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Sammanfattning 
Titel: Co-creation - En studie om hur företag och kunder tillsammans kan skapa ett högre 

värde på erbjudandet. 

 

Författare: Maxim Kejzelman & Erik Petersson 

 

Handledare: Staffan Hård af Segerstad 

 

Från slutet på 90- talet och åren framåt har ett paradigmskifte skett inom det strategiska 

tänkandet, nämligen Informationsteknik. Detta innebar helt nya möjligheter för företagen att 

skapa värden för kunden. Kunden är inte längre en mottagare och inte heller verksamhetens 

upphov, utan är nu i själva verket en medproducent som är med och utformar 

värdeskapandet. Co-creation är en väsentlig del för utvecklingen av nya produkter och 

tjänster där kunden får en allt mer central roll i den värdeskapande processen. Kloka företag 

utnyttjar denna innovativa kraft. Mindre kloka tar en stor risk i att inte göra det. 

 

Om detta är den nya trend som vi ser framför oss varför följer inte alla företag denna?  Vi 

antar att ett hinder är att många företag inte vet på vilket sätt de ska släppa in kunden eller 

hur de ska få denne delaktig. Vårt syfte är därför att ge en ökad förståelse för fenomenet co-

creation, hur företag och kunder tillsammans kan skapa ett ökat värde genom att företaget 

gör kunden till medproducent i värdeskapandet av ett nytt erbjudande på 

konsumentmarknaden. 

 

Vi har sett att Internetbaserade plattformar och communities är de vanligaste sätten för 

företagen att skapa co-creation med sina kunder. Det mest förekommande är att företagen 

låter kunderna komma med innovativa idéer och lösningar på en produkt eller tjänst för att 

sedan vara med och rösta fram bästa förslaget. Detta koncept ett ökat värde både för 

företaget i form av nya förslag, utbyte av erfarenheter och gratis input. Samtidigt får 

kunderna sina behov bättre tillgodosedda eftersom de är med och skapar erbjudandet och de 

får bistå med sin kreativitet och lösningsförmåga.  

 

Vi har sett att företagen vill få kunderna mer involverade och aktiva hos företaget för att 

skapa en närmare relation mellan parterna och i vissa fall öka tilliten mellan dessa och därför 

kan också det upplevda värdet av interaktionen mellan företag och kund bli högre. Vidare 

att företagen involverar kunderna för att de på ett mer precist sätt ska kunna veta vilka 

behov som finns hos kunderna och vad de efterfrågar för att tillfredsställa dessa behov. En 

viktig faktor för hur mycket kunderna kan engagera sig i värdeskapandet är i vilken 

utsträckning företagen förser sina kunder med information och verktyg för att göra det 

möjligt att skapa något. Från företagets sida blir resultatet ifrån co-creation enligt oss aldrig 

negativt då alternativet är att göra som man alltid har gjort. I vilken utsträckning de gör co-

creation aktiviteter möjliga avgör vilket resultat kunden kan få ut ifrån samskapandet och 

förhoppningsvis är dessa aktiviteter så pass välutformade att resultatet leder till att behovet 

täcks och att företaget tillsammans med kunden får ut ett högre värde genom co-creation. 

 

Nyckelord: Co-creation, interaktion, värdeskapande processer, samarbete, servicelogik, 

communities. 



III 

 

  

Förord 

 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Staffan Hård af Segerstad för all hjälp, 
vägledning och inspiration vi fått under uppsatsens gång. Vi vill även passa 
på att tacka Patrik Widlund, Kristoffer Avci Nåmark, Marielle Schullström 
och Kristine Furberg för alla värdefulla insikter och konstruktiv kritik som 
vi fått längs vägen. Detta har hjälpt oss att genomföra ett bättre arbete. 
  



IV 

 

Ordlista 

Då det förekommer flera termer lånade ifrån engelska språket har vi valt att göra en ordlista 

för att förklara dessa begrepp som presenteras i uppsatsen. Varför vi inte har valt att översätta 

dessa i texten är för att det ibland är svårt att få med begreppets hela mening med en 

direktöversättning till det svenska språket.  

 

App - Kort för applikation. Program som kan föras över 

till nyare mobiltelefoner och Mp3-spelare. 

Co-creation - Samskapande, i den här uppsatsen handlar det om 

samskapandet av värdet på produkten eller tjänsten 

mellan företag och kund 

Community - Social mötesplats på Internet. Kan också kretsa 

kring speciella teman. 

Ekogenes   - Företag som påverkar hela affärslandskapet 

iPhone - Mobiltelefon från Apple som kopplas till iTunes 

och Appstore, med möjlighet att föra över media och 

appar. 

iPod - Portabel Mp3-spelare ifrån Apple som kan kopplas 

ihop med iTunes för att föra över media och appar. 

iTunes - Mjukvara från Apple genom vilken användaren kan 

ladda ner musik samt se på videor och skapa sina 

egna spellistor. 

Open Source -  Öppen källkod, där kodningen för datorprogram är 

tillgänglig för att läsa och modifiera. 

Service-Dominant Logic  - Vargo & Lusch benämning på servicelogik 
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1. INLEDNING 
I inledningen av vår uppsats vill vi ge läsaren bakgrunden som leder fram till vår 

problemdiskussion där vi sedan kommer att presentera syftet med vår uppsats och 

frågeställningarna som vi vill besvara. 

 

1.1 Paradigmskifte 

Under 1900-talets början i den industriella epokens inledning revolutionerade Sloan på 

General Motors bilindustrin efter hans tre principer: Industrialism och standardisering vid 

löpande bandet för effektivitetens skull, att behålla ett antal olika produktlinjer eftersom olika 

varumärken tilltalade olika delar av marknaden, samt göra enheterna ansvars- och 

redovisningsskyldiga. Här någonstans föddes tanken på produktdifferentiering och 

marknadssegmentering vilket var det första steget mot ett nytt paradigm för 

industrialiseringen.
1
   

 

I många marknader där produkterna är svåra att skilja från andra företags produkter fann 

företagen ett nytt steg mot ett paradigmskifte. De kunde differentiera sig genom mjukvara och 

service eftersom de upptäckte att kunden intresserade sig för mycket mer än bara produkten i 

sig. Varumärken började spela en allt viktigare roll eftersom kundens begär att framhäva 

någon slags identitet kom i fokus. Paradigmskiftet innebar en ny tolkning av 

affärsverksamheten. Affärerna uppstod inte längre ur företagets tillgångar utan dess relation 

med kunden. Kundrelationen utgjorde företagets potential, inte fabriken. Ur detta tänk 

utvecklades senare på 1970-talet Service Management, och nya mått såsom Nöjd kund index 

kompletterade resultaträkningen. Den servicecentrerade synen påvisar att marknadsföringen 

är kontinuerliga sociala och ekonomiska processer som fokuserar på operativa resurser. 

Utifrån dessa försöker alltid företag att skapa ett bättre värdeerbjudande för kunden jämfört 

med sina konkurrenter
2
.  

 

                                                 

 

 
1
 Normann. R. (2001). När kartan förändrar affärslandskapet. Liber Ekonomi. Malmö. 

2
 Lusch, R, F. Vargo, S, L. (2006) Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements. Marketing 

theory 2006; 6; 281. http//mtq.sagepub.com/cgi/content/abstract/6/3/281 
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Det här innebar en radikal förändring av såväl strategi som affärsmodell jämfört med det 

industriella paradigmet: Istället för att se verksamheten som ett materialflöde där värde 

kontinuerligt tillfördes innan den slutade hos kunden, ansåg man nu att affärerna började hos 

kunden för att sedan strömma till företaget. Perspektivet förändrades från inifrån-ut till 

utifrån-in. Marknaden som utlopp ersattes med kunden som källa. Tjänstelogik myntades 

under den här tiden och skilde sig från tillverkningslogiken eftersom tjänsten producerades på 

”fältet” tillsammans med kunden. Den nya logiken betonade personalens roll i relationerna till 

kunderna.
3
  

 

Från slutet på 90- talet och åren framåt har ännu ett paradigmskifte skett inom det strategiska 

tänkandet, nämligen Informationsteknik. Detta innebar helt nya möjligheter för företagen att 

skapa värden för kunden. Företaget ses nu som värdeskapandets organisatör och det är också 

detta som är affärsföretagens avgörande kompetens, förmågan att organisera värdeskapandet. 

Kunden är inte längre en mottagare och inte heller verksamhetens upphov, utan är nu i själva 

verket en medproducent som är med och utformar värdeskapandet.
4
 

 

Företag idag utmanas av en allt mer dynamisk affärsmiljö, där större fokus på segmentering 

tillsammans med ett ökat utbud av marknadsföringskanaler, ökad globalisering och pressade 

vinstmarginaler leder till en allt hårdare konkurrens. Många företag ser effektivitet i 

verksamhetsstyrning samt strategisk positionering som statiska för att nå framgång men då 

marknaden är dynamisk behöver också företagen bli mer dynamiska, alltså mer flexibla i sin 

styrning och strategi.
5
  

 

Parallellt med globaliseringen och en mer dynamisk marknad, har även individualiseringen 

ökat. Detta innebär att människor ställer allt högre krav på varor och tjänster vilka ska stärka 

deras identitet och möta deras behov. Digitaliseringen har möjliggjort en stor ökning av varor 

och tjänster speciellt anpassade för att möta den högre graden av individualisering, även 

möjligheten att nischa sig mot avgränsade målgrupper har tagits till en ny nivå. Denna 

utveckling har gjort att produkternas livslängd minskats drastiskt då kundernas behov också 

ändras i snabbare takt, samtidigt som utbudet av varor och tjänster ökat enormt. Företag måste 

                                                 

 

 
3
 Normann. R. (2001). När kartan förändrar affärslandskapet. Liber Ekonomi. Malmö. 

4
 Ibid. 

5
 Abrahamsson, M & Brege, S (2004), Dynamic Effectiveness: Improved Industrial Distribution from Interaction 

Between Marketing and Logistics Strategies, Journal of Marketing Channels, Vol. 12, Iss 2. 
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därför vara allt mer lyhörda, anpassningsbara och innovativa för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga på marknaden.
6
.   

 

I det nya paradigmet är co-creation en väsentlig del för utvecklingen av nya produkter och 

tjänster där kunden får en allt mer central roll i den värdeskapande processen. I vissa fall är 

det till och med så att kunden själv är kapabel till att utveckla nya produkter med lite hjälp av 

företaget. Många av dagens framgångsrika datorprogram (Linux, Firefox) är skapade av 

kunder, inte företaget. Kunder har även blivit aktivt engagerade i skapandet av traditionella 

tillverkningsprodukter. I utvecklingen av Boeings nya 787 Dreamliner flygplan deltog 

120 000 frivilliga individer från hela världen som kom med förslag och idéer angående 

designen av planet. 
7
 

 

Managers måste förstå att kunder inte längre är intresserade av att bara köpa en produkt, 

produkten är egentligen bara en symbol av den erfarenhet som kunden får. Kunden vill inte 

längre ha en erfarenhet som förutbestäms av företaget. De vill själva vara med och skapa den, 

både individuellt och tillsammans med andra experter eller kunder. Det är även viktigt att 

skilja på personligt och skräddarsytt erbjudande. Det senare antar att tillverkaren designar en 

produkt som ska passa kundens behov medan det första syftar till att göra kunden till 

medproducent av den erfarenhet som skapas, där denne är med och utformar det värde som 

den vill ha.
8
  

 

1.2 Problemdiskussion 

Företag idag konkurreras alltså ut på olika marknader utav innovativa och flexibla aktörer 

vilka använder sig av nya affärsmodeller och strategier för att skapa nya värden för och 

tillsammans med sina kunder.  Det som var strategiskt hållbart för 20 år sedan är inte hållbart 

idag och därför utgår vi ifrån att det som Normann, Prahalad & Ramaswamy, Normann & 

Ramírez, och diverse andra menar med att logiken för värdeskapande förändras, och att 

företag inser detta, blir en viktig framgångsfaktor när det gäller att hitta rätt strategi för 

                                                 

 

 
6
 Normann, R & Ramirez, R. (2000). From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy. 

Harvard Business Review. July-August 1993. 
7
 O´hern & Rindfleisch (2008) Customer  Co-creation: A Typology and Research Agenda. Working paper 4-

2008. Wisconsin School of Business.  
8
 Prahalad C.K. & Ramaswamy Venkatram (2000) Co-opting customer competence 
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värdeskapande på dagens marknad. Värde har enligt olika forskare olika innebörder beroende 

på sammanhang. Det värde som vi kommer att koncentrera oss på handlar om åtråvärdheten 

hos en produkt, tjänst eller annan nyttighet så som det definieras av Nationalencyklopedin
9
. 

 

Time Magazine ställde frågan på sitt omslag ”what´s next?”, och ett av svaren var att vi alla, 

tillsammans var nästa stora grej. Med detta syftade man på den innovativa kraft som frigjorts 

av Internets förmåga att samla passion och intresse till en samlad rörelse.
10

 Von Hippel menar 

att tack vare kommunikationstekniken och billig och användarvänlig mjukvara kan kunderna 

numera inte bara lämna feedback på produkter utan vidareutveckla dem och själva stå för 

innovationen. Kloka företag utnyttjar denna innovativa kraft. Mindre kloka tar en stor risk i 

att inte göra det
11

.  Han menar även att värdet inte ligger i slutresultatet utan i själva 

lösningsprocessen. Det som han påstår menar vi kan ligga i att människor kanske inte finner 

den befintliga produkten eller tjänsten som tillräcklig eller så kan det även vara så att de 

tycker att själva innovationsprocessen är intressant vilket gör att de hellre köper ett 

erbjudande som de själva varit med och skapat.  

 

Produktutveckling kräver två viktiga typer av information. Det första är informationen om 

kundernas behov och det andra är information om hur företaget ska lösa dessa behov. I den 

första typen av information har kunderna bäst kunskap om vilka behoven är, i den andra är det 

företaget. Detta leder till att det råder informationsassymetri
12

. Traditionellt sätt har företag 

försökt täcka detta gap i informationsassymetrin genom marknadsföringsforskning och 

undersökningar, men problemet ligger i att kundernas behov ofta är väldigt komplexa och 

svårdefinierade varpå marknadsundersökningar ofta bara ger en vag bild av verkligheten. Ett 

alternativ för att täcka informationsgapet är att ge kunderna verktyg och information så att de 

får en mer proaktiv roll i produktutvecklandet.
13

 Vi tror att ett problem kan vara att kunderna 

inte i förväg vet vilka behov som de behöver täcka. Många gånger kan det vara så att man 

genom interaktion med andra upptäcker vad man själv vill eftersom man erhåller nya 

erfarenheter genom utbyte av idéer, vilket sedan leder till att en vilja eller ett behov 

                                                 

 

 
9
 Nationalencyklopedin – värde, http://www.ne.se/lang/värde/346929 

10
 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.44849 - Framtidens innovationer skapas av alla 

11
 Ibid. 

12
 von Hippel. E.& Katz. R. (2002). Shifting Innovation to Users via Toolkits. Management Science, 48 (7), 

821‐33 
13

 Ibid. 
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preciseras. Därför kan interaktion mellan ett företag och kund lösa detta problem och de kan 

tillsammans komma fram till vad behovet är. 

 

Prahalad & Ramaswamy hävdar att kunden inte längre behöver vara en passiv mottagare av 

värdeerbjudandet som erbjuds av företaget. De är numera informerade, uppkopplade, 

nätverkande och förstärkta på kunskap som aldrig förr tack vare bland annat sökmotorer som 

Google, tillväxten av internetbaserade intressegrupper och snabba 

kommunikationsmöjligheter via bredband och interaktionsteknologi. De menar att kunder lärt 

sig hur man använder dessa nya verktyg för att kunna framföra sina åsikter och idéer och 

involvera sig själva i värdeskapande processen.
14

 

 

Om detta är den nya trend som vi ser framför oss varför följer inte alla företag denna?  Vi 

antar att ett hinder är att många företag inte vet på vilket sätt de ska släppa in kunden eller hur 

de ska få denne delaktig. Det kan även vara så att företagen är rädda att kunden saknar 

tillräcklig kompetens eller kunskap för att åstadkomma en innovation och väljer därför att gå 

sin egen väg . De företag som tänker så tror vi misstar sig då dagens informationsflöde gör att 

kunder har större tillgång till hjälpmedel för att åstadkomma en innovation och vi tror därför 

att företag skulle gynnas av att samarbeta med kunder i skapandet av ett nytt erbjudande 

samtidigt som kunderna får känna att de kan få utlopp för sin kreativitet och detta samarbete 

tror vi är receptet för hur värdet på erbjudandet kan höjas. 

 

Då innovationer och ett ökat värde på erbjudandet hamnar i allt större fokus glider vi sakta 

ifrån gamla managementteorier i form av Porters värdekedja där kunden står utanför 

värdeskapande processen och koncentrationen flyttas istället mer mot hur företag kan öka 

värdet på deras erbjudande till kunden genom att göra kunden till medproducent i 

värdeskapandet. Vi vill försöka förstå hur företag idag använder sig av kunden som 

medproducent för att gemensamt med denne skapa ett större värde på en produkt eller tjänst. 

Det som också är intressant är att förstå hur interaktionen mellan företag och kund utformats 

för att se hur dessa idag kan dra nytta av denna nya kunskap och erfarenhet och därigenom 

tillsammans också skapa högre värde på erbjudandet där bägge parter gynnas.  

 

                                                 

 

 
14

 Ramaswamy. V. (2008) Co-creating value through customers’experiences: the Nike case. Strategy & 

Leadership, 2008, Vol. 36 Issue 5, p9-14. Emerald Group Publishing Limited. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att ge en ökad förståelse för fenomenet co-creation, hur företag och kunder 

tillsammans kan skapa ett ökat värde genom att företaget gör kunden till medproducent i 

värdeskapandet av ett nytt erbjudande på konsumentmarknaden. 

  

1.3.1 Frågeställningar 

 

 På vilka sätt gör företag idag kunden delaktig i värdeskapande processen på 

konsumentmarknaden?  

 Vad gör att företag har co-creation med sina kunder? 

 I vilken utsträckning har företag låtit kunden vara delaktig? Och vilka resultat har 

uppnåtts? 

 

1.4 Målgrupp 

 Vår studie vänder sig till studenter som är intresserade av att lära sig mer om marknadsföring 

och strategi, med fokus på värdeskapande med kunden som medproducent. Vi ser även att 

personer på företag kan ha nytta av att läsa vår uppsats av samma anledning, 

konsumentvaruföretag i synnerhet. Ur forskningssynpunkt tror vi denna uppsats kan ligga till 

underlag för vidare forskning inom området då fenomenen vi behandlar fortfarande är relativt 

unga. 
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2. METOD  
I det här avsnittet förklarar vi för läsaren hur vi kommer att gå tillväga med arbetet och hur 

vi har lagt upp vår studie. Här presenteras vilken metod som har använts utifrån den typ av 

studie som vi har valt att göra. 

