detta innebär att de lugnar ner communitymedlemmarna samt 

återställer synen på Netflix som en högkvalitativ tjänst.  

 

Sökord 
Help Figur 8: Hjälpinteraktionen. 

Figur 4: Kvalitetsinteraktionen. 



74 
 

Diskussioner kring kvalitet går ej att finna i Minecrafts OBC. Skillnader kan därmed 

inte jämföras mellan de två olika typerna av OBC:er. Däremot går det att visa på 

bidragande orsaker till att Netflix diskuterar och försvarar kvaliteten. Eftersom Netflix 

klassificeras som ett varumärkeskapitalsbyggande OBC är det logiskt att kvalitet är ett 

viktigt ämne för OBC:n. Detta eftersom kvalitet är en del av deras klassificering som ett 

varumärkesbyggande OBC.   

 

5.3.2 Förbättringar  

Sökord 

Suggestion 

Help 

 

”Förbättringar” syftar till de förbättringar som sker inom ramen för Füller m.fl. (2006) 

modell av community based innovation. Där idégenererande, design och test utgör de 

tre delarna av deras modell figur 2.  

 

Netflix OBC diskuterar nya idéer om hur innehållet och upplevelserna av tjänsten kan 

förbättras. Dels diskuteras huruvida Netflix borde implementera en funktion där 

medlemmar kan rösta fram vilket innehåll de vill konsumera (Tråd nummer: 41). 

Diskussionerna går dock inte längre än till att enbart generera idéer i den bemärkelse 

som Füller m.fl. (2006) beskriver. I OBC:n förekommer även en tråd (Tråd nummer: 

38) där en oberoende app-utvecklare vill ha hjälp och feedback på sin app-idé, vilket vid 

första anblick kan tolkas som en aktivitet som liknar design- och co-design-aktiviteter 

(Vargo och Lusch, 2004; Füller m.fl., 2006). Vid en närmare anblick borde den ej liknas 

vid vare sig design- eller co-design-aktiviteter, då den här aktiviteten sker mellan tredje 

part och communitymedlemmar och inte mellan företaget och OBC:n. Detta tyder på att 

Netflix enbart har aktiviteter och interaktioner mellan communitymedlemmar och inte 

alla delar av community based innovation (Füller m.fl., 2006). 

 

Även Minecrafts OBC visar interaktionsmönster vars aktiviteter är att generera nya 

idéer (Tråd nummer: 18). Minecrafts OBC innehöll samtliga tre delar i Füller m.fl. 

(2006) modell av community based innovation. Ur trådarna gick det att utläsa fall (Tråd 

nummer: 19, 20) där communitymedlemmar, i form av moddare, skapat mods som 

andra medlemmar får ge feedback på. Företaget väljer senare att hjälpa moddaren att 

implementera modden i spelet. Detta visar på förekomster av de design-aktiviteter som 

Figur 9: Förbättringsinteraktionen. 
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Füller m.fl. (2006). De beskriver även hur företag kan låta communitymedlemmar testa 

deras produkter. Genom Notch släpp av Minecrafts alfa-version erbjuder hen en 

möjlighet för OBC:n att testa och ge feedback på produkten (Tråd nummer: 21). 

Därmed uppfyller Minecrafts OBC den sista delen i Füller m.fl. (2006) modell.  

 

Skillnaderna i interaktioner och aktiviteter beror dels på hur Minecrafts OBC är mer 

deltagande och engagerade i innovationsprocessen. Detta kan förklaras utifrån Seybold 

(2014) som menar att det är viktigt att företaget skapar förutsättningar för innovation. 

Vidare bör företag uppmuntra OBC:n att delta på det sätt som är värdeskapande för 

företaget. Netflix visar tydligt att de inte vill att OBC:n skall bidra med mer än 

idégenererande då de stängt möjligheten, via API, att integrera kringtjänster till Netflix. 

Minecraft har å andra sidan välkomnar OBC:n att delta genom att erbjuda API:er eller 

annan form av implementering av dess idéer. Därmed är företagens agerande en 

bidragande orsak till att OBC:ernas interaktioner och aktiviteter skiljer sig åt. 

 

5.3.3 Kärlek 

Sökord 

Love 

 

Sökordet ”Kärlek” är associerat till företagets produkt. Dock tyder teorin på att kärlek 

och uppskattning kan både kopplas till produkt, samt frånkopplas densamma. Keller 

(1993) beskriver hur ett varumärke kan uppskattas för funktionaliteten av en produkt, 

upplevelsen av en produkt eller de symboliska värde som varumärket har.  