  

2.1 Ämnets karaktär  

Då tankarna kring att behandla kunden som medproducent av det värde som företag erbjuder 

är ett synsätt som fått allt större fokus de senaste 10 åren är det också intressant att se hur 

företag idag behandlar sina kunder som medproducenter. Ämnet är både aktuellt och 

intressant ur den synvinkeln att det har skrivits många artiklar och teorier om Co-creation på 

senare år och många forskare som exempelvis Prahalad & Ramaswamy, Von Hippel och 

Normann tror att kunder kommer få en mer framträdande roll i företagens framtida strategi för 

värdeskapande. Eftersom vi, med hjälp av empiriska exempel, vill försöka förstå vad företag 

gör idag för att göra kunden till medproducent i skapandet av ett nytt värdeerbjudande, är det 

inte vår ambition att ge en absolut sanning utan snarare försöka ge en ökad förståelse för hur 

användningen av co-creation kan fungera i praktiken.   

 

När det kommer till forskning brukar det skiljas mellan två synsätt, det positivistiska och det 

hermeneutiska. Det första vill bevisa sanningen ofta genom hypotesprövning medan det andra 

är av mer tolkande karaktär. Det naturliga valet för oss med tanke på uppsatsens upplägg blir 

att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt det vill säga att det som vi analyserar kommer grunda 

sig på vår tolkning och förståelse av de kvalitativa data som kommer att samlas in.
15

 

Kunskapsläget kring ämnet är för närvarande rikt teorimässigt medan den empiriska 

kunskapen enligt oss är ganska låg. Med hjälp av de teorier som vi presenterar senare i 

uppsatsen ska vi därför göra vår egen tolkning av verkligheten, hur företag och kunder 

tillsammans skapar ett ökat värde på erbjudandet.  

 

Vår förförståelse om ämnet påverkar vårt val av sekundärdata där vi har valt ut företag som vi 

tror kan visa på bra exempel av det fenomen vi valt att studera.  

                                                 

 

 
15

 Bryman. A. & Bell. E. (2007). Business research methods. 2
nd

  edition. Oxford University Press. 
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2.2 kvalitativ metod 

I kvalitativ forskning försöker forskaren att se världen utifrån undersökningsobjektets 

perspektiv
16

. Vi kommer att bygga vår empiri med hjälp av sekundärdata och det är viktigt att 

tänka på att den metodik som kommer att användas är relevant för vårt syfte. Beroende på vad 

som eftersträvas används olika tillvägagångssätt. Om man vill få en mer detaljrik information 

bör en kvalitativ ansats användas
17

. Då vi i vår studie vill öka förståelsen för hur företag idag 

utnyttjar nya metoder för att skapa värde tillsammans med kunden kommer uppsatsen att 

utformas efter en kvalitativ ansats, detta visas också av att vi i vår analys kommer att 

analysera valda modeller och teorier, och inte jämföra siffror för olika företag. Till skillnad 

från den kvantitativa forskningen som försöker att med siffror mäta procedurer i det sociala 

livet, så använder den kvalitativa forskningen istället ord för att analysera
18

. Eftersom vi vill 

uppnå en djupare förståelse för de teorier kring värdeskapande som uppkommit på senare år 

och hur vi ser att företag har använt sig av dessa, faller det sig därför naturligt att vi har en 

kvalitativ ansats då vi gör vår tolkning av verkligheten. Till skillnad från kvantitativ forskning 

som ofta innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning lägger 

den kvalitativa metoden vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data19. 

 

2.3 Induktiv och deduktiv metod 

I en vetenskaplig studie kan man koppla teorin till empirin på tre olika sätt: deduktivt, 

induktivt och abduktivt. Den deduktiva angreppssatsen syftar till att koppla det som redan är 

känt inom området samt de teoretiska överväganden som tagits fram till att forskaren härleder 

en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning
20

. När teori istället 

härleds genom empirisk undersökning används en induktiv metod. Denna metod lämpar sig 

bäst för att undersöka ett relativt outforskat område som saknar tidigare relevanta teorier
21

. En 

blandning av dessa metoder kallas för abduktiv.  

 

                                                 

 

 
16

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2:a upplagan. Lund. Studentlitteratur. 
17

 Bryman. A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a upplagan. Malmö. Liber ekonomi. 
18

 Bryman. A. & Bell. E. (2007). Business research methods. 2
nd

  edition. Oxford University Press. 
19

 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2:a upplagan. Lund. Studentlitteratur. 
20

 Bryman. A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a upplagan. Malmö. Liber ekonomi. 
21

 Johannessen, Asbjörn (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1:a upplagan. Malmö. Liber. 



9 

 

Då marknadsföring är ett ämne som är i ständig förändring där innovationer och nya modeller 

bildas är det således mer lämpligt att ha ett induktivt förhållningssätt till arbetet men samtidigt 

ha deduktiva inslag vilket inte ter sig ovanligt inom forskningen. En sådan strategi kallas för 

iterativ eller upprepande då den inbegriper en rörelse som går fram och tillbaka mellan data 

och teori
22

. Vid uppsatsens början samlades preliminär referensram in för att få en förståelse 

av ämnet och teorin har sedan kompletterats allt utefter genom den empiriska insamlingen. 

Därför finns både deduktiva och induktiva inslag i arbetet. 

 

Vår uppsats tar utgångspunkt i en empirisk frågeställning som vi sedan kommer att försöka 

svara på genom att jämföra valda teorier med verkliga fall. Meningen är att vi genom 

undersökande av ett antal fallföretag ska visa hur dessa använder sig av co-creation och 

således utvecklar nya strategier och tillvägagångssätt för att skapa värde tillsammans med 

kunden. På detta sätt vill vi med hjälp av våra fall också visa hur kunden numera kan bli en 

aktiv part i värdeskapande processen jämfört med tidigare synsätt där kunden alltid har ”stått 

utanför” denna process.  

 

2.4 Urval 

Då vår studie inriktar sig på att försöka förstå hur företag på konsumentmarknaden gör 

kunden till medproducent av värde, kommer vi att utföra en urvalsundersökning. Med detta 

menas att vi kommer att göra en undersökning av en utvald del av den totala populationen för 

att sedan försöka komma fram till något som gäller för hela populationen
23

. Då 

konsumentmarknaden egentligen innefattar alla företag som erbjuder produkter och tjänster 

till konsumenterna, är det i princip omöjligt att göra en undersökning på alla företag. Därför 

innefattar vår undersökning ett mindre urval av företag vilka agerar på olika marknader, som 

vi anser kan ge oss tillräcklig information om det studerade fenomenet för att vi sedan ska 

kunna dra mer generella slutsatser. En viktig aspekt för de företag vi valt att studera är att de 

är stora aktörer på respektive marknad, och bör därför kunna agera som vägvisare för mindre 

aktörer på deras marknader. En annan viktig faktor för vårt urval är också att det finns 

tillräckligt med information om företagen då vår empiri kommer att baseras på sekundärdata. 

Vårt urval av fallföretag begränsas inte till någon viss bransch då vi vill försöka få en mer 

                                                 

 

 
22

 Bryman. A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a upplagan. Malmö. Liber ekonomi. 
23

 Hartman. J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 2a upplagan. Studentlitteratur. 

Lund. 
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generell bild över hur co-creation har applicerats av företag på konsumentmarknaden i stort. 

Vi vill sedan jämföra detta med den teori som vi har behandlat kring fenomenet för att på så 

vis förstå hur ett samarbete kan skapas i praktiken. Vår förförståelse av de företag vi har valt 

är att dessa har arbetat tillsammans med kunden för att skapa ett högre värde på erbjudandet. 

 

2.5 Sekundärdata 

Sekundärdata är sådan information som redan samlats in av andra24
. Sekundärdata kan samlas in 

utan att det blir speciellt tidsödande eller kostsamt för den som driver projektet, dessutom samlas 

mängder av kvantitativa data in av andra forskare och organisationer25. Det finns redan mycket 

information om de fallföretag vi valt att studera där företag och kund interagerar med varandra, 

därför har vi valt att uteslutande använda oss av sekundärdata för informationsinsamling till vår 

studie. Dessutom anser vi att det finns tillräckligt bra data i sekundär form för att vi i slutet av vår 

studie ska kunna analysera teori och empiri för att sedan dra välgrundade slutsatser. Sekundärdata 

kommer huvudsakligen att samlas in ifrån hemsidor på Internet samt nyhetsartiklar. I vissa fall har 

slutsatser dragits av andra och i andra fall är det rå empirisk data. Att slutsatser redan dragits 

innebär för vår del en mer ifrågasättande kritisk utvärdering och i de fall där informationen 

hämtats direkt från hemsidan blir det vår uppgift att tolka den utifrån de teorier som vi har i 

referensramen.  

 

2.6 Metodkritik 

I en undersökning är validiteten viktig, att det finns en hög grad av överensstämmelse mellan teori 

och empiri26. Med begreppet avses hur giltiga erhållna resultat är men också mätinstrumentens 

giltighet och den undersökningsuppläggning som använts. Vid kvalitativ forskning menar Kvale 

att validitet innebär kontroll av trovärdigheten, att det finns empiriska belägg och att man har 

gjort en rimlig tolkning.
27

 Ett frågetecken som kan uppstå angående vår studie är att den helt 

baseras på sekundärdata då vi inte har gjort någon intervju med någon person som är kunnig 

inom ämnet eller arbetar på något av de företag vi undersökt. Vi tycker dock inte att detta 

utgör en brist för vår uppsats eftersom vi kommer att analysera vad, hur och på vilket sätt 

                                                 

 

 
24

 Svenning. C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: Klassiska och nya 

metoder i informationssamhälle: källkritik på Internet. 5:e upplagan. Eslöv. Lorentz Förlag 
25

 Bryman. A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a upplagan. Malmö. Liber ekonomi. 
26

 Svenning. C. (2003). Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: Klassiska och nya 

metoder i informationssamhälle: källkritik på Internet. 5:e upplagan. Eslöv. Lorentz Förlag 
27

 Svensson. P-G. & Starrin. B. (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Starrin & Renck: Den kvalitativa 

intervjun. Lund. Studentlitteratur. 
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företagen och kunderna har samarbetat med varandra och tillsammans skapat något, vilket gör 

att det är aktiviteter som företagen redan har utfört. Därför bör information från deras 

hemsidor och nyhetsartiklar vara tillräcklig för syftet med vår studie. En aspekt vi anser viktig 

för vår studie är att informationen vi använder oss av inte är utdaterad då de teorier som 

behandlas är nya, därför bör också de fall vi analyserar också vara nya. Det går alltid att 

kritisera valet av de teorier som vi har använts oss av, vi har dock försökt så långt det går att 

välja teorier som är relevanta för vår undersökning. Vi har också försökt att använda oss av 

teorier ifrån erkända forskare inom ämnet samt samlat in teorierna från så pålitliga källor som 

möjligt.  

 

2.7 Trovärdighet 

Guba och Lincoln föreslår alternativa kriterier för att granska reliabiliteten och validiteten i en 

kvalitativ studie. För att göra denna granskning inriktar de sig på två huvudkriterier: 

trovärdighet och autenticitet
28

. Trovärdigheten för en kvalitativ studie bygger på fyra kriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera
29

.  

 

Guba och Lincoln är kritiska till att applicera validitet och reliabilitet på en kvalitativ studie 

eftersom en applicering av dessa två förutsätter att en enda absolut redogörelse av en social 

verklighet är genomförbar. De är kritiska till synen på att det finns absoluta sanningar om den 

sociala världen som forskaren ska kunna uppdaga, deras mening är att det finns mer än en och 

möjligtvis flera möjliga redogörelser.
30

 Detta resonemang, att det inte går att fastställa en 

sanning, håller vi med om. Från analysen av våra fallföretag menar vi att det inte går att skapa 

en absolut sanning kring fenomenet co-creation och dess förekomst hos företag. Vi ger vår 

tolkning av hur verkligheten ser ut och vår förhoppning är att läsaren delar vår uppfattning. Vi 

ser att vår uppsats kan utgöra riktlinjer för hur teorier kring värdeskapande och co-creation 

kan appliceras av företag på sin verksamhet för att därigenom tillsammans med sina kunder 

kunna skapa ett högre värde på erbjudandet.  

 

                                                 

 

 
28

 Bryman. A. & Bell. E. (2007). Business research methods. 2
nd

  edition. Oxford University Press. 
29

 Ibid.  
30

 Ibid. 
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När det kan finnas flertalet möjliga redogörelser är det genomförbarheten och tillförlitligheten 

i redogörelsen som avgör huruvida denna kommer att accepteras av andra
31

. För att hålla så 

god trovärdighet som möjligt i vår undersökning kommer vi att försöka hämta sekundärdata 

ifrån så tillförlitliga källor som möjligt, såsom företags egna hemsidor och forskningslitteratur 

av kända författare inom vårt ämne. Vi är väl medvetna om att informationen som vi hämtar 

från företags officiella hemsidor kan vara vinklad och färgad till företagets fördel och vill 

därför uppmärksamma läsaren på att vi försökt vara så objektiva och kritiska som möjligt i vår 

analys och slutsats.  

 

Forskning med en kvalitativ inriktning bör producera vad som kallas för en ”tät beskrivning”, 

alltså en rik redogörelse för den sociala miljö man väljer att studera, denna förser sedan andra 

med vad som kallas en databas för att avgöra huruvida det går att transferera dragna slutsatser 

till andra miljöer
32

. Överförbarheten av vår studie anser vi är god då vi inte begränsar oss till 

en viss bransch, utan studerar fenomenets förekomst hos olika företag i olika branscher för att 

därefter kunna dra mer generella slutsatser i den utsträckning som uppsatsen gör det möjligt. 

 

För att skapa pålitlighet i forskningen gäller att forskarna antar ett granskande synsätt, vilket 

innebär att man säkerställer en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen
33

. Då vi uteslutande använder oss av sekundärdata för skrivandet av vår 

uppsats ger detta en möjlighet för läsaren att själv söka upp källorna för att på det sättet kunna 

jämföra sin tolkning av informationen med vår. 

 

Utifrån insikten att det inom en kvalitativ studie inte går att få någon fullständig objektivitet 

försöker forskaren att säkerställa att undersökningen har gjorts i god tro, detta för att styrka 

och konfirmera slutsatserna som dras utifrån studien. För att kunna göra detta ska det vara 

tydligt att forskaren inte har blandat in sina personliga värderingar eller inriktat teorin för att 

påverka utförandet och slutsatserna som dras ifrån studien.
34

 Vi vill poängtera att inget av det 

som tas upp i empirin tas för givet och att vi i så stor utsträckning som möjligt är objektiva i 

vår bedömning av informationen. De författare från vilka vi har hämtat våra teorier för 

                                                 

 

 
31

 Bryman. A. & Bell. E. (2007). Business research methods. 2
nd

  edition. Oxford University Press. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Bryman. A. & Bell. E. (2007). Business research methods. 2
nd

  edition. Oxford University Press. 
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uppsatsen, har vi valt eftersom de är framstående inom det valda ämnet. Detta gör att dessa 

teorier tas för givna för att på det sättet kunna göra en objektiv bedömning av verkligheten. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I vår teoretiska referensram vill vi lyfta fram de teorier och modeller som vi anser beskriver 

fenomenet co-creation. Vi valt dessa teorier då vi anser att de är relevanta för 

undersökningen av de fallföretag som vi kommer att presentera i vår empiriska del. Vi 

kommer att börja med en introduktion för att visa hur co-creation har vuxit fram, vi 

presenterar också definitionen på värde som vi vill använda oss av då det kan vara ett 

begrepp som inte är helt lätt att precisera. Efter det presenteras olika typer av co-creation 

som vi sedan vill försöka hitta hos fallföretagen. Vi tar också upp företagets, kundens och 

deras gemensamma värdeskapande processer, detta för att vi i analysen vill försöka se i vilka 

aktiviteter värde skapas. Slutligen presenteras DART-modellen som är en co-creation modell 

för värdeskapande vilken utgörs av fyra nyckelfaktorer. 

 

3.1 Introduktion 

I sitt klassiska verk om konkurrenskraftig strategi införde Porter begreppet värdekedja. Det 

innebär att olika aktörer som verkar i tur och ordning tillför värde ända tills man når fram till 

konsumenten vid kedjans slut. Porter redovisade att ett företags plats i denna kedja kan hotas, 

inte bara av konkurrenter men även aktörer som står för alternativ teknik, av leverantörer och 

av kunderna själva. Begreppet värdekedja utgör en strategisk modell och har som sådan blivit 

dominerande. Denna 

vilar på den 

traditionella 

uppfattningen om 

företag där material 

förflyttas genom 

olika stadier i en 

process, medan värde 

tillförs vid varje steg. 

Eftersom fysiska 

material i princip bara Figur 1: Omarbetning av Porters värdekedja 
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kan förflyttas i en riktning och eftersom ett arbetsstycke bara kan befinna sig på ett ställe i 

taget, går det lätt att se vilken styrka och relevans kedjemetaforen har.
35

  

Dagens affärsvärld är däremot helt annorlunda och därför förlorar en del av de gamla 

modellerna och metaforerna sin kraft och ersätts med nya. Dematerialiserade resurser såsom 

information och kapital är nästan helt rörliga och kan befinna sig nästan var som helst när som 

helst, eller kan finnas på nära nog alla platser vid en och samma tidpunkt. Värdeskapandets 

ökade rekonfigurationspotential innebär att traditionella, kedjelika mönster kan lösas upp och 

förintas av högst oväntade aktörer. Många finansbolag upptäcker till exempel att deras 

verksamhet rekonfigueras av industriföretag som bryter upp sina värdekedjor och 

rekonfiguerar dem med ekonomiska tjänster, General Electric. Dagens marknadsspel handlar i 

mycket högre grad om vem som på det mest kreativa sättet kan utforma systemlösningar än 

om vem som kan positionera sig i en kedja.
36

 

 

Företag är abstraktioner, värdeskapande nätverk, snarare än fabriker och kontor. Dagens fria 

informationsflöde måste omvandlas till unika koncept och ramverk som kan rikta handlandet.  

Våra organisationer förkroppsligar det vi hittills har åstadkommit och de är fyllda av våra 

ambitioner. De är länkar mellan det förflutna och framtiden. Åldern på företaget är inte det 

viktigaste utan vad det står för. Vissa företag är sin tids främsta aktörer (Bilindustrin under 

den industriella epoken). Nya tekniska genombrott tillsammans med motsvarande drivkrafter 

åstadkommer nya mönster och möjliggör värdeskapande på långt högre nivåer än tidigare. Vi 

kan skapa mer värde och välstånd på helt nya sätt.
37

 

  

3.2 Värde 

Enligt Sanders & Simons är värde ett multidimensionellt koncept med en rad olika 

innebörder. Det kan refereras till ranking, vikten av något, materiellt- eller – monetärt värde, 

makt samt användbarhet. Värde kan också referera till vad en individ anser vara viktigt i livet. 