 

Kärleken för de respektive varumärkena och dess produkter förekommer i båda 

OBC:erna. Det förefaller logiskt att interaktionerna är likartade, då OBC:er generellt 

samlas kring varumärken som de beundrar (Muniz och O’Guinn, 2001). Det är först vid 

studerandet av hur communitymedlemmar uppskattar produkten som aktiviteterna 

skiljer sig åt. I Netflix OBC är aktiviteterna centrerade kring hur de upplever, och hur 

andra upplever, produkten. De kan visa sig i hur de diskuterar hur sträcktittande och 

Netflix egenproducerade innehåll skapar en förhöjd upplevelse (Tråd nummer: 24,37). 

De förekommer även trådar som visar på att Netflix medlemmar är var pro Netflix och 

emot traditionell kabel-tv. Termen “cut-the-cord” används (Tråd nummer: 23, 26) för att 

antingen uppmana någon att säga upp sin kabel-tv eller av communitymedlemmar som 

meddelar att de tar steget och avbryter kabel-tv och börjar med strömmat innehåll 

Figur 5: Kärleksinteraktionen. 
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istället. Författarna noterar i sina fältanteckningar att ordet har ett signalvärde som de 

associerar med en vi-mot-dem känsla mellan kabel-tv och strömningstjänster, 

framförallt Netflix strömningstjänst. I Minecrafts OBC fokuseras aktiviteterna kring de 

oändliga möjligheterna spelet erbjuder. Medlemmarna uppskattar att de kan göra saker 

som de inte har möjligheten till att göra i den verkliga världen. Till exempel kan 

personer med funktionshinder interagera och leva ett annat liv genom Minecraft (Tråd 

nummer: 3).   

 

Skillnaden i aktiviteterna förklaras utifrån Keller (1993) som kopplar dessa värden till 

Maslow (1970) behovspyramid. Det förefaller med andra ord som om medlemmar av 

Netflix OBC får sina behov tillgodosedda av upplevda och symboliska värden. 

Minecrafts OBC förefaller främst se till de symboliska värden, som självförverkligande 

och kreativitet.  

 

5.3.4 Hjälp  

Sökord 

Help 

 

I de båda OBC:erna förekommer tecken på medlemmarnas vilja att hjälpa och stötta 

varandra i konsumtionen av varumärket och dess produkter. Denna hjälpsamhet, som 

båda OBC:erna har, kan beskrivas utifrån Muniz och O’Guinn (2001) tre markörer. En 

av dessa markörer berör hur samhörighet och omtanke är viktiga delar av ett brand 

community.  

 

I Netflix OBC förekommer det diskussioner om huruvida upplevelsen kan förbättras 

genom att addera trailers (Tråd nummer: 40). Medlemmar försöker hjälpa varandra att 

kringgå problemet med att Netflix inte har trailers. Ett problem av teknisk karaktär. 

Insiders i OBC:n stöttar de mindre erfarna användarna i OBC:n och ger feedback på 

deras förslag och förklarar hur det kan påverka användarupplevelsen. I Minecrafts OBC 

förekommer liknande fall där medlemmar hjälpte varandra med tekniska problem (Tråd 

nummer: 15). Det som dock skiljer OBC:erna åt är att Minecrafts 

communitymedlemmar även interagerade i feedback-sessioner där de hjälper 

communitymedlemmar med tips och förslag på hur de kan skapa bättre kreationer (Tråd 

nummer: 17). Det förefaller även finnas en grad av idégenererande- och design-

aktiviteter, för sökordet “help”. Förekomsten kan bero på att Minecraft är ett innovativt 

Figur 8: Hjälpinteraktionen. 
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OBC och därmed har element av design och idégenererande aktiviteter (Füller m.fl., 

2006). Netflix OBC fokuserar mer på att lösa tekniska problem som hämnar 

upplevelsen. Detta stämmer in på OBC:s fokus på att bygga varumärkeskapital.  

 

5.3.5 Bry sig om communityn 

Sökord 

Care about (me) 

 

Omtanke och att bry sig om sitt OBC beskrivs i Muniz och O’Guinn (2001) som en 

viktig del av OBC:n och något som bidrar till dess sammanhållning. 