Från ett företagsperspektiv refereras värde till alla de aktiviteter och funktioner som en 

organisation behöver utföra för att tillföra värde till sina tjänster eller produkter. Samskapande 

av värde handlar om en eller flera former av värden producerade genom kollektiv kreativitet 

                                                 

 

 
35

 Normann. R. (2001). När kartan förändrar affärslandskapet. Liber Ekonomi. Malmö. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. 
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från människor.
38

 Von Hippel menar att värdet inte är något som ligger som slutresultat av 

någonting utan snarare något som skapas i lösningsprocessen.
39

 Det värdebegrepp som 

Normann använder sig av är nära knutet till begreppet ekonomisk produktivitet (men inte 

nödvändigtvis penningbaserad), produktivitet menar han är ett mått på relationen mellan 

insats och resultat.
40

 Nationalencyklopedin definierar värde inom ekonomi som åtråvärdheten 

hos varor, tjänster och andra nyttigheter. Man brukar skilja mellan bytesvärde och bruksvärde. 

Bytesvärde är i de flesta fall lika med marknadspriset och uttrycker åtråvärdheten i relation till 

en annan nyttighet. Bruksvärdet är mer svåruppskattat, ofta tas utgångspunkt i beräkningar av 

människors betalningsvillighet
41

. Det vi i fortsättningen refererar till värde är närmast relaterat 

till Nationalencyklopedins benämning. Då vi tror att nyttan kan öka genom att kunden och 

företaget samskapar ett erbjudande ökar således åtråvärdheten för erbjudandet jämförelsevis 

med ett annat.  

 

3.3 Service - Dominant Logic 

Gershuny & Miles observerade utvecklingen mot ökad självbetjäning i samhället. De 

uppfattade den större tonvikten av konsumenternas roll som producent som i första hand ett 

sätt att få ökad produktivitet, men ansåg också att utvecklingen var en följd av de stigande 

kostnaderna för arbetskraft. I stället för att köpa andra människors tid (som bara blev dyrare) 

för att på så vis få tjänster gjorda, köper konsumenten nu verktyg (som bara blir billigare) med 

vars hjälp man själv gör arbetet. Självbetjäning blir alltså byteshandel. Gränsen mellan 

producenter och kunder håller således på att suddas ut och fokus flyttas istället till att 

reallokera de värdeskapande verksamheterna mellan säljare och köpare och därmed bryta upp 

den traditionella modellen för deras roller.
42

  

 

Företagen vet hur de presterar genom att få feedback från marknaden i form av finansiella 

prestationer. Eftersom företag alltid kan förbättra sin service gentemot kunder och på det 

sättet förbättra den finansiella prestationen ses marknadsföringen i ett servicedominerat 
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perspektiv som en kontinuerlig lärandeprocess.  Den servicecentrerade synen på 

marknadsföring sammanfattas i fyra punkter: 

1. Identifiera eller utveckla kärnkompetenser, fundamental kunskap och färdigheter hos 

en ekonomisk enhet som representerar en potentiell konkurrensfördel. 

2. Identifiera andra enheter (potentiella kunder) som kan dra nytta av dessa kompetenser. 

3. Skapa relationer där kunden är involverad i utvecklingen av skräddarsydda och mer 

konkurrenskraftiga värdeerbjudanden för att möta kundens behov. 

4. Beräkna feedback från marknaden genom att analysera finansiella prestationer från 

utbytet mellan företag och kund för att förstå hur man ytterligare kan förbättra 

företagets erbjudande till kund, och således även den finansiella prestationen.
43

  

Det servicecentrerade synsättet sätter kunden i centrum och drivs utav marknaden. Med det 

menas inte att man som företag inte bara är kundorienterat, utan att man genom samarbete 

med och lärande av kunden kan anpassa sig till dennes individuella och speciella behov. 

Värdet definieras av och samskapas tillsammans med kunden istället för att finnas inbäddat i 

företagets output. Värde skapas alltså genom interaktionen mellan olika servicesystem. 

Företag använder två typer av resurser, operant resources och operand resources. Operant 

resources är ofta osynliga och immateriella såsom kunskaper och färdigheter, medan operand 

resources är materiella resurser som används för att skapa värde genom operant resources, ett 

exempel är själva produkten som en operand resource, och utifrån den skapar man med hjälp 

av operant resources värdeerbjudandet till kunden.
44

  

 

Kärnkompetenserna är i det här sammanhanget inte fysiska tillgångar utan istället 

immateriella tillgångar. Dessa definieras på olika sätt av flera olika författare: de är ”samling 

av färdigheter och teknologier”
45

, de är ofta rutiner, handlingar och tillvägagångssätt och är så 

kallad tyst kunskap
46

.  
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3.4 Co-Creation 

Teorin om co-creation handlar om interaktioner. Den beskriver förändringssättet som att 

organisationer interagerar med individer såsom anställda, kunder och aktieägare. 

Samskapande handlar om att hitta nya sätt att engagera kunderna på genom olika plattformar 

vilket möjliggör för kunderna att involvera sig själva i företagets värdekedja. Plattformarna 

kan vara antingen fysiska som exempelvis ett möte eller i en butik men också virtuella genom 

olika forum eller Communitys på Internet. Syftet med ett samskapande är att frigöra kreativ 

energi hos människor så att individuella erfarenheter byts med varandra som gynnar både 

organisationen och kunderna och bidrar till ett ökat värde för båda. 
47

 

 

Sanders & Simons definierar co-creation som en akt av samskapande kreativitet vars 

upplevelse och erfarenhet delas lika mellan två eller flera personer. Co-creation skiljer sig 

från samarbete på det vis att det som skapas är inte känt i förväg. Co-design är direkt relaterat 

till co-creation och handlar om att akten för samskapande kreativitet förs in i 

designprocessen.
48

  

 

På de senare åren har co-creation spelat en allt viktigare roll för företagen och forskarna inom 

marknadsföring, ekonomi, management och informationssystem. Detta har gjort att olika 

former av co-creation uppkommit längs vägen och nya fenomen inom co-creation har bildats 

som exempelvis ”Open Source Innovation”
49

. Trots att några företag förstått vilken betydande 

effekt som kan nås genom att släppa taget om kontrollen för produktutvecklingen är det 

fortfarande många företag som inte är beredda att släppa denna kontroll. Detta grundar sig på 

att de är rädda att värdefull information om företaget läcks ut till oönskade individer, att 

kunderna tar över managers makt samt att de förlorar kontroll över deras varumärke
50

. Att 

kunderna bör få en mer aktiv roll i värdeskapandet är inget som företagen bör oroa sig för. 

Tidigare har kunderna brustit i teknologisk kunskap och kapacitet för att utveckla nya 
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produkter men med dagens informationsteknologi har kunderna mycket större kunskap än 

tidigare och i vissa fall bättre än företaget där Internet är den bidragande orsaken.
51

   

 

3.4.1 Olika typer av värde i co-creation 

Monetärt värde - Co-creation som resulterar i monetärt värde drivs av önskan att tjäna 

pengar på nya sätt, mer effektiva sätt eller på sätt som bringar hållbara intäkter över en längre 

period. Monetärt värde behöver inte innebära att företaget har direkt kontakt med kunden utan 

värdet kan uppkomma genom verktyg för information och kommunikation som exempelvis 

genom undersökningar. Ekonomiskt värde – är ett kvantitativt förslag och baseras på 

kortsiktliga behov. Det består främst av transaktioner mellan vad företaget erbjuder och vad 

kunden konsumerar eller upplever.
52

 

Upplevelsebaserat värde – denna typ av värde drivs av företagens önskan om att omvandla 

kunderna till användare så att produkten eller tjänsten som företaget har designat, producerat 

och sålt bättre kan möta kundernas behov. Här behandlas inte enbart företagets produkter eller 

tjänster utan även varumärket och varumärkesmiljön. Den nya trenden visar att varumärket 

har en emotionell koppling till kunden och bygger på tillit och fungerar som en mätare på hur 

investerad kunden känner sig i företagets produkter och tjänster.
53

 

Socialt värde – handlar om ett hållbart, humanistiskt sätt att leva. Det stödjer öppna frågor 

såsom: ”Hur kan vi förbättra livskvalitén för en person som har en kronisk sjukdom?” Co-

creation av denna typ innefattar experter och vardagliga människor vilka arbetar tätt 

tillsammans. Snabbt framtagande av testversioner och kollektiv visualisering av idéer och 

möjligheter kan öka deras kollektiva kreativitet. För att detta ska fungera krävs att människor 

har direkt kontakt och interaktion med varandra. Empati mellan samskaparna är essentiellt.
54

 

 

3.4.2 Co-creation kan reducera kostnader 

Co-creation kan få andra människor att utföra ett arbete. Många anser att Co-creation är ett 

sätt att innovera och förändra konkurrensreglerna, men det är även ett sätt att reducera 

kostnader. Francis Gouillart menar att många företag biter större bitar än de kan tugga. De tror 

att om de har kontroll och optimerar en bred uppsättning av ensidiga processer användandes 
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endast deras egna resurser så kommer detta leda till framgång. Det som dessa företag inte 

förstår är att kunden inte längre vill vara passiv. Den vill aktivt delta i processerna och vill 

engagera sig i processdesignen och samskapandet av deras upplevelse. De är villiga att själva 

göra arbetet som krävs för det och tar därför gärna på sig den kostnad och tid som annars 

företaget själva skulle ha burit. Möjligheten för företag att kostnadsbespara handlar just om att 

släppa taget och låta kunderna göra en del av jobbet.
 55

 

 

Den största vinsten av co-creation ligger i att implementera principen inom företaget. 

Eliminering av kostnader kräver att en plattform skapas där båda parterna är engagerade i en 

dialog där processen som skapas blir transparent. Detta möjliggör en ny dialog mellan dem 

som leder till utvecklingen av nya erfarenheter som blir fördelaktiga för båda parterna till en 

mindre kostnad och mer värdefulla beslut då kontinuerlig kreativitet uppstår hos de 

inblandade parterna. I denna bemärkelse är Co-creation ett nytt sätt att forma produktivitet.
56

 

 

3.4.3 Co-Creation Innovation 

Co-creation innovation handlar om att finna en synergisk partner och skapa något 

tillsammans. Ofta bidrar denna skapelse till oanade samarbeten och unioner. Enligt Maddock 

& Louis Vitón är denna form av innovation den näst största trenden efter hållbarhet på dagens 

marknad. Samskapande har tre fördelar som gör det tilltalande för innovatörer: 

 

 Du får ofta en direkt kanal för distribueringen av din idé 

 Halva lösningen till ditt problem är ofta redan byggd. Många samskapande projekt 

finner partners som kommer med resten av pusslet.  

 Pull istället för Push. När människor skapar en idé är de exalterade över den, beroende 

av den och de kommer att vilja se till att den blir genomförd. När du samskapar får du 

fördelen genom två lag. Ofta har detta störst verkan när lagen som möts för 

samskapande har helt olika bakgrunder och verksamheter.
57
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3.4.4 Kundens ökade inflytande 

Konsumentens roll i industrin har ändrats från att vara isolerad utanför till att ha blivit 

involverad, mer informerad och mer aktiv. Företag behöver nya sätt för att skapa unika värden 

till sina befintliga och potentiella kunder. Flera faktorer påverkar dagens konsumeter på sätt 

som inte var möjliga för ett antal år sedan. Informationstillgången idag har gjort att 

konsumenterna vet mer och kan göra bättre övervägda val. Globaliseringen gör också att 

geografiska gränser snabbt försvinner, vilket gör att konkurrenssituationen för många företag 

förändras. Till exempel kan konsumenter granska produkter med avseende på pris och 

prestation över de geografiska gränserna, detta får som resultat att multinationella företag får 

mindre spelrum att variera pris och kvalité på produkter på olika geografiska marknader. 

Nätverkandet har också blivit en viktig faktor att räkna med. Genom communities kan 

konsumenter dela sina åsikter om produkter och tjänster fritt från företag och har stor 

inverkan på marknadsföringen, inverkan från word-of-mouth mellan konsumenter kan få en 

större inverkan på konsumenters beslut att köpa eller inte köpa något än de värden som 

företaget faktiskt säger att produkten eller tjänsten medför. När detta inträffar kastas den 

traditionella marknadskommunikationen om, från top-down till bottom-up. Genom att 

konsumenterna nätverkar tillför de mer och mer feedback, både mellan sig och till företagen. 

Detta är ett exempel på konsumentaktivism där konsumenterna blir uppmuntrade av andra att 

berätta om sina erfarenheter av produkter och varumärken.
58

   

 

3.4.5 Kundens kompetens för co-creation 

Vissa industrier har kommit längre än andra beträffande användandet av kundens 

kompetenser. Mjukvaruindustrin, där många företag har låtit kunderna testa deras produkter 

istället för att själva göra det i något laboratorium är ett tidigt bevis på hur kunden kan 

medverka i värdeskapandet för företags produkter. Microsoft lät 650 000 kunder testa deras 

beta version av Windows 2000 för att se vilka idéer som kunderna kom med för att förbättra 

prestandan samtidigt som kunderna förstod bättre vilka förändringar som behövde göras för 

att underlätta deras egen verksamhet. Att kunden blir en källa för kompetensutveckling kan 

även ses i andra branscher. Inom medicin till exempel finns numera mängder av information 
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på internet vilket möjliggör för kunden att tillsammans med läkaren bättre förstå kundens 

problem eftersom denne nu har mer kunskap och information om mediciner.
59

  

 

Enligt Prahalad & Ramaswamy handlar det om fyra fundamentala handlingar för utnyttjandet 

av kundernas kompetens. Managers måste engagera kunderna i en aktiv, tydlig och pågående 

dialog, de måste styra communities av kunder, de måste hantera kunddiversifiering och de 

måste samskapa personliga erfarenheter med kunderna. En aktiv dialog i det här fallet innebär 

en jämställd dialog. Företag har idag inget övertag eller monopol beträffande 

informationstillgång då Internet finns tillgängligt för alla. Att engagera sig i en dialog med 

kunder som vet vad de vill kräver ett rikare och subtilare utbyte än vad många företag är vana 

vid. Det blir då kritiskt att förstå syftet, meningen och kvalitén av dialogen ur kundens 

perspektiv.
60

  

 

3.5 Typer av co-creation 

Samarbetande Co-creation - En process där kunderna har makten att kollektivt utveckla och 

förbättra en ny produkts kärnkomponenter och underbyggande struktur. I denna form av Co-

creation har kunden största möjlighet till inflytande över idéer och kan välja komponenter 

som ska ingå i den nya produkten. Samarbetande co-creation drivs väldigt ofta av ”Open 

Source” applikationer vilket innebär att företaget inte låser källor och information utan delar 

öppet med sig av dem. Som nämnt tidigare har många datorprogram skapats på detta vis. 

Genom ett ”Open Source” system kan kunderna lättare konstruera ihop en produkt eller tjänst 

som bättre täcker deras behov. Företaget får i sin tur ut värdefull information, kunskap och 

erfarenheter som kan öka värdet på deras nya produkt då inputen kommer från utomstående 

aktörer med ett annorlunda synsätt på problemlösning. Dessutom sänker företaget ofta sina 

kostnader eftersom kunderna gör en stor del av arbetet utan att ta betalt vilket innebär 

minskade lönebetalningar till anställda.
61

 Samarbetande co-creation har många fördelar men 

är också den svåraste formen av samskapande. Den lämpar sig bäst i industrier som är 

informationsbaserade såsom mjukvarubranschen, medicinsk forskning, digital grafisk design 

etc. och kräver också att en liten del av samskaparna har stora färdigheter och kunskap inom 
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det relaterade ämnet. Detta gör att många kunder inte känner att de kan engagera sig alltför 

mycket då de saknar tillräcklig kompetens för innovationsprocessen. För företagen passar inte 

denna form av co-creation alla gånger speciellt om organisationen är väldigt centralstyrd.
62

  

 

Begränsad co-creation - Den här typen av samskapande innebär att kunden modifierar 

befintliga kommersiella produkter och vissa av dessa tas med vid nästa produktsläpp. 

Begränsad co-creation liknar på ett sätt en samarbetande co-creation eftersom kunden har 

relativt hög självständighet beträffande tillägg till den nya produktutvecklingen. Den här 

formen av samskapande ses ofta i datorspelsbranschen. Många företag förser kunder med 

gratis eller designprogram till en väldigt låg kostnad för att dessa ska få bättre möjlighet att 

utveckla och göra spelen bättre. Många gånger resulterar det i helt nya spel. Begränsad skiljer 

sig från samarbetande eftersom kunderna inte har oändlig tillgång till företagets kodning 

vilket begränsar deras möjligheter till att skapa något helt nytt med den ursprungliga 

produkten som bas. Kunderna måste dessutom skriva på slutanvändarkontrakt vilket 

förhindrar dem att dela med sig av produktinformation till obehöriga användare. Begränsad 

co-creation kan ha stor effekt på företag som befinner sig på en marknad som erbjuder 

liknande produkter eftersom begränsad co-creation hjälper företaget att differentiera sig och 

sticka ut.
63

  

 

Co-design - Co-design innebär att en liten andel av kunderna förser företaget med kontext, 

och förslag på design till den nya produkten medan en större andel av kunderna hjälper till att 

sedan välja ut vilket förslag som bäst passar och bör väljas av företaget. Co-design är 

begränsande i själva framförandet men låter kunderna har stor frihet i valet. Detta 

framförande förekommer ofta inom sportprodukter, hushållsprodukter, inredning och 

konsumentvaror. Processen börjar när kunderna designat något och skickat in det till någon 

central plats, oftast företagets hemsida eller Community skapad specifikt för projektet. Co-

design bidrag är ofta mer fasta till sin natur än samarbetande och begränsad co-creation och 

därmed inte lika flexibla. Flexibiliteten ligger i valfasen. Co-design håller nere företagets 

kostnader då de slipper investera i olika designprojekt utan får kreativa idéer från kunderna 

istället. Då kunderna även väljer vilken design som bäst passar innebär det att tiden för 
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produktsläppet även kan minskas och på så vis tiden för att komma ut på marknaden. Denna 

form av co-creation bjuder in inte enbart de kunder som sitter inne på mycket kunskap och 

kapacitet (designers etc.) utan även de som har lägre förmåga och kompetens eftersom de då 

istället får möjlighet att rösta och på så vis bidra med input. Då utrymme finns för så många 

att delta minskar detta risken för produktmisslyckande, marknadsandelsförsluter och 

minimerar kostnadsrisk för investerare.
64

  

 

Submitting - Detta är en process i vilken kunden direkt kommunicerar ut sina idéer om nya 

produkter till företaget. Submitting är ett annorlunda sätt från de mer traditionella formerna av 

kundkommunikation i form av fokusgrupper, undersökningar etc., genom att nivån på 

kundengagemanget är större och bidraget till företaget är mer utvecklat och koncentrerat. 