 

I båda OBC:erna förekommer diskussioner huruvida företagen bryr sig om sina 

respektive OBC:n och hur företagen visar detta. Dock skiljer OBC:erna sig åt i vad de 

värdesätter och vilka aktiviteter som tyder på att företagen bryr sig om dem. I Netflix 

fall är frågan om Netflix använder intäkterna på ett sätt som förbättrar innehållet och 

upplevelsen (Tråd nummer: 29,33). Communitymedlemmar ställer frågan rakt ut. 

Insiders reagerar med att försäkra övriga communitymedlemmar att företaget bryr sig 

om sina kunder och förklarar att Netflix använder sina intäkter på bästa sätt för att skapa 

värde för kunden. De menar även att den osäkerhet som uppstår kring om Netflix bryr 

sig om kunderna är onödig, eftersom Netflix agerar i kundernas syfte. Vidare menade 

insiders i OBC:n att Netflix har problem med innehållsägarna som vill ha mer betalt än 

vad Netflix kan erbjuda för deras innehåll. Detta resulterar i bland annat mindre 

innehållsbibliotek och striktare restriktioner för vilka länder som innehållet är 

tillgängligt i.  

 

I Minecrafts OBC bedömer medlemmarna hur mycket företagen visar omtanke för sina 

kunder utifrån hur de väljer att uppdatera spelet (Tråd nummer: 8,9). Insiders i OBC:n 

förklarar att Mojang bryr sig om OBC:n genom att Notch fortsätter att uppdatera spelet 

utifrån medlemmarnas önskemål (Tråd nummer: 9). I andra fall åsidosätter 

företagsrepresentanter från 4J Studios tid för att förklara uppdateringsprocessen för 

communitymedlemmarna (Tråd nummer: 8). Minecrafts OBC verkar hålla med om att 

företagens intresse för att fortsätta uppdatera Minecraft, är en bra indikator på att 

företagen bryr sig om dem. 

 

Figur 6: Interaktionsmönstret bry sig 
om communityn. 
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Den intressanta skillnaden som kan identifieras är hur communitymedlemmarna 

utvärderar huruvida företaget bryr sig eller ej. I Netflix fall utvärderar medlemmarna 

företaget utifrån hur de förbättrar upplevelsen för de intäkter de får av 

prenumerationspremierna. För Minecrafts communitymedlemmar baseras kriteriet på 

om företaget bryr sig utifrån företaget vilja att uppdatera spelet efter medlemmars 

önskemål. 

 

Skillnaden kan bero på att Netflix, som ett varumärkeskapitalsbyggande OBC, värderar 

den förhöjda upplevelsen i relation till det prispremium kunderna betalar, tabell 6. Med 

en ökad upplevd kvalitet, relativt konkurrenterna, kan företaget ta ut ett prispremium än 

om de har likvärdig kvalitet (Aaker, 1996) Det innebär att OBC:n vill rättfärdiga sitt 

köpbeslut att betala ett högre pris för en förmodad bättre kvalitet. Minecrafts OBC med 

fokus på innovation, agerande kan förklaras utifrån medlemmarnas engagemang och 

vilja att få vara delaktig i innovationsprocessen (von Hippel, 2005; von Hippel & 

Euchner, 2013; Füller m.fl., 2006). De utvärderar därmed Mojang och 4J Studios utifrån 

hur välkomnande de är till att ta till sig OBC:ns förslag. 

 

5.3.6 Sociala aspekter 

Sökord 

Made friends 

 

I Minecrafts OBC förekommer det interaktioner mellan medlemmar där de berättar hur 

OBC:n är en plats som de associerar med att träffa nya vänner, partners eller komma 

närmare familjemedlemmar (Tråd nummer: 11,12,13,14). Det beror på det delade 

intresset och det djupa engagemang för Minecraft som för dem samman. Detta sätt att 

skapa nya, eller förbättra befintliga, relationer går ej att finna i Netflix OBC. Bagozzi 

och Dholakia (2006) förklarar hur ett engagerat OBC innebär både lojalare kunder 

företaget, men även att communitymedlemmar blir mer lojala mot varandra. Författarna 

av denna uppsats kan inte finna likartade ”Sociala aspekter” i Netflix community vilket 

bidrar till att de inte går att undersöka skillnaderna. Det går inte att förklara ”Sociala 

aspekter” utifrån Minecrafts OBC:s fokus på innovation. Interaktionsmönstret är dock 

framträdande och kommer att behandlas i diskussionen.  