Submitting handlar mer än om att bara låta kunden få svara på några förutbestämda frågor, det 

ger kunderna chans att fokusera sin energi på att skapa och utveckla nya idéer och produkter 

till företaget som i första hand ska hjälpa kunden i dess vardag. Processen innebär också att 

kunderna förutom att skapa idéer också förväntas ge förslag hur utvecklandet bör utformas, 

hur designen ska se ut och nya produktprototyper. Vad som skiljer submitting från co-design 

är att företaget har full kontroll över processen i urvalet av utvecklandet av nya produkter.
65

  

 

3.6 Värdeskapande processer 

Vargo och Lusch presenterade åtta fundamentala principer för samarbete och värdeskapande. 

Nummer sex handlar om: ”Kunden är alltid en co-creator av värde: det finns inget värde 

förrän ett erbjudande blir använt – erfarenhet och uppfattning är väsentliga för bestämmande 

av värde”. Idag kan konsumenter engagera sig i dialog med leverantörer av varor och tjänster 

i varje steg av produktdesign och produktleverans. Den här dialogen ska ses som en interaktiv 

process där lärande sker tillsammans
66

. Tillsammans har producent och kund möjligheten till 

att skapa värde genom kundanpassade och samproducerade erbjudanden.
 67
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I en S-D logisk kontext poängterar Bolton behovet av teoretiska tillvägagångssätt som hjälper 

till att identifiera företags ”best practice”. Utifrån detta har författarna fokuserat sin forskning 

på hur företag kan skapa konkurrensfördelar genom att utveckla bättre tillvägagångssätt för 

hantering av co-creation. Författarna ser processen som den centrala delen i co-creation. S-D 

logik betonar att marknadsföring ska ses som en kombination av processer och resurser som 

företaget använder för att skapa värdeerbjudanden. Dessa inkluderar alla aktiviteter och 

interaktioner som hjälper co-creation av värde. Detta synsätt visar på behovet att se relationen 

mellan leverantör och kund som en långgående, dynamisk och interaktiv samling av 

erfarenheter och aktiviteter, vilka utförs av kunden och leverantören. I en kontext är dessa 

dels öppna och avsiktliga och dels baserade på rutin och omedvetet handlande. Forskningen 

visade att det finns ett behov av ett praktiskt processbaserat ramverk för co-creation av värde 

baserat på tre komponenter: 

 Kundens värdeskapande processer: I en business-to-consumer relation innefattar detta 

processer, resurser och tillvägagångssätt som kunder använder för att hantera sina 

aktiviteter.  

 Företagets värdeskapande processer: processer, resurser och tillvägagångssätt som 

företaget använder för att hantera sin verksamhet och relation gentemot sina kunder. 

 Mötesprocesser: De processer och tillvägagångssätt som innefattar interaktion och 

utbyte inom relationen mellan kund och företag, vilka behöver styras för att kunna 

utveckla framgångsrika möjligheter till co-creation.  

Dessa tre huvudprocesser utgör basen i ramverket för co-creation, se figur
68

. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
68

 Payne. F, A. Storbacka. K. & Frow. P. (2007) Managing the co-creation of value. Journal of the Academy of 

Marketing Science. Springer Science & Business Media. 

Figur 2 Omarbetning av: A conceptual framework for value-creation 



26 

 

Figuren illustrerar de sammankopplade processerna. Pilarna i mitten av figuren representerar 

olika möten mellan leverantör och kund, vilka sker som ett resultat av de två parternas 

respektive värdeskapande processer. Pilarna mellan customer processes och customer 

learning indikerar att kunden går in i en lärandeprocess baserat på dennes erfarenhet ifrån 

relationen. Detta lärande har sedan i sin tur inverkan på hur kunden kommer att gå in i 

framtida värdeskapande aktiviteter med företaget. Pilarna mellan supplier processes och 

organizational learning visar i sin tur hur företaget lär sig mer om kunden, och fler 

möjligheter för företaget uppkommer för att ytterligare förbättra designen för den upplevda 

relationen och således öka co-creation med kunden
69

. 

 

Kundens värdeskapande processer - Definieras som de aktiviteter som utförs av kunden för 

att uppnå ett specifikt mål. En nyckelfaktor för kundens möjlighet till att skapa värde är 

mängden information, kunskap, färdigheter och andra operanta resurser som de kan använda 

sig av. Om företag vill förbättra sin konkurrenskraft blir det nödvändigt att antingen utveckla 

kapaciteten att öka kundens totala pool av resurser i form av kompetens och färdigheter, eller 

att inverka på kundens process så att denne får möjlighet att utnyttja befintliga resurser mer 

effektivt. Vikten av att känna igen kundens processer vilar på att företag behöver utveckla en 

förståelse för hur det företaget erbjuder passar ihop med kundens alla aktiviteter.
70

  

 

Företagets värdeskapande processer - För företaget börjar värdeskapandet med att förstå 

kundens värdeskapande process. Figuren visar företagets processer som hjälper co-creation 

genom design och leverans av relevanta kundupplevelser och möjliggör lärande för 

organisationen som innefattar granskning av co-creation möjligheter, planering, test och 

utveckling av prototyper för möjligheter till co-creation av värde tillsammans med kunden. 

Det är också viktigt att det går att upprätta möjligheter till att mäta huruvida företaget skapar 

rätt värdeerbjudanden. En återkommande process av organisatoriskt lärande och styrning av 

kunskap lägger fokus på kunskap som den fundamentala/främsta källan till 

konkurrensfördelar. Alltså genom att börja titta på kundens processer kan företaget designa 

sina egna processer för att anpassa dessa till kundens.
71
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Mötesprocesser - Möten mellan kund och företag kan ske på initiativ från antingen kund, 

företag eller från båda. Mötesprocesserna engagerar flera funktioner i ett företag och är 

korsfunktionella i sin natur. Marketing kan starta en kampanj medans säljfunktionen startar 

försäljningsinteraktion och logistiken levererar varor. Möten mellan konsumenter och företag 

kan ses som utbytesaktiviteter där parterna byter resurser, och också som samarbeten där båda 

parter utför vissa aktiviteter.
72

 

 

3.7 Styrmekanismer för värdeskapande 

De bästa resurserna mobiliseras för att ta hand om en speciell situation – exempelvis för en 

kund vid en viss tidpunkt och på en bestämd plats – för att utan geografiska begränsningar 

skapa optimalt värde/kostnadsresultat. Detta kallas enligt Normann för Täthetsprincipen. 

Tätheten visar i hur hög grad denna resursmobilisering sker för en viss tid/plats/aktör. Numera 

blir företagens erbjudanden allt mer individualiserade. Internet ger oss information – mer än 

vi kan hantera. I den nya ekonomi finns marknader för praktiskt taget alla tänkbara resurser, 

globala marknader som vilar på dematerialiserad information. 
73

 

 

Teknikens effekt är – och har alltid varit att undanröja begränsningar. Den tekniska 

utvecklingen gör att det som innan inte varit möjligt blir möjligt. Eller att det som tidigare inte 

var ekonomiskt rimligt nu har blivit det. Den förändrar fyra viktiga aspekter: 

 Tid – När saker kan göras 

 Plats – Var saker kan göras 

 Aktör – Vem som kan göra vad 

 Sammanhang – Med vem det kan göras 

 

Alla dessa leder sedan fram till vad som kan göras. När begränsningarna försvinner i alla 

dessa avseenden öppnas en ny och större möjlighetsrymd för rekonfiguration. Denna slags 

rekonfiguration inrymmer två grundläggande processer: Att splittra aktiviteter och tillgångar 

som brukar vara nära förbundna, och den andra består i att kunna förena aktiviteter och 

tillgångar som förut var omöjliga eller alltför tidskrävande eller kostsamma att genomföra. 
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Den första handlar således om att ”bryta upp” medan den andra koncentrerar sig på att 

”koppla ihop”.
74

 

Kundens roll hos företag som gjort en rekonfiguering har ökat avsevärt; Platsen har flyttats 

från fabriken hem till kunden, tiden för komponeringen av en produkt eller tjänst har flyttats 

från det förflutna till framtiden, Den ekonomiska aktören som utför monteringen är inte längre 

någon i företaget utan kunden och kunden har sannolikt skapat en värdeskapande 

konstellation själv i form av vänner och familj som hjälper att genomföra ”monteringen” av 

produkten eller tjänsten.
75

  

 

3.8 Företagets värdeerbjudande 

För att vara konkurrenskraftiga måste de erbjudanden kunden får ha ett inslag av inlärning. 

Det innebär att de måste utformas med en öppen arkitektur. Statiska erbjudanden är mycket 

enklare att kopiera. Om en transaktion mellan kund och företag kan skapa en relation som 

erbjuder inlärning och leder till unika och ensamägda kunskaper hos berörda parter, kommer 

erbjudandet bara att förbättras med tidens gång. Det blir även betydligt svårare att konkurrera 

med det, eftersom det både är ett rörligt mål och något som alla parter investerat i. Internet 

erbjuder möjligheter till sådan ömsesidig inlärning.
76

 

 

Enligt Normann är enda sättet att få lojala kunder är att göra det möjligt för dem att vara 

illojala. Lojaliteten måste erövras inom ramen för en stor frihet. Det här får djupgående 

konsekvenser för utformningen av erbjudandet till kunden. I stället för att komma med färdiga 

erbjudanden måste företagen numera ge kunderna möjlighet att medproducera erbjudanden i 

realtid. Utformningen av ett erbjudande har förflyttats från dåtid till nutid, från att vara en 

verksamhet som företaget sköter till att vara något som kunden genomför tillsammans med 

företaget.
77

   

 

Begreppet ”tjänstefiering” innebär att när vi studerar ett erbjudande läggs tonvikten inte 

längre på den produktion som historiskt sett frambringat erbjudandet som resultat, utan vi 

beaktar det i egenskap av inflöde till kundens värdeskapande process. Ett erbjudande 
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definierar vidden på en, eller möjligen flera relationer. Normann menar att det definierar den 

värdeskapande överenskommelsen. När mer krävande kunder och ökad konkurrens tvingar 

företagen att se på en större kostnadsbild förutom tillverkning och försäljning, är det inte 

konstigt att de i högre grad fokuserar på hur deras varor och tjänster används. Det gäller både 

hur användarens kostnader kan minskas och hur intäkter och andra former av värdeskapande 

kan optimeras för användaren. På detta sätt fungerar erbjudanden som ett sätt att 

”mjukvaruisera” varor och tjänster, det vill säga att göra dem effektivare i kundernas 

användingsprocess. ”Mjukvaruisering” innebär i det här fallet att resurser relateras till 

varandra så att de skapar ökat värde tillsammans. Ett erbjudande sammanbinder företagets 

kompetens med kundernas och andra aktörers kompetenser och resurser så att de alla 

tillsammans samspelar i en värdeskapande process.
78

  

 

3.9 Möjligheter till Co-creation vid paradigmskifte  

Co-creation möjligheter består av strategiska valmöjligheter för företag att skapa nya värden. 

De typer av möjligheter som finns för företag beror mycket på industrins natur, deras 

kunderbjudanden och kundbasen. Författarna föreslår att företag åtminstone överväger tre 

olika typer av co-creation möjligheter.
79

  

 

Möjligheter tack vare teknologiska genombrott - dessa skapar nya möjligheter för företag 

att samspela med konsumenter för att skapa innovativa produkter, tjänster och erfarenheter. 

iPoden till exempel, ändrade hur konsumenter ställer sig till att köpa, lagra och njuta av 

musik.
80

  

 

Möjligheter tack vare ändringar i logik kring en industri - industriförändringar drivs dels 

av utveckling av nya kanaler för att nå kunderna. När gränser mellan industrier blir alltmer 

otydliga och olika industrier börjar konvergera kan möjligheter uppstå att kombinera 

kompetenser, färdigheter och kunskap för att hitta nya sätt för co-creation av värde.
81
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Möjligheter tack vare förändringar i kundernas preferenser och livsstil - företag bör 

alltid leta efter möjligheter baserade på förändringar av dessa två faktorer. Under det senaste 

årtiondet har trenden gått mot att vara mer individualistisk, vilket i sin tur pekar på att 

konsumenter är villiga att tillsammans med företag skapa med individuella, 

upplevelsebaserade och differentierade produkter och tjänster. 
82

 

 

3.10 DART-Modellen för Co-creation 

Interaktionen mellan företag och konsument är där värde skapas, för att förstå detta tar 

författarna upp fyra nyckelfaktorer: Dialog, access, riskbedömning och transparens, dessa 

utgör sedan varsin del i DART-modellen för värdeskapande.
83

 

 

Dialog - detta visar på interaktion, engagemang och vilja att agera för båda sidor (företag och 

konsument). Dialogen innebär mer än att bara lyssna på kunden, den utgör ett delat lärande 

och kommunikation mellan två lika parter. En dialog kan skapa och bibehålla lojalitet. 

Prahalad och Ramaswamy menar att dialogen inom co-creation har vissa kännetecken, den 

ska fokusera på ämnen som intresserar både företaget och kunden, den kräver ett forum där 

dialogen kan ske och den kräver också vissa spelregler som ger en ordnad och produktiv 

interaktion.
84

  

 

Access - Tidigare har fokus legat på att genom värdekedjan tillföra värden till en produkt och 

överföra ägandeskapet av produkten från företaget till kunden. Idag söker fler och fler kunder 

istället önskvärda upplevelser och dessa behöver inte medföra ägandeskap av en produkt. 

Access handlar om tillgång till information och verktyg, genom att ge tillgång till information 

om tillverkningsprocesser, design och kvalitetsprocesser, behöver inte mindre företag 

investera lika mycket för att kunna delta effektivt på marknaden. Konsumenter kan också vilja 

ha möjlighet att få åtkomst till en speciell livsstil. Ett exempel är leasingindustrin för bilar. 

Detta ger kunden tillgång till en bil som representerar en viss livsstil utan att denne behöver ta 
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ansvaret för att äga bilen. Access ger konsumenterna tillgång till information om företagen, 

och samtidigt får företagen tillgång till information om sina kunder.
 85

 

  

Riskbedömning - Risk hänförs här till sannolikheten att en konsument skadas. Men 

traditionellt sett har chefer antagit att företagen bättre kan bedöma riskerna med att använda 

en produkt, därför har marknadsföringen av produkter nästan uteslutande också fokuserat på 

fördelar istället för risker. Det pågår en diskussion om huruvida konsumenterna som co-

creators också ska få ta ansvar för risker som användande av en produkt eller tjänst medför. 

Från en diskussion i USA mellan konsumenter av ett visst läkemedel och aktörer inom 

läkarkår och andra grupper framgår att det inte är helt klart vem som ska ha det slutgiltiga 

ansvaret för konsumenternas hälsa. Å ena sidan ville konsumenterna ha information och 

verktyg, samt friheten att själva välja. Men konsumenten vill nödvändigtvis inte ta ansvar för 

dessa val som görs. Författarna antar dock att konsumenter i högre grad kommer delta i 

skapandet av värde, att de kommer insistera på att företagen ger dem nödvändig information 

om risker, inte bara siffror utan också metoder för att bedöma risker vid användandet av en 

produkt eller tjänst. En aktiv dialog mellan företag och kund där en diskussion förs angående 

fördelar och risker med användande av en produkt menar Prahalad och Ramaswamy kan 

skapa en högre nivå av tillit mellan parterna.
86

 

 

Transparens - Förut har företag kunnat dra nytta av informationsasymmetri mellan dem och 

konsumenterna, detta är dock något som håller på att försvinna och företag kan inte längre 

hålla skillnader i priser, kostnader och marginaler för sig själva. I takt med att information om 

produkter, teknologier och företagssystem blir mer tillgängliga, blir en högre grad av 

transparens också alltmer önskvärd.
87

 

 

Genom att kombinera de fyra nyckelfaktorerna kan företag på ett bättre sätt involvera 

konsumenterna som kollaboratörer. Transparens möjliggör en samarbetande dialog med 

konsumenterna. Konstant experimentering tillsammans med access och riskbedömning på 

båda sidor kan leda till att nya affärsmodeller samt funktioner designade för att möjliggöra 
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attraktiva värdeskapande co-creation upplevelser. Med hjälp av kombinationer av faktorerna i 

DART-modellen kan företaget skapa nya färdigheter: Access och transparens, ökar kundens 

chans att göra välinformerade val. Dialog och Riskbedömning, kombinationen ökar 

möjligheten till debatt och utveckling av offentliga och privata policys, ett exempel är 

tobaksdebatten. En bred debatt med större granskning av företagen och hög spridning av 

information angående cigaretters dåliga inverkan på hälsan leder till nya policys och mer 

välinformerade val för privatpersonen. Konsumenter kan påverka offentliga policys genom att 

göra privata val som konsument. Access och dialog, ökar chanserna till att skapa och 

underhålla till exempel communities med speciella teman som kretsar kring en produkt. 

Transparens och Riskbedömning, ökar förmågan att samskapa tillit mellan konsument och 

företag. Få företag delar frivilligt med sig av information angående risker med deras 

produkter eller diskuterar dem med sina kunder. Konsumenterna måste kunna lita på de 

företag som de skapar ett värde tillsammans med. Författarna skriver att mottot för smarta 

företag är ”när det finns frågetecken – visa”. Med det menas att företagen gör bättre i att vara 

ärliga och göra all nödvändig information synlig för kunden om det finns tveksamheter kring 

produkten eller tjänsten.
88

 

 

3.11 Sammanfattning av Teoretisk Referensram 

När vi nu har gått igenom referensramen ser vi att förutsättningarna på marknaden har 

ändrats mycket tack vare informationsteknologi såsom Internet varför gamla teorier och 

modeller förlorar sin kraft. Det nya paradigmet är mer servicecentrerat varför det 

benämns som Service-dominant Logic där co-creation är en underliggande del. Värdet 

definieras av och samskapas med kunden istället för att finnas inbäddat i företagets 

output. Co-creation handlar om interaktioner mellan företag och kunder där samskapande 

sker genom olika plattformar där kunderna har möjlighet att involvera sig själva i 

företagets värdeskapande. Dessa plattformar kan antingen vara fysiska eller virtuella, av 

vilket det senare är mer förekommande.  

 

Värde har många definitioner beroende på vilken typ samt vilken forskare som definierat 

det. Den definition som vi finner mest relevant för vårt syfte är Nationalencyklopedins 
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där ekonomiskt värde uttrycker åtråvärdheten hos en produkt, tjänst eller annan nyttighet. 

Inom Co-creation kan vi konstatera att det förekommer tre typer av värde; Monetärt, 

upplevelsebaserat och socialt.  

 

Inom Co-creation har fyra olika typer identifierats. Dessa är; samarbetande, begränsad, 

submitting samt Co-design vilka beskriver hur kunden interagerar med företaget i olika grad. 

Co-creation ger förutom samskapande även en möjlighet till att reducera kostnader för de 

involverade parterna.  

 

Nätverkandet är något som fått stor genomslagskraft där kunder ofta använder sig av 

Communities för att dela med sig av sina åsikter och ge förslag. Deras kompetens har också 

ökat angående möjligheten att göra innovationer tack vare informationstillgången som finns 

på Internet vilket har lett till att de inte längre vill vara passiva utan vill vara med och skapa, 

något som forskarna menar att företagen bör vara uppmärksamma på.  

 

För att förstå hur interaktionen mellan företaget och kunden skapar möjligheter till co-creation 

och ökat värde har vi tagit upp de olika aktörernas värdeskapande processer. Företagets 

värdeskapande process som går ut på att förstå kunden och vilka resurser som företaget 

använder sig av för att designa och leverera kundupplevelser, kundens värdeskapande process 

som innebär för företagets del att förse kunden med tillräcklig information, verktyg och 

resurser för att denne ska kunna skapa något. Därutöver finns mötesprocessen där kunden och 

företaget möts och byter kunskap och erfarenheter med varandra.  

 

Interaktion mellan företag och kund är där värde skapas och kan illustreras i en modell för 

värdeskapande som Prahalad & Ramaswamy benämner som DART – Dialog, Access, 

Riskbedömning och Transparens. Dessa fyra nyckelfaktorer skapar förutsättningar för Co-

creation och genom att kombinera dessa kan företag på ett bättre sätt involvera kunderna till 

att bli kollaboratörer.  

 

Denna modell kommer vi att använda oss av i slutet av analysen men vi kommer att 

komplettera den genom att i början titta mer specifikt på vilken typ av co-creation som 

uppstått bland våra fallföretag, samt hur de olika värdeskapande processerna sett ut för att på 

så vis tillföra mer djup till modellen och ge en bättre helhetsbild för hur ett ökat värde på 

erbjudandet kan uppkomma genom co-creation. 
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4. EMPIRI 
Vår empiriska del består av fem fallföretag som vi valt att studera då vår uppfattning är att 

dessa på ett eller annat sätt haft ett samarbete med kunden. Några av dessa säger sig ha 

direkt co-creation med kunder medan andra har ett samarbete som vi tror kan anknytas till 

fenomenet.  

 

4.1 NIKE 

Bill Bowerman och Phil Knight startade företaget Blue Ribbon Sports 1964 för att ge 

idrottsmän bättre skor. 1971 gav BRS ut sin första sko med logon som Nike senare har blivit 

känt för. 1972 skapades företaget Nike som idag har mer än 33000 anställda över hela världen 

och år 2009 hade man en vinst på 19,2 miljarder dollar.
89

  

4.1.1 Joga.com 

Under VM 2006 lanserade Nike tillsammans med Google en social nätverkssida som hette 

Joga.com. Denna sida bjöd in individer att filma deras fotbollsförmågor och ladda upp videor 

som visade på deras talang för att sedan kunna bli rankade och bedömda av andra medlemmar 

i communityn. En vinnare utsågs varje månad av medlemmarna på communityn. Joga.com 

skapade möjligheten för individer att själva skapa sin egen profil och nätverka med andra om 

sina fotbollserfarenheter. 1 miljon kunder anslöt sig till denna sida vilket gav Nike möjlighet 

att lära sig mer om sina kunder. Detta var ingen marknadsföringskampanj från Nike i den 

bemärkelsen att de ville sälja sina produkter utan ett sätt för Nike att engagera sig i sina 

kunder, sponsra dem och hjälpa till att lyfta upp nya talanger.
90

  

Joga.com blev ett användbart strategiskt verktyg för Nike att skapa kundrelationer på och få 

ökad förståelse för kundernas preferenser. Stefan Olander, VD för Nikes digitala tjänster 

noterade: ”Förr var produkten slutstationen i kundupplevelsen . Nu är det starpunkten.” 

 

4.1.2 Nike Plus 

I maj 2006 lanserade Nike sin nya plattform NikePlus i samarbete med Apple. Detta gav 

kunden en möjlighet att koppla sin iPod med hjälp av en trådlös komponent till en Nike-sko 
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samtidigt som plattformen erbjöd kunden ett medlemskap i såväl iTunes som nikeplus.com.  

Samskapelsen erbjuder kunden både musik och jogging.
91

 

 

Nike säger sig ha fått kunderna att medverka i värdeskapandet genom användningen av socialt 

nätverkande online. NikePlus är en teknik som spårar data från varje gång en löpare springer 

och knyter samman löpare världen över genom en hemsida, nikeplus.com. I augusti 2008 

hade sidan 800 000 löpare som var uppskrivna på att springa en tävling som hette Nike 

Human 10K race, sponsrad av Nike samtidigt i 25 städer. Det är en unik tävling eftersom den 

organiseras på så många ställen samtidigt och även om tävlingen inte går i ens stad kan man 

fortfarande vara med så länge man har en löpmätare från Nike och ett Nike id konto som 

laddar upp data om ens lopp på hemsidan.
 92

  

 

Tävlingen uppmärksammade alla löpare om deras löpdataprodukter i Nike Plusserien och 

även hemsidan där man anmälde sig och kunde se hur långt man hade sprungit genom att data 

kontinuerligt laddades upp till sajten. Förutom donerade Nike sammanlagt 3 miljoner dollar 

till tre organisationer som fokuserade på cancerforskning, FN:s flyktingorgan samt 

världsnaturfonden. Hur pengarna skulle fördelas bestämdes av deltagarna i loppet som röstade 

på Nike Plushemsidan. Nike uppmanade även deltagarna att starta sin egen insamling genom 

att sätta upp mål för hur långt de ska springa eller bara att samla in så mycket pengar som 

möjligt till välgörande ändamål från vänner och familj. Nike har genom denna tävling lyckats 

förmedla kommersiella mål samtidigt som de har fått folk engagerade, både för sin egen skull 

men också för andras.
93

  

 

4.1.3 Nikes onlinestrategi 

Nikes fokus låg på att erbjuda utrustning, information och material för löpning och skapa en 

Community på sidan där löpare kunde byta erfarenheter med varandra och med Nike. Att 

löparna dessutom kunde koppla sin mp3spelare från Apple gjorde att de fick mervärde av 

tjänsten nikeplus.com. Framgången med nikeplus.com gjorde att Nike intog initiativet till att 

skapa en liknande plattform för basketspelare. Som en betaversion skapade Nike genom 
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Facebook ett onlinespel där spelare från hela världen kunde organisera verkliga matcher och 

styra sin lag online.
94

   

 

4.1.4 “Kunden bestämmer” 

”Kunden bestämmer” utgör en av Nikes 11 principer och beskriver vad Nike är och hur de 

konkurrerar som ett företag. Citerat av Nikes CEO, Mark Parker: 

”Kunden har aldrig haft så mycket makt som de har idag. De har fler valmöjligheter och större 

tillgång till dessa möjligheter. De ansluter sig och samarbetar med varandra världen över … 

Detta har gjort att makten förflyttats till konsumenterna. För varje anställd på Nike, finns 10 

miljoner kunder som står och väger om våra produkter och vårt varumärke spelar roll … 

Förmågan att ha kontakt med kunder är den absolut viktigaste konkurrensfördelen på 

marknaden idag, och ingen gör detta bättre än Nike.” 
95

 

 

Nikes Brand President, Charlie Denson uttalar sig om konsumenter på följande vis: 

”Konsumenter vill vara delaktiga i en Community, antingen är det en digital, virtuell eller 

fysisk Community. De vill känna att de är en del av någonting. De vill vara engagerade…”
96

 

 

4.1.5 NikeiD. 

NikeiD är en plattform skapad för människor runtom i världen att på ett enkelt och roligt sätt 

designa och köpa sina egna skor. På NikeiDhemsidan erbjöd Nike 20 leverantörer att vara 

med och utforma nästa nya skomodell för Nike. Nike gjorde ett event av det hela liknande en 

tv-show och inbjöd sina medlemmar i communityn att vara med och rösta fram bästa 

designen. Förutom att vara med och rösta fram Nikes kommande nya sko kunde 

medlemmarna även utforma sin egna personliga sko med varierande stil och färg och 

dessutom med tillägget att sätta flaggan på sitt hemland på skon. Till fotbollsorganisationerna 

gav Nike möjligheten för dem att vara med och designa fotbollsskor som var personliga och 

anpassade just för dem.
97
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Hemsidan omvandlar besökaren till en kreatör som tillåts att addera färger och material till ett 

stort utbud av skor, väskor och utrustning. Hemsidan använder programmet Flash för att på så 

vis förse besökaren med en inspirerande och rörlig miljö. Flash innebär för Nikes del att de 

reducerar tidsåtgången som det tar att lägga till nya produkter på sidan med 80 %.
98

 Nikes 

koncept är: ”Du designar det, vi bygger det” Sidan erbjuder inte bara personlig design utan 

fungerar också som ett slags forum där individer kan interagera med varandra och dela med 

sig av sin kreativitet.
99

  

 

4.1.6 Nike Free 

Nike Free är ett resultat av observation där individer varit delaktiga till innovationen och 

skapandet av denna sko. Det var under en löpträning som representanter från Nike upptäckte 

att löparnas tränare lät dem springa barfota. Dessa löpare hade Nike som sin vanliga 

skoleverantör och en stor nyfikenhet väcktes hos representanterna.
100

  De började rådfråga 

några av världens mest representerade friidrottstränare om vad som var nästa steg för den 

moderna löpskon och svaret de fick var: ”Vi behöver inte mer sko, vi behöver mindre, faktum 

är att vi nog inte ens behöver någon sko, ge oss en bar mänsklig fot.”
101

   

 

Den fundamentala idén bakom Nike Free är att istället för att få foten att passa skon, bör skon 

passa foten. I över 30 år har löpskotillverkare försökt konstruera skor med ökad dämpning och 

andra attribut som ska göra löpningen enklare för utövaren. Det råder ingen tvekan om att 

löpskorna varit till stor nytta för löparna i form av bekvämlighet och försök till att minska 

risken för skador. Dock har många tränare, främst inom friidrott, observerat att genom att 

kontrollera fotens naturliga rörelser, gör löpskorna fötterna svagare och mindre 

hälsosamma.
102

 Det finns inte mycket bevis på att löpskor har gjort det bättre för människor 

säger Daniel E. Lierbman, en professor på mänskliga evolutionära biologiavdelningen vid 

Harvard
103

.  Nike tog till sig detta och utvecklade Nike Free.  
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Nike lät 110 vanliga löpare, varken världsklasslöpare eller nybörjare, ingå i ett test team där 

hälften sprang med Nike Free och hälften med vanliga löpskor under en sex månadersperiod 

för att se huruvida den nya skon var användbar och inte påtvingade för många skador. 

Testgrupperna sprang fyra 30 minuters runder, fyra gånger i veckan. De testades i början av 

projektet för deras förmågor inom olika fysiska moment såsom beep-test, småstegslöpning, 

korta spurter och benstyrka och testet gjordes om i slutet av projektet för att se vilka resultat 

som bildats. Gruppen som hade använt den nya barfotaskon Nike Free visade en förbättring 

på mellan 10 – 20 % inom alla fyra momenten medan de med vanliga löpskor inte hade någon 

signifikant förbättring på något av de fyra
104

. Vad 6-månaderstestet visade var, precis som de 

rådfrågade tränarna hade indikerat, att den nya designen hade adderat flexibilitet, kontroll och 

fart till foten. Med andra ord kom Nikes nya modell inte att fungera som en löpsko, utan en 

träningsteknik.
105

 

 

4.2 Dell 

Dell grundades 1984 av Michael Dell, grundidén som han hade var att ta bort mellanhanden 

och sälja datorer direkt till kunden. Affärsmodellen ”the direct model” skapades och under de 

senaste 25 åren har Dell sålt datorer till miljoner kunder i över 100 länder i världen.
106

 

Dell är ett exempel där ett företag hittar en ny strategi inom en bransch. Traditionellt 

utvecklade datortillverkarna sina egna komponenter som sedan monterades in i datorerna. 

Detta innebar att företagen utförde väldigt många aktiviteter som inte direkt tillförde något 

värde till kunden. På Dell såg man möjligheten att utforma ett nytt sätt att sälja datorer till 

konsumenterna. Istället för att producera komponenterna själva, för att sedan montera dessa 

till färdiga datormodeller, använder sig Dell av underleverantörer för komponenterna.
107

 Detta 

kombineras med att kunden själv kan skräddarsy sin egen dator när han eller hon beställer 

datorn från Dell, på det sättet kan Dell hålla nere sina kostnader då de kan hålla nere 

lagerhållningen av komponenter, och kunden får precis vad den behöver i och med sin 

skräddarsydda dator
108

.  
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4.2.1 IdeaStorm 

År 2007 lanserade Dell plattformen IdeaStorm, detta var ett nytt sätt för Dell att direkt kunna 

kommunicera med sina kunder, kunderna får en möjlighet till att dela sina idéer om Dell 

tillsammans med andra kunder och Dell. Dells mål med IdeaStorm är att kunna höra vilka nya 

produkter och tjänster som kunderna vill att Dell ska utveckla. Sedan lanseringen har 

IdeaStorm utvecklats vidare och år 2009 skapades en ny funktion som heter Storm Sessions, 

här lägger Dell upp specifika ämnen på hemsidan som de sedan ber kunderna att lägga fram 

förslag på. Storm Sessions hålls endast öppna under en begränsad tid för att göra 

diskussionerna mer målinriktade och relevanta.
109

 

Fram till skrivande stund har IdeaStorm samlat in 14 951 idéer ifrån kunder, av dessa har Dell 

implementerat 425 stycken
110

. Utöver detta så har Dells twitterkonto över 600 000 som följer 

det, och har hjälpt till att sälja produkter för ett värde på över tre miljoner dollar.
111

 

 

Hur kunden vet att Dell lyssnar på deras idéer 

Dell ser IdeaStorm som revolutionerande eftersom det erbjuder ett transparent och snabbt 

arbetssätt som gör att kommunikationen mellan Dell och kunderna blir snabbare, samt låter 

kunden veta vad som görs med dennes idéer. Varje idé som lämnas in blir läst inom 48 

timmar och får en status för att kunden ska se vart i processen idén är. Där kan kunden se när 

idén blivit mottagen, om den är under undersökning, om den delvis ska implementeras eller 

till fullo. Det finns också status på när en idé inte går att implementera och när en idé inte har 

fått några kommentarer senaste året så arkiveras dem. Anställda kan ge kommentarer på idéer 

direkt på hemsidan och dessa anställda har då en Dell-logo vid sin kommentar så att kunderna 

vet att det är en anställd som har kommenterat.
112
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4.3 BMW 

BMW Group är en av världens mest framgångsrika tillverkare av bilar och motorcyklar med 

deras varumärken BMW, MINI och Rolls-Royce. Som ett globalt företag har BMW Group 24 

produktionsanläggningar i 13 länder och har ett globalt försäljningsnätverk i över 140 

länder.
113

 

 

4.3.1 BMW Group Co-Creation Lab 

BMW Group Co-Creation Lab är en virtuell mötesplats för individer som är intresserade av 

bilar och ämnen relaterade till dessa. Det är en plats för dem som vill dela med sig av sina 

idéer och åsikter kring morgondagens automobila värld med en av världens ledande 

tillverkare och här bjuds människor in från hela världen för att bidra med sina förslag kring 

specifika ämnen och för att sammankopplas med andra likasinnade. Medlemmarna får inte 

bara vara med och utvärdera koncept som utvecklats av BMW Group utan de får även en 

chans att bli aktiva samskapare av innovativa produkter och tjänster. BMW Group Co-

Creation Lab har fram till idag bedrivit fem olika projekt och är i skrivandes stund på gång 

med sitt sjätte där medlemmarna aktivt deltagit och bidragit med sina idéer, åsikter och 

förslag.
114

 

 

4.3.2 Customer Innovation Lab 

Som en del av BMW Customer Innovation Lab har 1045 användare delat med sig av sina 

idéer om innovativ telematik och onlinetjänster samt system för framtida förarstöd. 

Deltagarna lämnade förslag i en strukturerad multimedia miljö vilket gav dem möjlighet att se 

över, utvärdera och bygga vidare på förslag från andra deltagare. Projektet resulterade i 215 

idéer där vissa valdes ut för att utvecklas av utvalda användare. Två förslag gicks sedan 

igenom och skapades sedan av BMW som introducerade lösningarna till marknaden.
115

 

 

4.3.3 BMW på Internet 

För att bedöma hur BMW skulle representeras på Internet och hur dess produkter kunde bli 

utvecklade virtuellt med hjälp av konfigurationsverktyg deltog 14 utvalda användare vilka 
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blev en del av vad BMW kom att kalla för Lead User Workshop. Denna workshop hölls i två 

dagar i München, Tyskland. Som tack för deltagandet fick alla användare tillgång till BMW:s 

körträningsskola och besöka den kända ölfestivalen ”Oktoberfest”. Fem koncept utvecklades 

under denna workshop som BMW sedan implementerade till sin hemsida.
116

 

 

4.3.4 BMW – Ideas Lab 

År 2007 utvecklade BMW Groups dotterbolag BMW M ett verktyg för medlemmarna på 

communityn M Power World som hette Ideas Lab. Verktyget skapades för att göra det möjligt 

för kunder att uttrycka sina innovativa idéer och samtidigt överföra dessa till företaget. Med 

hjälp av Ideas Lab kunde BMW M identifiera nya behov hos kunderna och få innovativa idéer 

från dessa för att kunna möta behoven. Till skillnad från Customer Innovation Lab som hade 

utvecklats av BMW Group fokuserade Ideas Lab på integreringen av medlemmar på 

communityn. Alla medlemmar på M Power World bjöds in till att vara med via e-mail, samt 

genom att man annonserade om det i tidningen med samma namn. Medlemmarna fick 

registrera sig via en länk i e-mailet där de under registreringen fick gå med på att avsäga sig 

rätten till alla idéer som utvecklats inom Ideas Lab. Belöning i monetär form erbjöds inte, 

dock så erbjöds medlemmarna andra incitament, såsom erkännande ifrån företaget.
117

  

 

Under december år 2007 fick medlemmarna chansen att välja mellan fyra olika 

marknadsförings- och försäljningsämnen som förklarades i en artikel i tidningen. Utifrån 

dessa fyra var det två som fick väldigt hög ranking. M Power Tour och M Lifestyle 

Collection, vilka därför valdes ut för Ideas Lab. M Power Tour är en årligen återkommande 

serie av events som organiseras av BMW och BMW M, uppgiften för medlemmarna är att 

komma med nya idéer och utvecklingar av nästkommande års events. M Lifestyle Collection 

innefattar alltifrån kläder till accessoarer och här var uppgiften att komma med nya idéer och 

innovationer för nästa kollektion.
118

 Ideas Lab hölls öppet mellan den 18e december 2007 och 

den 24e januari 2008.  
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4.3.5 CleanEnergy Community Monitoring 

BMW Hydrogen 7 är världens första producerade vätgasbil. Den körs av 100 ledande 

personer aktiva inom kultur, politik, business och media. Dock är miljövänlig och 

ansvarstagande teknik ett ämne som tas upp av alla bilrelaterade communities på internet 

vilket gjorde att BMW fann behovet av att höra åsikter från vanliga individer kring hållbar 

energi. Mer än 180 communities uppmärksammades och analyserades vilket gav BMW 

inblick som resulterade i en kampanj vid namn CleanEnergy där åsikterna från de olika 

communities bidrog till BMW:s insatser för hållbar energiutveckling.
119

 

 

4.3.6 Idea Contest Mobility Services 

BMW Groups idétävling fokuserade på nya idéer för mobilitetstjänster i morgondagens 

städer. Tävlingen gav möjlighet att lägga fram kreativa förslag gällande den framtida 

fordonsindustrin i städer och tätbebyggda områden. Förslagen handlade om att komma med 

idéer på tjänster snarare än produktlösningar och deltagarna hade olika kategorier att välja 

mellan såsom: generell rörlighet, parkering, elektroniska bilar, nätverk och kommunikation 

samt applikationer för mobiltelefoner och annat. Tävlingen resulterade i att 550 medlemmar 

lade sammanlagt fram mer än 300 idéer och förslag på framtida lösningar och mer än 1000 

människor runt om i världen var med och kommenterade dessa och hjälpte även att utveckla 

förslagen. Vinnaren av tävlingen blev Venugopal Panicker som kom på PMUP konceptet. 