  

Figur 10: Interaktionsmönstret sociala 
aspekter. 
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5.3.7 Betala mer för produkten 

Sökord 

Love 

Suggestion 

 

Prispremium beskrivs som viljan hos kunder att betala ett högre pris för en produkt, 

relativt konkurrenternas (Aaker, 1996). Hen menar att prispremium är den bästa 

mätningen av varumärkeskapitalet. 

 

I Netflix OBC förekommer det flera trådar som beskriver hur de är villiga att betala mer 

för Netflix befintliga produkt (Tråd nummer: 28) eller för att få en utökad produkt (Tråd 

nummer: 41) från Netflix. Det kan röra sig om trådar där medlemmar vill vara med och 

rösta fram vilket innehåll som Netflix ska producera eller huruvida en prishöjning kan 

påverka deras konsumtion av Netflix. Det förekommer även fall där OBC:n diskuterar 

huruvida Netflix ska ta samma pris i alla deras marknader (Tråd nummer: 27). Vissa 

medlemmar tycker att priset ska variera mellan länder eftersom innehållet på Netflix 

varierar. Andra medlemmar argumenterar för att priset ska vara detsamma. Det fick 

tvivlarna att vackla i sina åsikter och de tackar för att de förstår varför Netflix agerar 

som de gör. I Minecrafts OBC handlar diskussionerna snarare om deras negativa syn på 

att spelet ska kosta pengar i framtiden (Tråd nummer: 21).  

 

Skillnaden i aktiviteterna är att Minecrafts OBC är negativt inställd till ett högre pris, 

eller något pris alls, och att Netflix snarare är det motsatta. Det som påverkar att det 

finns en skillnad kan förklaras med författarnas klassificering av Netflix som ett OBC 

med fokus på att bygga varumärkeskapital, där pris har ett viktigt signalvärde. 

Minecrafts OBC:s negativa inställning kan inte härledas till deras fokusområde. 

Prispremium är en markör för kunders lojalitet (Aaker, 1996) och därmed indirekt en 

bidragande orsak till ökat varumärkeskapital och kan vara den orsak som påverkar 

varumärkeskapitalet mest.  

 

  

Figur 7: Interaktionsmönstret betala 
mer för produkten. 
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6. Slutsats 
 
Ett OBC är en samlingspunkt för människor med ett gemensamt intresse (Muniz & 

O’Guinn, 2001). Av studien framgår det att ett OBC är en databas rik på information, 

kunskap och upplevelser. OBC:erna fungerar i de flesta fall självständigt utan företagets 

inblandning. Communitymedlemmana stöttar och hjälper varandra i konsumtionen av 

varumärket. Vidare bidrar insiders till att OBC:erna i stort har en homogen och positiv 

bild av varumärket. Företagen interagerar ibland med OBC:erna för att förklara sitt 

agerande eller för att själva be om hjälp. Detta är något som tas emot positivt av 

OBC:erna. 

 

Hur bidrar dessa olika interaktioner och aktiviteter till att bygga varumärkeskapital? 

 

Tidigare forskning visar att OBC:er är värdeskapande och bidrar med bland annat ökad 

lojalitet och kunskap kring varumärket. Denna studie har studerat hur detta 

värdeskapande sker på interaktions- och aktivitetsnivå. Detta ger en djupare förståelse 

för hur värde skapas inom OBC:er. Författarna har identifierat informationsutbyte samt 

fem andra interaktionsmönster som bidrar till att bygga varumärkeskapital. De fem 

interaktionerna samt informationsutbytet bidrar till byggandet av varumärkeskapital 

genom de fem byggstenarna; lojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, 

kvalitet och prispremium.  

 

Olika dimensioner påverkar dessa byggstenar på sitt unika sätt. Insiders påverkar 

värdeskapandet genom att sprida information och stötta andra medlemmar i deras 

konsumtion av varumärket. Detta genom att förklara och försäkra 

communitymedlemmar om kvaliteten och företagens intentioner. Vidare delar 

communitymedlemmar med sig av sina upplevelser och associationer till varumärket. 

De visar på att deras associationer till varumärket är kopplade till upplevda eller 

symboliska associationer. Det innebär att communitymedlemmar uppskattar 

varumärkena både för deras produkters attribut men även för de symboliska värden som 

företagen står bakom. Slutligen hjälper communitymedlemmar varandra med problem 

av användandet av företagets produkter. Det visar sig bidra till att stötta 

communitymedlemmars uppfattning av kvaliteten samt skapar lojalare kunder. Denna 

ökade lojalitet kan ses i det prispremium som Netflix är villiga att betala.  