PMUP är den engelska förkortningen för Pick Me Up Please som betyder snälla plocka upp 

mig och konceptet bygger på ett mobilt system för fotgängare. Så kallade ”Reskort” 

installeras i mobiltelefonen samt i bilen vilket möjliggör kommunikation mellan förare och 

fotgängare för samåkning.
120

  

 

4.3.7 Interior Idea Contest 

Detta är BMW Groups senaste projekt som handlar om inredningsdesign. Tävlingen går ut på 

att skapa nya och innovativa idéer för hur man kan anpassa inredningen efter sin egen smak 

och hur denna anpassning ska kunna förverkligas. Både fysiska produkter och immateriella 

tjänster beaktas vilka ska göra så att inredningen av bilen anpassas efter kundens individuella 
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behov. Förslagen delas in tre kategorier vilka är: 1) Funktion och bekvämlighet, 2) Stil och 

design och 3) upplevelse.
121

  

 

4.4 ELECTROLUX 

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter samt motsvarande utrustning 

för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter på 

mer än 150 marknader varje år. Företaget fokuserar på att ta fram innovativa produkter som är 

designade med omtanke och som bygger på konsumentinsikt, allt för att möta konsumenters 

och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår spisar, ugnar, 

fläktar, kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och dammsugare under 

välkända varumärken såsom Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidair.
122

 

 

4.4.1 Verksamhet 

”Thinking of you” fångar upp Electrolux erbjudande: Att alltid sätta användarna i främsta 

rummet, vare sig det handlar om produktutveckling, design, tillverkning, marknadsföring, 

logistik eller service. Genom att erbjuda produkter och tjänster som konsumenter föredrar, 

som gynnar såväl människor som miljö och som konsumenter är beredda att betala högre 

priser för, kan Electrolux få lönsam tillväxt. Innovativa produkter, lägre kostnader och ett 

starkt varumärke skapar grunden för en förbättrad lönsamhet i Electrolux.
123

 

 

4.4.2 Produktutveckling baserad på konsumentinsikt 

Konsumentinsikt är basen för produktutvecklingen inom Electrolux. Genom att förstå 

konsumenternas behov och hur de tänker, känner och agerar när de använder 

hushållsprodukter kan precisionen i utvecklingsarbetet förbättras. Electrolux utvecklar 

produkter med relevanta funktioner, tilltalande design och god resursanvändning. Produkterna 

vänder sig främst till kunder i de högre prissegmenten, vilket innebär en förbättring av 

produktmixen.
124
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4.4.3 Anpassning 

Användningen av Internet blir allt viktigare. Av de kunder som köper Electrolux produkter 

och som hämtar information på Internet, besöker en majoritet koncernens hemsidor under 

köpprocessen. Därför tar Electrolux fram Internetlösningar som är genomtänkta, 

stimulerande, innovativa och som ska stödja konsumenten under hela processen. 

Internetanvändningen förändras snabbt och skiljer sig mellan åldrar, regioner och kulturer. 

Det är därför viktigt för Electrolux att gå dit kunderna går och skapa lämplig närvaro genom 

sociala nätverk, portaler, sökmotorer och inte minst genom egna konsumentorienterade 

hemsidor.
125

 

 

4.4.4 Electrolux Design Lab 

Elektrolux grundade Design Lab år 2003 med syftet att få unga talanger med industriell 

designutbildning att presentera innovativa idéer för framtida hushållsproduktsutveckling. 

Tävlingen ger chans för individer att visa sin kreativa förmåga samtidigt som Elektrolux får 

viktig input och chans till att utveckla nya produkter. Tävlingen har olika teman varje år och 

år 2010 var temat ”The 2nd Space Age” och går ut på att optimera hushållsprodukterna så att 

människor kan maximera boendeytan i lägenheten fram till år 2050. Toppfinalisterna bjuds in 

till att vara med i ett globalt evenemang och presentera sina bidrag för en jury beståendes av 

framstående designers. Juryn bedömer senare deltagarnas prestationer baserat på design, 

innovation och konsumentinsikt. Elektrolux Design Lab har lett många unga designers till 

jobb och stora karriärmöjligheter inom design.
126

 

 

”Design Lab har växt från att först ha varit något som skapade PR värde till att ha blivit en 

inkubator för vår egen innovationsprocess och designbefolkning. För de som har ett genuint 

intresse för design finns här mycket att hämta. Många av vinnarna har talat om för oss att 

Design Lab har förändrat deras liv”. Ulrich Gartner, Vice President för kommunikation i 

Europa, Electrolux.
127

 Likaväl som Electrolux integrerar designtalangerna till organisationen, 

integrerar de även idéerna själva. De skyddar idag många intellektuella ägandelicenser som 

kommer från Designlabbet och vissa idéer är redan i företagets innovationsprocess.  
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Gartner menar också att traditionellt har Electrolux haft ingenjörer som kommit upp med 

idéer och teknologiska lösningar som de satte ihop till en produkt för att sedan se om det 

fanns någon som behövde den. Idag har Electrolux ett “outside-in” fokus där företaget 

undersöker verkligheten genom att studera vilka eventuella problem som kunder har genom 

att ha insikt och forskningsobservation. Så fort de identifierar ett problem börjar de arbetet 

med att komma fram till en lösning. Design Lab är ett sätt för Electrolux att upptäcka sådana 

här problem och sedan tillsammans med de unga talangerna försöka lösa det.
128

 

 

4.4.5 Rendezvouz - Electrolux visionary concept 

Electrolux har skapat ett bord som kan göra i stort sätt allt: Den fungerar som ett 

vardagsrumsbord, den kan ladda upp din iPhone, iPod eller laptop, du kan laga mat på det, äta 

från det, förvara mat under det och den virtuella kocken talar till och med om för dig hur du 

ska laga mat. Bordet är ett svar på de trender och analyser som Electrolux har gjort för att 

bemöta kundens olika behov. Konceptet bygger på insikten om att många kunder tycker om 

att laga mat och underhålla men gillar inte idén om att det måste ske i ett separat rum från sina 

gäster. De vill även att sina kök ska vara intuitiva och lärorika så att det ser ut som att de är 

mästerkockar trots att de inte är det. Matlagningen blir en social aktivitet med Electrolux 

rendez-vous eftersom bordet har så många funktioner och interagerar med konsumenten.
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4.4.6 Taste of Christmas 

AEG-Electrolux är en stolt sponsor av Taste of Christmas i samarbete med Waitrose på ExCel 

I London. AEGs knivskärförmåga testas av mästerkockar i AEGs smakteater där kunder även 

får chansen att testa sina egna matlagningsförmågor och tillsammans med kockarna dela 

upplevelsen. Eventet fick stor uppståndelse och hade fler än 30 000 besökare och varor såldes 

för 1,3 miljoner pund. Taste of Christmas är enligt Electrolux ett sätt att föra ihop två olika 

publiker som tillsammans skapar mer värde. Många önskar att laga den perfekta julmiddagen 

och Electrolux tillsammans med mästerkockarna hjälper kunderna att få den drömmen till 

verklighet genom rådgivning, ledtrådar och tips.
130

  

                                                 

 

 
128

  http://www.electroluxdesignlab.com/ 
129

 http://newsroom.electrolux.com/uk/2009/06/01/the-table-that-is-a-kitchen-rendez-vous-an-electrolux-

visionary-concept-based-on-kitchen-and-lifestyle-trends/ 
130

 http://newsroom.electrolux.com/uk/2009/10/29/%E2%80%98taste-of-christmas%E2%80%99-with-aeg-

electrolux/ 



46 

 

4.5 Apple 

Apple grundades av Steve Jobs och Steve Wozniak 1976 och 1984 lanserades den första 

konsumentdatorn Macintosh. Idag är Apple en av de ledande aktörerna inom multimedia, med 

produkter som Mp3-spelare, mobiltelefoner, och datorer.
131

 

 

4.5.1 Affärsmodell 

2003 introducerades iPod tillsammans med iTunes Store, vilket revolutionerade den bärbara 

“upplevelsen” genom att skapa en ny marknad och förändra Apples organisation. På tre år 

blev denna kombination en 10-miljardersaffär som står för 50 % av Apples intäkter.  Varför 

Apple lyckades med detta grundar sig bland annat i affärsmodellen. Istället för att göra om bra 

teknik till snygg design, tog de den goda tekniken och omfamnade den i sin affärsmodell. 

Innovationen som Apple skapade var att göra nedladdningsbar musik enkel och tillförlitlig. 

För att göra så byggde företaget en slående affärsmodell som kombinerade hårdvara, 

mjukvara och service. Denna modell definierade värde på ett nytt sätt och medförde 

spelförändringar beträffande bekvämlighet för kunden. 
132

 

”Kreativitet handlar om att koppla samman saker” /Steve Jobs 

 

4.5.2 Open Source 

Som det första stora företaget att ha ett Open Source system som sin nyckelfaktor i strategin 

för utvecklandet av mjukvaror, fortsätter Apple att vara en trogen anhängare av Open Source 

utvecklingsmodellen. Viktiga komponenter till Mac OS X är tillgängliga under Apples Open 

Source licens, vilket tillåter mjukvaruutvecklare och andra att se kodning, lära sig från det och 

ge förslag till modifieringar. Apple tror att användningen av en Open Source metod gör Mac 

OS X till ett mer robust och säkert operativsystem. Problem som uppkommer kan direkt 

identifieras och fixas med hjälp av Apple och dess Open Source Community.
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4.5.3 iTunes, iPod & iPhone 

Genom iTunes service har kunder laddat ned över 350 miljoner självvalda låtar efter att ha fått 

lyssna på små utdrag från sångerna. Genom detta slipper de obekvämligheten som finns i att 

köpa en hel CD-skiva. Individer inklusive artister har även möjligheten att själva ladda upp 
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sina spellistor och dela med sig av dem genom att använda iMix verktyget som finns 

tillgängligt på iTunes. Denna Community som iTunes närmast kan liknas vid (då det inte 

enbart fungerar som en online butik) hjälper individer att hitta och ladda ned ny musik som 

sedan kan föras över till Apples musikspelare iPod, samt iPhone.
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Framgången bakom iPod ligger i att Apple förstått att det är användarupplevelsen där kunden 

kan interagera med iPoden som spelar roll. Mjukvaran gör det möjligt för användaren att 

bläddra igenom sitt musikbibliotek snabbt, skapa nya spellistor eller bara spela upp 

användardefinierade spellistor. Därutöver kan kunder komma in till Apple butikerna där de 

kan lära sig hur de ska använda iTunes, iPod och övriga Apple produkter och snabbt få svar 

på sina frågor kring såväl mjukvaran som hårdvaran. Apple butiken ses på det viset mer som 

en lärandemiljö än en försäljningsmiljö. Individens interaktion med kunnig personal från 

Apple samt andra kunder som är medlemmar i Apples användargrupper bidrar till ökad 

kunskap för individens erfarenhet och upplevelse.  

 

4.5.4 Appstore 

Varje app (kort för applikation) som man laddar ner gör att ens iPhone kan göra mer. Med 

över 250 000 appar att välja mellan kan kunden få tillgång till appar inom flertalet kategorier: 

spel, livsstil, sociala nätverk, utbildning, mat, sport m.m. Många av apparna är gratis att ladda 

ned och kan också ges bort som gåva. Appstore erbjuder ständiga uppdateringar som kunden 

själv kan ladda ned direkt från sin iPhone. Om man inte vet vilken app man ska ladda ned har 

Apple tre olika sätt för att hjälpa kunden. Dels kan kunden gå in på topplistan inom de olika 

kategorierna för att se vilka appar som mest används i världen, både betalda och gratis, det 

finns en funktion som kallas för ”What´s hot” där nya appar presenteras och slutligen finns 

Genius som hjälper till med valet av app baserat på kundens andra appar samt vilka appar som 

laddats ned av andra.
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Precis som iTunes låter Appstore kunden skapa egna musiklistor och dela med sig av sina 

låtar till andra, kan kunden genom Appstore skapa sin egen app och sedan dela med sig av 

den till andra. För att skapa en egen app behöver kunden ladda ned programmet iOS SDK. I 

det programmet finns verktyg som kunden kan tänkas behöva inklusive instruktionsvideo för 
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hur man bygger en app, koder och många andra tips. Efter att appen är klar kan den testas till 

exempel en iPhone och genom uppkoppling till wi-fi går det att se hur den fungerar i 

verkligheten. iOS utvecklingsprogram inkluderar två tekniska supporthändelser där ingenjörer 

från Apple kan ge kunden kodningsassistans eller vägledning till lämplig teknisk 

dokumentation för att på så vis skynda på utvecklingsprocessen. Sedan kan appen distribueras 

genom Apples iOS standardutvecklingsprogram, här kan kunden lägga upp sin antingen fria 

eller kommersiella app på Appstore och nå miljontals kunder.
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5. Analys 
Utifrån vår teoretiska referensram kommer vi nu i analysen att titta på våra fallföretag och 

försöka se vilka typer av co-creation som vi kan hitta hos dessa. Därefter kommer vi att 

försöka identifiera vart de olika värdeskapande processerna visar sig hos företaget, kunden 

och emellan dessa. I slutet av vår analys vill vi sammanfatta hur de föregående delarna 

passar in på de fyra dimensionerna av DART för att visa hur interaktionen mellan företag och 

kund har bidragit till co-creation där ett ökat värde uppstår för båda. 

 

5.1 Typ av Co-Creation 

Co-creation kan mynna ut i en rad olika typer av samarbete. Vilken typ eller typer som 

företaget väljer att använda sig av beror på hur pass djupt samarbete som man vill ha med 

kunden och hur pass mycket information man vill ge denne. I våra empiriska fall ser vi att 

typen av co-creation som företagen har använt sig av varierar. Apple är enligt dem själva det 

första stora företaget att använda sig av ett Open Source system. De förser 

mjukvaruutvecklare och andra med kodning och tillåter dem att använda sig av Apples 

program för att dessa ska kunna göra modifieringar och ge förslag på förbättringar. Att 

använda sig av ett Open Source system ingår i den typen av co-creation som O´Hern & 

Rindfleisch kallar för Samarbetande co-creation där kunden har makten att kollektivt utveckla 

och förbättra en ny produkts kärnkomponenter och underbyggande struktur. Denna form av 

co-creation är den svåraste eftersom det ofta kräver att kunderna besitter stora färdigheter och 

kunskap inom ämnet vilket gör att långt ifrån alla kan delta. Men för de som deltar blir värdet 

stort eftersom de får chans att konstruera ihop en produkt eller tjänst som bättre täcker deras 

behov. För Apples del ligger värdet i att de får input från kunder med ett annorlunda synsätt 

vilket förser Apple med nya förslag på lösningar och förbättringar samt att Apple kan sänka 

sina kostnader genom att en stor del av arbetet utförs av kunderna utan att de tar betalt.  

 

Dock tycker vi oss se att Apple inte är helt förenliga med teorin om samarbetande co-creation 

eftersom ingen ny produkt har skapats, det har endast utförts modifieringar på befintliga 

produkter. Detta begränsar kundernas möjlighet att bidra till värdeökningen. Vi tror att Apple 

och dess kunder skulle kunna uppnå ett ännu högre samskapat värde om Apple också lät 

kunderna att vara med och utveckla helt nya produkter och tjänster.  
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 Vad Nike, BMW, och Electrolux har gemensamt är att de alla bedrivit de former av 

samarbete som kännetecknas enligt O´Hern & Rindfleisch som co-design och submitting. 

Nike har genom sin plattform NikeiD samt underplattformarna Joga.com och NikePlus låtit 

kunden vara delaktig i värdeskapandet på många olika plan. Genom NikeiD skapade Nike 

möjlighet för kunderna att själva designa sin egen sko med varierande stil och färg samt 

tillägget att man kunde sätta sitt lands flagga på den. De anordnade även en tävling för 20 

leverantörer som skulle utforma Nikes nästa skomodell där kunderna i communityn fick vara 

med och rösta fram vinnaren. NikeiD visar enligt teorin ett samskapande som har inslag både 

av co-design och submitting. Co-design kännetecknas av att en liten del av kunderna förser 

företaget med kontext och förslag på design till den nya produkten, i detta fall kommer 

kontexten ifrån leverantörerna och en större andel av kunderna hjälper sedan till att rösta fram 

förslaget. Fördelen med detta är att många kunder kan vara med och delta eftersom det inte 

kräver att de har avancerad kunskap om design eller tillverkning utan kan vara med genom att 

bedöma och lägga sin röst samt att Nike i sin tur får ut ett värde genom att de slipper investera 

pengar i designprojekt och samtidigt får kreativa idéer från kunder och leverantörer. Fördelen 

med co-design är även att risken för produktmisslyckanden, marknadsförluster och 

kostnadsrisk för investerare blir betydligt mindre. 

 

Submitting är en annan form av co-creation som vi kan se på NikeiD. Genom att låta 

kunderna själva fritt få designa och utforma sina skor blir kunderna mer delaktiga än att bara 

vara med i fokusgrupper eller rösta fram något, de får vara med och bidra till en ny produkt. 

Fördelen ligger i att Nike bättre förstår och kan tillgodose kundernas behov eftersom 

kunderna själva bygger skorna vilket både ger Nike och kunderna ett ökat värde av 

samskapandet. 

 

BMW:s Creation Lab och Electrolux Design Lab bygger på ungefär liknande koncept, att få 

kunden delaktig i designskapandet samt komma med förslag och idéer om 

produktförbättringar, framtida produktframställningar och tjänster samt vara med och rösta 

fram de bästa förslagen. BMW skapade en plattform där kunderna inte bara får vara med och 

utvärdera koncept samt bidra med idéer utan också en chans till att vara med och samskapa 

produkterna och tjänsterna. Plattformen ger kunderna en möjlighet till att integrera med BMW 

samt andra kunder och förser dessa med olika projekt inom BMW som ska utvecklas, 

förbättras eller bilda helt nya koncept. Denna form av co-creation liknar det som 
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kännetecknas som submitting. För att ge kunderna en chans till att samskapa produkten har 

BMW i många projekt försett kunden med verktyg som gör att denne kan designa produkten.  

 

Vad som skiljer submitting från co-design är att processen också innebär att kunderna förutom 

att skapa idéer också förväntas ge förslag hur utvecklandet av nya produktprototyper bör 

utformas och hur designen ska se ut, vilket både BMW och Electrolux upprätthåller enligt oss. 

Electrolux Design Lab är ett annat bra exempel på submitting. Genom att bjuda in studenter 

med industriell designbakgrund att tävla om Electrolux framtida hushållsproduktutveckling 

genom kreativa och innovativa förslag på lösningar och idéer utbyts många erfarenheter och 

upplevelser mellan företaget och studenten. Electrolux får input från studenterna och chans till 

att utveckla nya produkter medan studenterna i sin tur får visa sin kreativa förmåga samt en 

chans att bli upptäckta för sin talang inom design eftersom tävlingen bedöms av en jury 

bestående av framstående designers. Design Lab är inget direkt exempel på co-creation 

mellan företag och kund eftersom det i det här fallet är studenter som utgör ena halvan av 

samarbetet. Även om studenterna inte är en tillräckligt god representation av Electrolux totala 

kundgrupp så ser vi ändå att samarbetet kan vara till fördel då studenten kan ses även som 

kund ifall denne köper erbjudandet av Electrolux. Således visar exemplet på hur fenomenet 

co-creation kan ta form mellan företag och konsument.  

 

Dells IdeaStorm skapades för att kunna kommunicera med sina kunder och höra vad dessa 

hade för idéer kring Dells framtida produkter. Kunderna fick inte själva designa eller utforma 

erbjudandena men de fick komma med förslag som sedan iakttogs och bedömdes av Dell. 

Målet med IdeaStorm är att Dell ska kunna höra vilka nya produkter och tjänster som 

kunderna vill att Dell ska utveckla. Dells kampanj kan vid första anblick uppfattas som co-

creation men här ställer vi oss frågande ifall detta är en typ av co-creation eller co-creation 

över huvudtaget. Då målet är att Dell ska utveckla något och inte tillsammans med kunderna 

faller co-creation konceptet. Av de fyra typer av co-creation som O´Hern & Rindfleisch 

presenterar faller Dell inte in på något av dem. Vilken typ som närmast kan anknytas till Dells 

IdeaStorm är möjligen co-design men även här passar det inte riktigt in eftersom co-design 

förutsätter att i alla fall en liten del av kunderna är med och designar bidraget som sedan 

skickas in till en central plats, oftast företagets hemsida. Sedan bedöms förslaget inte bara av 

företaget utan även av andra kunder vilket inte sker på IdeaStorm. Dell bedömer själva vilka 

idéer de anser vara bra och relevanta och implementerar sedan vissa av dem utan att andra 

kunder fått vara med och rösta. 
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Vi kan tycka att å ena sidan så sker co-creation genom att kunden kommer med en idé som 

sedan eventuellt blir en produkt eller tjänst beroende på hur Dell bedömer den vilket gör att 

kunderna deltagit i en liten grad med produktutvecklingen men å andra sidan uppfyller Dell 

som sagt inte några kriterier för varken samarbetande co-creation, begränsad co-creation, co-

design eller submitting varför en typ av co-creation inte kan definieras. Vi vill dock inte helt 

fastställa att detta inte är en typ av co-creation endast för att vi inte ser att de faller in under 

någon av de typer av co-creation som vi presenterat. De kategorier av co-creation som 

presenterats här kan möjligtvis kompletteras med andra, antingen genom att det finns andra 

forskare som beskriver detta eller att vidare forskning tar fram nya kategorier.  

 

5.2 Kundernas värdeskapande processer och kompetens 

 

 

Customer 

Processes 

 

Encounter 

Processes 

 

 

Supplier 

Processes 

 

 

Vargo & Lusch presenterade åtta fundamentala principer för samarbete och värdeskapande 

varav den sjätte handlade om att kunden alltid är en samskapare av värde. Det finns inget 

värde förrän ett erbjudande blir använt. Kundens värdeskapande processer i en business-to-

consumer relation innefattar processer, resurser och tillvägagångssätt som kunder använder 

för att hantera aktiviteter det vill säga att uppnå ett specifikt mål. En nyckelfaktor för kundens 

möjlighet till att skapa värde är mängden information, kunskap, färdigheter och andra resurser 

som de kan använda sig av. För att öka konkurrenskraften är det således nödvändigt för 

Customer Learning 

Organizational learning 

Relationship Experience  

 

 

Co-creation & relationship experience design 

            Co-creation             Planning                   Implementation & 
           Oppotunities                               Metrics 

           Emotion                      Cognition                      Behaviour 
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företagen att öka kundens pool av resurser. Denna insikt och tendens har vi sett förekomma på 

flertal olika sett i våra studerade fall.  

 

Nike ger sina kunder verktyg i form av färdiga program som möjliggör konstruktionen av 

skor, färgsättning samt chans till att grafiskt designa skon och se hur en prototyp skulle kunna 

se ut. Genom Joga.com gav de kunder möjligheter att ladda upp videor som visade deras 

fotbollsförmågor så att de på det viset kunde bli upptäckta och rankade av andra medlemmar. 

Nike möjliggjorde även för kunderna att skapa sin egen profil på sidan och nätverka med 

andra om sina fotbollserfarenheter. Utifrån denna insats från Nike ser vi att kundernas 

värdeskapande process påverkas mycket av emotion alltså känslor. Dell ville höra vilka nya 

produkter och tjänster som kunderna ville ha för att på det viset kunna utveckla nya 

erbjudanden utifrån kundernas preferenser och skapade därför IdeaStorm. Hemsidan gav även 

kunderna möjligheter att välja inom vilket ämne de ville framföra idéer och synpunkter på så 

att det skulle vara ännu mer kundanpassat. De la även upp en funktion där kunden kunde se 

statusen på dess idé och huruvida den var till att träda i kraft eller inte. Dells satsning anser vi 

sätter Dell i den grå rutan i kundernas värdeskapande process där cognition det vill säga 

förståelse uppstår genom IdeaStorm.  

 

Apple har genom Appstore, Open Source system samt iTunes och iPhone gett kunder verktyg 

på olika sett som ska hjälpa deras aktiviteter. Appstore erbjuder kunden ett program som ger 

dem verktyg de behöver där de genom att följa instruktioner kan skapa sin egen app. Apple 

ger även kunden kodningsassistans och vägledning så att de snabbare kan utveckla appen. När 

applikationen sedan är klar kan kunden testa den på sin iPhone för att se om den fungerar som 

det är tänkt. iTunes ger liknande hjälp men är dock mindre tekniskt krävande. Den ger kunden 

en chans att skapa sin egen spellista, dela med sig av den till andra och hjälper även kunden 

att hitta ny musik som den kan ladda ner och koppla till sin iPhone eller iPod. Open Source 

systemet har som nämnts tidigare gett kunderna fri tillgång till Apples datakodning så att 

kunderna ska ha möjligheten att modifiera mjukvarusystemet och komma med förslag på 

förbättringar.  BMW gav kunderna ett verktyg som hette Ideas Lab, detta skapades för att göra 

det möjligt för kunderna att uttrycka sina innovativa idéer och samtidigt kunna överföra dem 

till företaget. Detta gjorde att BMW kunde identifiera vilka nya behov som kunderna hade för 

att sedan kunna bemöta dem vilket enligt teorin visar på att BMW skapade en förståelse för 

hur det som de erbjuder passar ihop med kundens alla aktiviteter. Electrolux gjorde i princip 
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samma åtgärd som BMW och Nike genom att de lät studenterna få verktyg på deras hemsida 

Design Lab för att skapa innovativa förslag till framtida hushållsprodukter. 

 

Francis Gouillart diskuterade hur konsumentens roll i industrin har ändrats från att vara 

isolerad utanför till att ha blivit involverad, mer informerad och mer aktiv. Detta beror på att 

informationstillgången idag har gjort att konsumenterna vet mer och kan göra bättre 

övervägda val. Nätverkandet med kunder har blivit en viktig faktor för företag att räkna med. 

Genom communities kan konsumenter dela sina åsikter om produkter och tjänster fritt från 

företag och dessa konsumenter har stor inverkan på dagens marknadsföring. Inverkan från 

word-of-mouth mellan konsumenter kan få en större inverkan på konsuments köpbeslut än de 

värden som företaget säger att produkten eller tjänsten medför. Detta resonemang ser vi har 

speglats i verkligheten när vi tittar på företagen vi undersökt. Starkast nätverkande med 

kunder ser vi att Nike, BMW och Electrolux har där de inte bara lyssnar till åsikter från 

kunder utan försöker upprätthålla en ständig dialog och interaktion och låter kunderna 

medverka med sin kompetens. I alla tre fall har communities använts för co-creation men 

även för erfarenhetsutbyte vilket egentligen går hand i hand.  

 

Dell har enligt oss en längre bit att gå vad gäller kundengagemang och möjligheten till 

samskapande då det inte räcker med att låta kunderna bara komma med idéer och förslag på 

förbättringar. Prahalad & Ramaswamy pratar om hur vissa industrier kommit längre än andra 

beträffande användandet av kundens kompetenser där mjukvaruindustrin varit en tidig 

föregångare. Vi anser därför att Dell skulle kunna ta steget och även låta kunderna testa 

produkterna efter att idéerna lett till en implementering för att på så vis förstå vilka 

förändringar eller korrigeringar som behövs göras för att underlätta deras egen verksamhet. I 

den bemärkelsen är Apple steget före genom sitt Open Source system.  

 

5.3 Företagets värdeskapande processer och värdeerbjudande 

Denna process beskriver vilka resurser och tillvägagångssätt som företaget använder sig av 

för att hantera sin verksamhet och relation gentemot sina kunder. Det innebär således att 

förstå kundens värdeskapande processer. Enligt Payne, Storbacka & Frow handlar det om att 

designa och leverera kundupplevelser och möjliggöra lärande för organisationen som 

innefattar granskning av co-creation möjligheter, planering, test och utveckling av prototyper 
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för co-creation av värde tillsammans med kunder. Det är också viktigt att företaget kan 

upprätthålla möjligheter för mätning huruvida rätt värdeerbjudanden skapas eller inte.   

 

Beträffande mätningen har detta skett på olika sätt bland de undersökta fallen. Dell har genom 

IdeaStorm försökt lära sig om kundernas värdeskapande processer genom att ge dem 

möjlighet att komma med idéer som ska hjälpa dem i deras vardag när de använder sig av 

Dell. Dell har sedan läst varje idé inom 48 timmar och sedan gett kunden statusen på idén för 

att denne ska veta att idén behandlas. Kunden får även reda på om idén inte är genomförbar 

samt om anställda från Dell kommenterat idén. Detta ser kunden genom att en logo finns för 

användaren när denne kommenterar vilket visar att det är en anställd. I Dells fall anser vi att 

det är svårt att bedöma huruvida Dell verkligen kan bedöma att rätt värdeerbjudande skapas 

eftersom kunden egentligen bara kommer med idéer och är inte med till fullo vid 

implementeringen av ett erbjudande. Samtidigt har det enligt Dell implementerats 425 av 

14 951 idéer vilket tyder på att många av förslagen behandlas och görs till verklighet. Vad vi 

kan se av detta är att Dell genom sin IdeaStorm har möjliggjort lärande för organisationen och 

i och med att de granskar alla idéer inom 48 timmar leder detta enligt oss till att co-creation 

möjligheter granskas. Som nämnt tidigare tror vi att Dell skulle kunna gå ett steg längre och 

involvera kunden ännu mer för att rätt värdeerbjudande ska uppkomma samtidigt som denne 

är med och skapar det.  

 

Av de undersökta fallen som vi studerat är Nike ett bra exempel för hur ett företag jobbar med 

att förstå kundens värdeskapande processer. När Nike Free utvecklades lade Nike stor 

koncentration vid att förstå kundens behov och hur de med hjälp av kunden tillsammans 

kunde skapa en produkt som gav ett ökat värde. Det var när representanter från Nike 

upptäckte under en löpträning i USA att tränaren lät löparna springa barfota som idén kom 

till. Nike fann detta väldigt intressant och genom rådfrågning med några av de bästa 

friidrottstränarna kom de underfund med att löpare kanske inte behöver mer dämpning eller 

lättare skor, de behövde en sko som var anpassad efter foten. Denna insats faller väl i 

beskrivningen hur företag lär sig och får mer kunskap genom att förstå kundens behov. Som 

nämnt i teorin bör företaget granska co-creation möjligheter genom test, planering, prototyp 

och sedan försöka mäta resultatet. Detta har Nike gjort genom att låta 110 löpare få vara med 

som testpiloter i sex månader där hälften fick testa att springa med en vanlig löpsko och 

hälften med Nike Free. Resultatet visade senare att löpare med Nike Free förbättrade sina 
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prestationer inom de olika testområdena mer än de med vanliga skor vilket skapade 

bekräftelse för Nike att rätt erbjudande förmodligen hade skapats, tillsammans med kunden.  

 

För att företag ska vara konkurrenskraftiga är en nyckelfaktor enligt Normann att de 

erbjudanden som kunden får har ett inslag av inlärning. Detta innebär att erbjudandet måste 

utformas med en öppen arkitektur eftersom statiska erbjudanden är mycket enklare att 

kopiera. Om en transaktion mellan kund och företag kan skapa en relation som erbjuder 

inlärning och leder till unika och ensamägda kunskaper hos berörda parter, kommer 

erbjudandet bara att förbättras med tiden. Det bli även betydligt svårare att konkurrera med 

det eftersom det både är ett rörligt mål då erfarenheter och kunskap ständigt byts och något 

som alla parter investerat i. Internet menar Normann erbjuder möjligheter till sådan ömsesidig 

inlärning.  

 

Det som Normann pratar om kan vi se hos BMW där Creation Lab bidragit till att skapa 

erbjudanden just med en öppen arkitektur och möjligheter till inlärning. Idea Contest Mobility 

Service gav kunderna möjligheten att fokusera på nya idéer för mobilitetstjänster i 

morgondagens storstäder. Projektet var konstruerat med öppen arkitektur så till vida att alla 

idéer välkomnades och kunderna fick själva välja vilken kategori de ville medverka i. BMW 

erbjöd sex olika kategorier vilket resulterade i många nya förslag. Förslagen utvecklades 

vidare inte enbart av BMW utan även av andra användare runt om i världen som hjälpte till att 

utveckla samt kommentera de olika idéerna. Interior Idea Contest handlade om ett 

inredningsprojekt där kunderna fick möjligheten att skapa nya idéer för hur man kan anpassa 

inredningen efter sin egen smak och hur denna anpassning ska kunna förverkligas. BMW ville 

beakta både fysiska produkter men också immateriella tjänster vilka skulle möjliggöra så att 

inredningen av bilen anpassades efter kundens individuella behov.  

 

Vi tror att BMW lärde sig mycket av sina projekt och många av dessa realiserades med hjälp 

av kundens initiativ och blev till färdiga erbjudanden. På ett sätt kan man säga att projekten 

skapade unika och ensamägda kunskaper hos de berörda parterna eftersom erbjudandet 

uppkom i samarbete med kunderna men samtidigt har vi svårt att se om kunskapen verkligen 

var ensamägd. Då vem som helst egentligen kunde bli medlem i deras Community och vara 

med och bistå med idéer samt utbyta kunskap med företaget och andra användare så skapade 

detta möjligheten även för konkurrenter att skapa ett användarnamn och låtsas vara kunder för 

att på så vis ”spionera”. Detta vet vi inte om det har hänt men möjligheten finns som sagt 
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vilket fallerar påståendet om att kunskapen skulle vara ensamägd mellan BMW och dess 

kunder.  

 

5.4 Mötesprocesser och styrmekanismer för värdeskapande 

Normann presenterade något som han kallar för täthetsprincipen. Denna byggde på att de 

bästa resurserna mobiliserades för att ta hand om en speciell situation – exempelvis för en 

kund vid en viss tidpunkt på en bestämd plats. Med hjälp av Internet kan denna speciella 

situation ske och tas hand om precis när som helst. Detta har medfört att fyra aspekter 

förändrats nämligen; tiden, platsen, aktören och sammanhanget. Dessa fyra ändrar i sin tur 

förutsättningen för vad som kan göras. Mötesprocessen som Payne, Storbacka & Frow pratar 

om handlar om mötet mellan företag och kund där initiativet kommer antingen från kunden, 

företaget eller från båda. Processen engagerar många funktioner hos ett företag och är 

korsfunktionell till sin natur. Möten mellan konsumenter och företag kan ses som 

utbytesaktiviteter där parterna byter resurser och även som samarbeten där båda parter utför 

vissa aktiviteter.   

 

En gemensam nämnare för de behandlade företagen är att de alla använder sig av Internet som 

mötesplats, där mötet mellan företaget och kunden skett på någon virtuell plattform i form av 

en Community, hemsida eller liknande. De fyra aspekterna som förändras med hjälp av 

Internet har lett till att företagen kunnat nå ut till många fler kunder och detta har i sin tur lett 

till att många fler kunnat samarbeta med företaget från olika håll i världen. Apple har 

möjliggjort för kunden att kunna vara med och skapa, förändra eller modifiera Apples 

erbjudanden från vilken plats i världen som helst. Open Source systemet ligger uppe på deras 

hemsida med fri kodning och Appstore och iTunes finns tillgängligt bara kunden har en data 

eller en iPhone.  

 

BMW, Nike och Electrolux har skapat plattformar för co-creation som ger kunden och 

företaget möjligheter till ständig interaktion med varandra där de kan utbyta idéer, 

kommentarer och erfarenheter med varandra. Dessa plattformar gör att tiden och platsen för 

skapandet kan ske var som helst och när som helst då det räcker med att båda parterna är 

online. Aktören är inte längre företaget utan med dessa plattformar blir även kunderna aktörer 

och även sammanhanget har förändrats eftersom det inte bara är kunden som kan göra något 

med företaget utan även tillsammans med andra kunder. Det kan tyckas som en självklarhet 
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att företag idag har en Community eller hemsida för sina kunder och detta stämmer i de flesta 

fall. Men vad som skiljer vissa företag från andra är att vissa tagit ett steg längre och 

möjliggjort interaktion med kunderna. Vi tror detta är en väsentlig del för skapandet av co-

creation samarbete eftersom en virtuell mötesplats med chans till utbyte av information, 

resurser och erfarenheter gör att värdet kan uppkomma dygnet runt och göra det möjligt för 

människor att medverka världen över då tiden och platsen har flyttats till individens dator när 

denne har tid.  