 



82 
 

Hur bidrar dessa olika interaktioner och aktiviteter till att skapa innovation? 

 

OBC:er erbjuder en unik resurs av information, engagemang och kunskap kring 

respektive varumärke. Denna unika resurs kan användas till att skapa innovation inom 

ramen för community based innovation. Denna studie studerar hur interaktioner och 

aktiviteter bidrar till de tre delarna av community based innovation. Detta medför en 

djupare förståelse för värdeskapandet inom OBC:er.  

 

Communitymedlemmar kan själva skapa innovation utan företagets inblandning. De 

utbyter idéer, hjälper varandra med problem samt är med och designar nya produkter. 

För att deras innovation skall kunna spridas till alla communitymedlemmar, och kunder, 

behöver dock företaget vara med och stötta och erbjuda en kanal för denna innovation. 

Studien visar att företag som erbjuder ett sätt för communitymedlemmarna att 

implementera sin innovation stimulerar OBC:ns interaktioner och aktiviteter kring 

sådana ämnen. 

 

Hur skiljer sig interaktioner och aktiviteter i OBC:er som fokuserar på innovation 

kontra OBC:er som fokuserar på att bygga varumärkeskapital? 

 

Tidigare studier visar på att företag har problem med att bemöta sina OBC:er på ett 

välfungerande vis. Därmed undersöker denna studie hur de kan bemöta sina respektive 

OBC:er på ett bättre vis genom att vara mer medvetna om skillnaderna i interaktionerna 

och aktiviteterna mellan OBC:er. Studien visar på skillnader som beror på varierande 

orsaker. Det går inte att enkom härleda skillnaderna till fokusområdena innovation eller 

varumärkeskapital. Istället uppvisar studien på att både fokusområde, engagemang och 

OBC:ns sammansättning påverkar hur de skiljer sig åt. Det visar på att fokusområdet är 

en aspekt att ta i beaktning vid bemötandet av ett OBC, men fler aspekter borde tas 

hänsyn till för att få en helhetsbild av skillnaderna. Vidare kan interaktionerna mellan de 

två OBC:erna se lika ut men skilja sig åt på aktivitetsnivå, eller vise versa.  

 

Interaktioner som ej gick att definiera 

 

Studien identifierar ett interaktionsmönster, ”Sociala aspekter”, där deras interaktioner 

och aktiviteter inte går att härleda till värdeskapande aktiviteter utifrån den teoretiska 

referensramen. Dock ser författarna att det finns ett värde för medlemmarna i 
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interaktionen kring ”Sociala aspekter”. Därmed väljer författarna att vidare behandla 

den interaktionen i diskussionsavsnittet. 

 

6.1 Kunskapsbidrag 

Bidraget som den här studien generar är av både empirisk och teoretisk karaktär och 

undersöker framförallt två kunskapsluckor. 

 

Värdeskapande 

Studien identifierar ett antal interaktionsmönster och undersöker hur de är 

värdeskapande. De undersöks på interaktionsnivå i ett OBC, vilket är en mer ingående 

nivå än tidigare. Det medför en djupare förståelse för hur värdeskapande, med hjälp av 

varumärkeskapital och innovation, ter sig inom ett OBC. Den fördjupade förståelsen blir 

således ett teoretiskt bidrag. Denna förståelse är något som företag kan ta till sig när de 

vill skapa värde genom sitt OBC. Genom att bidra med en fördjupad förståelse för 

värdeskapande interaktioner och aktiviteter kan företag försöka skapa, och interagera i, 

OBC:n för att uppnå dessa värden. Således bidrar den här uppsatsen med empiriskt 

kunskap. 

 

Skillnader 

Förutom att skapa en djupare förståelse kring värdeskapandet inom ett OBC så skänker 

studien även ett kunskapsbidrag i form av en beskrivning av skillnaderna i de 

interaktioner och aktiviteter som identifieras. Genom att beskriva skillnaderna i 

interaktioner och aktiviteterna för de två OBC:erna beskriver denna uppsats ett område 

som inte undersökts tidigare. Det medför att uppsatsen ger ett teoretiskt bidrag. Vidare 

kan insikterna om skillnaderna vara till värde för företag som vill bemöta sitt OBC på 

ett bättre sätt. Genom att förstå de skillnader som beror på OBC:ernas fokusområde, så 

kan företaget enklare bemöta sitt OBC. Det medför att det på ett bättre sätt kan skapa en 

god relation med OBC:n. Således ger den här uppsatsen ett empiriskt bidrag.  
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6.2. Förslag till vidare forskning 

Denna studie har genomförts på två specifika fall, Minecrafts och Netflix OBC:er. Detta 

gör att resultatet endast är generaliserbart för de två OBC:erna. Dock har studien skänkt 

både ett empiriskt och teoretiskt bidrag som författarna hoppas kan inspirera till att 

undersöka fler fall som kan bidra med ett mer generaliserbart resultat.  

 

Författarna har använt sig av netnografi som forskningsmetod. Metoden var lämplig för 

att undersöka interaktioner och aktiviteter i OBC:er. Författarna utförde dock inte några 

kompletterande intervjuer. Intervjuer kunde ha bidragit med två fördelar. Dels kunde de 

validera interaktionerna och ge en djupare förståelse för vad de innebar. De kunde även 

skänka en djupare förståelse för communitymedlemmarnas och företagens engagemang 

och intentioner med att agera i OBC:er.  

 

6.3 Diskussion 

Studien ger ett resultat som är till gagn för såväl företag som akademiker. Studien kan 

beskriva hur interaktionerna och aktiviteterna i Minecrafts och Netflix OBC:er är 

värdeskapande samt hur de skiljer sig åt mellan OBC:erna. Dock kan resultatet inte 

användas för att generaliseras till fler OBC:er. Detta är en problematik författarna och 

Muniz och O’Guinn (2001) är medvetna om och även anledning till varför författarna 

av denna studie undersöker skillnaderna. OBC:er har unika kulturer, regler och motiv 

som gör det väldigt svårt att generalisera resultat. Författarna nöjer sig således med att 

belysa skillnaderna i Minecrafts och Netflix OBC:er. Vilket belyser problemet med att 

OBC:er bör bemötas olika, då de i sin sammansättning och fokus är olika. 

 

Vidare skänker studien en fördjupad förståelse kring värdeskapande i OBC:er och 

skillnader i desamma. Tidigare forskning beskriver hur OBC:er och brand communityer 

bidrar med värde i form av ny innovation och genom att stärka varumärkeskapitalet. De 

studier som har gjorts undersöker dock inte värdeskapandet på interaktion- och 

aktivitetsnivå. Därmed erbjuder den här studien ett nytt sätt att beskriva de 

värdeskapande aktiviteterna i ett OBC  

 

Författarna ställer sig ödmjuka till att deras klassificering av ett innovativt respektive 

varumärkeskapitalsbyggande OBC påverkar analysen och således slutsatsen. De 

påverkar vissa interaktionsmönster eftersom de förklaras utifrån klassificeringarna. 
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Författarna känner sig dock trygga med sin klassificering av Minecrafts och Netflix 

OBC:er. Tryggheten skapas av att klassificeringarna är uppbyggd på etablerad teori 

kring innovation och varumärkeskapital.  

 

I studien förekommer bortfall i form av sökord som ej går att finna i de undersökta 

OBC:erna. Detta medför att studien endast speglar en bild av de sökord som går att 

finna i Minecrafts och Netflix OBC:er. Författarna anser att detta inte ger en skev bild 

av resultatet. Snarare ger den en god bild av det som är framträdande i OBC:erna. Detta 

eftersom endast de sökord som är framträdande för de specifika OBC:erna identifieras. 

För att finna fler sökord kunde de ha anpassats mer utifrån de undersökta OBC:erna. 

Valet på att inte anpassa sökorden berodde mer på att författarna ville ha teoretiskt stöd 

vid val av sökorden.  

 

Slutligen berör författarna interaktionsmönstret ”Sociala aspekter” och hur den 

teoretiska referensramen ej kan förklara huruvida interaktionsmönstret skapar värde för 

företaget. Författarna ser dock ett värde för medlemmarna i dessa interaktioner och 

aktiviteter. Bagozzi och Dholakia (2002) menar att sociala aspekter har en viktig roll i 

OBC:er. De beskriver hur medlemmar deltar för att få känna en grupptillhörighet och 

för att få utbyta idéer. Något som benämns som socialt värde. Det implicerar att vidare 

forskning bör undersöka ett sådant interaktionsmönster. 
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