 

Förutom de fyra aspekterna som vi behandlat leder den virtuella mötesplatsen för skapandet 

av co-creation även till kostnadsbesparingar för såväl företaget som kunden. Apple, Nike, 

BMW, Dell och Electrolux har alla på olika sätt reducerat sina kostnader genom att låta 

kunderna utföra en del av jobbet. Då Internet erbjuder individer chansen att skapa värde när 

som helst på dygnet bidrar detta till att många fler kan ansluta sig och således utföra något. 

Företagen slipper lägga ner enorma pengar på att utveckla något själva utan hjälp av kunden, 

betala löner till anställda som annars skulle ha utfört allt samt att risken reduceras för extra 

kostnader då företagen låtit kunderna medverka och på så vis kundanpassat erbjudandet så 

långt de kunnat. I många av våra fall är det till och med så att kunderna själva skapat 

erbjudandet och företaget har endast försett dem med resurser. Detta kan vi se en tendens av 

hos Electrolux där projektet Design Lab lett fram till många nya produkter som dock 

studenter arbetat fram och inte kunder och som sedan implementerats av Electrolux där 

företaget skyddat studenternas intellektuella ägandelicenser och integrerat designtalangerna 

till organisationen. Att studenter inte är kunder är vi väl medvetna om men själva 

resonemanget visar på co-creation då det skulle kunna appliceras även på kunder om 

Electrolux hade velat göra något liknande.  

 

Francis Gouillart påpekar att den största vinsten av co-creation ligger i att implementera 

principen inom företaget. Med det menar han att en eliminering av kostnader kräver att en 

plattform skapas där båda parterna är engagerade i en dialog och där processen som skapas 

blir transparent. Detta möjliggör en ny dialog mellan dem som leder till utvecklingen av nya 

erfarenheter som blir fördelaktiga för båda parterna till en mindre kostnad eftersom mer 

värdefulla beslut uppkommer då kontinuerlig kreativitet uppstår från de inblandade parterna.  

 

Ur kundens synvinkel uppkommer också kostnadsbesparingar. De slipper köra flera mil för att 

möta företaget, de behöver inte själva lägga ner några pengar för att köpa verktyg som 
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möjliggör skapande av värde då de får dessa av företagen i de flesta av våra fall. De behöver 

heller inte investera i utbildning eller annan kunskap som de saknar eftersom den kan de ofta 

få gratis genom information på nätet samt att de delar som kunden saknar kan ofta företaget 

hjälpa denne med och tillsammans utveckla något bättre. 

 

5.5 DART-modellen 

Med den här modellen kommer vi att sammanfatta hur de olika delarna vi tagit upp tidigare i 

analysen framträder och hänger samman med de olika komponenterna i DART. Vi vill på det 

sättet visa hur komponenterna i DART kan se ut på olika sätt beroende på hur företagen har 

skapat co-creation möjligheter tillsammans med kunden. 

 

 

Figur 3: DART-modellen 

 

Prahalad & Ramaswamy förklarar att interaktionen mellan företag och konsument är där 

värde skapas. För att förstå detta måste man titta på fyra nyckelfaktorer som utgör var sin del i 

DART-modellen för värdeskapande. Genom att kombinera de fyra nyckelfaktorerna kan 

företag på ett bättre sätt involvera konsumenterna till att bli samarbetare. Utifrån de teorier 

som presenterats angående riskbedömning är man inte helt eniga om huruvida kunderna som 

co-creators också måste vara beredda att ta ett större ansvar för de risker som finns med att 

använda produkter och tjänster. Vi ser det som att företagen står för ansvaret eftersom de är de 

slutgiltiga tillverkarna av erbjudandet, därför lämnar vi den aspekten av risk utanför vår 

analys. Det vi vill belysa i vår analys är hur det kan skapas en högre nivå av tillit mellan 

företag och kund genom att det skapas en större medvetenhet om eventuella risker när dessa 

samarbetar med varandra vid skapandet av ett erbjudande.  

 

Dialog Access

Risk Transparens

DART
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5.5.1 DART - Nike 

Dialogen visar på interaktion, engagemang och vilja att agera för båda parterna det vill säga 

företaget och konsumenten. Dialogen innebär mer än att bara lyssna på kunden, den utgör ett 

delat lärande och kommunikation mellan två lika parter och kan skapa och bibehålla lojalitet. 

Prahalad och Ramaswamy menar att dialogen inom co-creation har vissa kännetecken, den 

ska fokusera på ämnen som intresserar både företaget och kunden, den kräver ett forum där 

dialogen kan ske och den kräver också vissa spelregler som ger en ordnad och produktiv 

interaktion.  

 

Som vi tidigare sett i vår analys visar Nike en typ av co-creation som motsvarar vad 

teoretikerna kallar co-design och inom den här interaktionen mellan företag och kund ser vi 

att dialogen med kunderna bedrevs på två vis. Genom de olika plattformarna såsom Joga.com, 

NikeiD och NikePlus bildade Nike ett forum där kunderna kunde interagera med varandra 

samt med Nike. Detta blir också mötesprocessen mellan Nike och kunden där initiativet till att 

interagera med varandra kan komma ifrån båda parter. Genom dessa communities som Nike 

skapade fick de mer kunskap om sina kunder samtidigt som de fick chansen att lyssna till dem 

om deras idéer och behov. Plattformarna var även verktyg som möjliggjorde 

kostnadsbesparingar för såväl företaget som kunden vilket vi nämnt tidigare.  

 

Om vi ser till intresset så kan vi se att det finns hos båda parter, Joga.com, NikeiD och 

NikePlus ger kunderna access till företaget Nike samtidigt som Nike får mer information om 

sina kunder. Kunderna får också en bättre möjlighet att anknyta till den livsstil som de 

eftersträvar, till exempel fotboll, löpning och basket. Nikes intresse ligger i att ge kunder i 

princip skräddarsydda skor för såväl löpning som fotboll och streetskor. Ur kundernas 

synvinkel ligger intresset i att de får möjlighet att designa sina egna skor utifrån sina egna 

preferenser samt få lyfta fram sina löpar- och fotbollsförmågor då Nike förutom design även 

erbjuder människor en plats att visa upp sin talang på, det är också här som vi ser att kundens 

värdeskapande process sker.  

 

Idag söker fler och fler kunder önskvärda upplevelser och dessa behöver inte medföra 

ägandeskap av en produkt. Access handlar om tillgång till information och verktyg, genom att 

ge tillgång till tillverkningsprocesser, design och kvalitetsprocesser. Nike lyckas ge kunden 

access genom att ge kunden verktyg att skapa sin egen sko och de förser intresserade med 

träningstips och det är här som företagets värdeskapande process uppstår. Förutom 



61 

 

plattformarna har Nike även haft en direkt kontakt med sina kunder då de skapade Nike Free. 

Dialogen skedde i form av intervjuer, rådgivning och observation. Framtagningen skedde med 

hjälp av professionella löpare och testet med vanliga för att därigenom täcka en större del av 

sin kundkrets.  

 

Ur riskbedömningssynpunkt kan vi se att i fallet Nike Free har Nike låtit vanliga löpare 

genomgå ett test där läkarundersökning skedde både innan och efter testet för att på så vis 

veta om deras produkt gjort skada på konsumenten eller förbättrat deras prestationer. Vidare 

har Nike även försett kunderna med information på NikeiD angående träningstips och 

tekniker vilket reducerar risken för kunden att skada sig när den tränar samtidigt som Nike 

minskar risken att tappa kunden då denna kan interagera på plattformen och få hjälp när det 

behövs. Vi ser att detta kan öka tilliten mellan Nike och kunden. Som vi nämnt tidigare så kan 

co-design också minska risken för produktmisslyckanden, här ser vi att processen där 

kunderna designar sina egna skor kan vara ett hjälpmedel för Nike att göra rätt när de tar fram 

nya skor.  

 

Transparens handlar om att försöka eliminera informationsassymetrin som företag traditionellt 

sett dragit nytta av. I Nikes fall tycker vi att transparensen är god beträffande informationen 

om produkterna och tjänsterna, företaget vet mycket om hur kunderna kan träna för att uppnå 

bra resultat på ett säkert sätt, till exempel genom att använda rätt sko för vissa underlag. På 

det sättet utbildar Nike sina kunder och informationsassymetrin minskar då kunderna i 

skapandet av sin egen sko vet bättre vilken typ av sko som passar till en viss typ av ändamål, 

vi ser även här att detta är en del i kundens värdeskapande process. Vi vet av våra fall inte 

huruvida Nike har möjlighet att utnyttja informationsassymetri för att till exempel använda 

olika prissättningar för olika regioner, men utifrån ett co-creation perspektiv blir detta inte 

intressant.  

 

5.5.2 DART - Dell 

Dell gav kunderna möjligheten att framföra sina åsikter kring Dells existerande samt 

kommande produkter och tjänster som kunderna skulle vilja ha genom att lämna in sina 

förslag till IdeaStorm, en plattform skapad för interaktion mellan Dell och kunden vilket 

också är Dells plats för mötesprocessen. Vi ser att det finns en dialog mellan Dell och kunden 

men den är begränsad. Kunden kommer med idéer som sedan behandlas av Dell och avgörs 

om de ska träda i kraft eller inte. På det viset utelämnas kunden från vidare interaktion 
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eftersom denne i det här fallet inte är med och utformar själva erbjudandet. Vi tycker därför 

inte att kunden är lika part med Dell då företaget är den enda part som utför själva 

utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vad gäller access är även här kunderna 

begränsade eftersom de varken får information eller verktyg till att skapa erbjudandet. Det blir 

således endast Dell som genom kundernas idéer får information om sina kunder och verktyg 

för att kunna utveckla erbjudandet. Kundens värdeskapande process består i det här fallet av 

att kunden får tillbaka feedback huruvida dennes idé ska implementeras eller inte. 

 

Beträffande risken vet vi lite hur Dell arbetar med att informera sina kunder om produkterna. 

Eftersom interaktionen är utformad på det sättet att kunderna kommer med idéer på redan 

tillverkade produkter blir interaktionen inte så proaktiv. Risken med att använda Dells 

produkter och tjänster kommer inte uppdagas förens ett fel har inträffat eller en möjlighet till 

förbättring hittats. därför ser vi inte hur en högre grad av tillit ska uppstå mellan företaget och 

kunden när kunden hittar problem med Dells erbjudande. Den delen av IdeaStorm som kan 

ses som proaktiv är Storm Sessions, där Dell själva publicerar ämnen som diskuteras med 

ändamålet att utföra förbättringar. Här ser vi att idéinsamlingen och framtagningen av det nya 

erbjudandet blir företagets värdeskapande process.  

 

Vi ser att transparensen är bra på ett sätt genom att brister och möjligheter till förbättringar 

görs tillgängliga till kunden genom IdeaStorm och Storm Sessions vilket vi tolkar som 

kundens värdeskapande processer sett från Dells sida, däremot så är transparensen låg vad 

gäller hur Dell sedan utvecklar kommande produkter och tjänster eftersom det inte framgår att 

kunden har tillgång till information av framställningen. Dessutom kontrollerar Dell vad som 

publiceras på IdeaStorm och kan välja att ta bort inlägg vilket skulle kunna ses som negativt 

då Dell får möjligheten att eliminera inlägg som kan innebära dålig publicitet för företaget.   

 

5.5.3 DART - Electrolux 

I Electrolux fall sett ur ett co-creation perspektiv har dialogen utformats genom Design Lab, 

mötesprocessen hos Electrolux. I det här fallet representeras dock inte konsumenterna på ett 

enligt oss rättvist sätt då det är studenter som är med och utformar Electrolux framtida 

erbjudande vilket är en typ av submitting enligt teorin. Då det är toppdesigners som avgör 

vilka idéer som är bra samt utser vinnaren i Electrolux Design Lab ser vi att detta moment 

som Electrolux har skapat lutar mer åt ett rekryteringsprojekt där Electrolux får möjlighet att 

upptäcka talanger snarare än att Electrolux riktiga kunder får vara med och interagera med 
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företaget samt skapa något högre värde. Kunderna framträder istället dialogmässigt på Taste 

of Christmas där Electrolux och kunderna kanske inte direkt skapar en ny produkt men 

utvecklar den del av erbjudandet som innefattar tjänsten tillsammans genom kommunikation 

och delat lärande. Kunderna lär sig av Electrolux hur de bäst kan använda produkterna medan 

Electrolux får inblick i hur deras erbjudande kan förbättras och det är också här som vi kan se 

att kundens och företagets värdeskapande process blir till. Vad gäller access har den breda 

gruppen av konsumenter inte någon större tillgång till information om Electrolux jämfört med 

de andra undersökta företagen. Det de får som vi kan se genom exemplet Taste of Christmas 

är att de genom företaget och kockarna kan uppleva produkterna och på så vis få inspiration 

för en viss livsstil. Utöver det är det industridesignstudenterna som får tillgång till information 

och verktyg för att kunna utveckla nya och bättre produkter för Electrolux genom Design Lab. 

Därmed är det inte sagt att de inte är co-creation men här får man vara noggrann med att skilja 

på konsumenter och studenter vilka är två olika grupper.  

 

På evenemanget Taste of Christmas anser vi att Electrolux kan öka tilliten genom att de finns 

på plats med sina produkter och experter som kan hjälpa kunderna och ge dem nödvändig 

information om användningen vilket gör att transparensen även blir hög. Transparensen på 

Design Lab är även den bra eftersom studenterna får tillgång till information om Electrolux 

produkter och processer och kan därför hjälpa till att utveckla nya idéer för framtida 

hushållsprodukter vilket kan höja företagets värdeskapande process. Som vi nämnt tidigare är 

dock transparensen dålig när det kommer till kundernas chans att utveckla nya produkter då 

Design Lab inriktar sig till studenter.   

 

5.5.4 DART - BMW 

Jämfört med Design Lab har BMW en mer tydlig dialog med sina kunder genom Creation 

Lab, där mötesprocessen mellan företag och kund sker. Detta var en plattform där alla 

entusiaster och intresserade kunde medverka och bidra med sina åsikter samt vara med och 

utforma erbjudandet på olika sett, som vi tidigare tagit upp i analysen. BMW har en god 

dialog med kunderna eftersom lärandet är delat, intresset ligger hos bägge parterna och BMW 

lyssnar inte bara på kunden utan låter den även vara en aktiv skapare av erbjudandet vilket 

visar på submitting och på det viset sker en produktiv interaktion enligt oss. Vad gäller 

BMWs Ideas Lab som gjordes år 2007 anser vi att konsumenterna, i det här fallet BMW-

entusiaster, hade bra access genom att de från tidigare erfarenheter upplevt märket BMW och 

således antagligen visste mer om vad de ville att företaget skulle göra gällande de olika teman 
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som företaget presenterade. Genom skapandet av en Community till Ideas Lab fick också 

BMWs konsumenter en ny möjlighet att dela sitt intresse med likasinnade och således utöka 

upplevelsen av den livsstil som de eftersträvade. Genom att kunderna fick dela med sig av 

idéer som BMW senare kunde implementera, samt dela med sig av dessa till andra ser vi att 

kundens värdeskapande process uppkom här. Företagets värdeskapande process visar sig när 

de får information ifrån kunderna om vad de vill ha, och ytterligare en gång när de sedan 

genomför dessa förslag om de får en bra genomslagskraft.  

 

BMW Co-Creation Lab ser vi som en utveckling av Ideas Lab då kunderna även där kan 

komma med förslag till utvecklingen av produkter och tjänster. Huruvida en aktiv dialog hålls 

med kunderna kring risken med att använda BMWs produkter är för oss oklar. Vad gäller 

transparens vet vi inte hur mycket information om BMWs processer som konsumenterna har 

tillgång till, även här ser vi att detta kan variera eftersom det i huvudsak handlar om 

entusiaster, men att de antagligen har mer kunskap än den vanliga konsumenten. Vissa projekt 

som BMW har för co-creation handlar dock om vardagliga saker vilket gör att alla kan delta, 

inte bara entusiaster eftersom det inte krävs någon förkunskap. Ett sådant projekt är 

exempelvis Idea Contest Mobility Services. Det vi kan se vad gäller en möjlighet till ökad 

tillit mellan BMW och kund är att det blir lättare för dessa att se åt vilket håll företaget är på 

väg. Med detta menar vi att genom att många av frågorna handlar om framtiden, såsom 

säkerhet och miljö, kan det skapa en större tillit mellan företag och kund då kunderna genom 

större insikt om vad företaget tar sig för i framtiden också litar på att det är rätt väg att gå. Att 

BMW också ger erkännande till idéer skapade av kunder är ytterligare en aspekt som kan 

förstärka kundernas syn på att de påverkar.  

 

5.5.5 DART - Apple 

Apple har skapat en dialog med kunderna med hjälp av deras Open Source Community, en 

typ av samarbetande co-creation. Open Source visar på att dialogen har ett delat lärande, 

proaktiv interaktion samt att parterna delvis är lika. Delvis för att Apple i slutändan har sista 

ordet då de aldrig låter kunden vara med helt och skapa ett färdigt erbjudande, utan endast 

tillåter den att komma med förslag och i viss utsträckning vara med och utveckla tjänsterna 

såsom iTunes, iPod och iPhone. Appstore är en annan tjänst som visar på att en dialog sker 

mellan Apple och kunden. Kunden laddar ner verktyg för att kunna skapa sin egna app, de får 

experthjälp av Apples ingenjörer för att skynda på processen och när sedan appen är färdig 

kan kunden välja om den vill göra den kommersiell eller kostnadsfri. Detta ser vi som ett 
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exempel där en dialog leder fram till samskapande och ett högre värde för såväl kunden som 

företaget. Kundens värdeskapande process ser vi förekomma genom alla fem tjänsterna hos 

Apple, med iTunes och iPod när kunderna bland annat skapar sina personliga spellistor. Med 

Appstore och OS så återfinner vi denna process då kunderna själva skapar program eller gör 

modifieringar, sedan blir en förlängning av värdeskapande processen när till exempel appar 

används i en iPhone eller iPod. Vad gäller mötesprocesserna ser vi att dessa sker när kunden 

är uppkopplad på någon av Apples produkter, till exempel när en kund går in på Appstore 

genom sin iPhone. Ytterligare mötesprocesser är just när kunderna och företaget interagerar 

för att få fram bättre mjukvara genom OS och appar.  

 

Genom Apples Open Source samt Appstore anser vi att det finns en god tillgång till 

information och verktyg för kunderna. Apple får också genom interaktionen tillgång till 

information om sina kunder vilket bidrar till företagets värdeskapande process. Denna 

information medför att transparensen blir hög där kunden har möjlighet att vidareutveckla 

tjänster tillsammans med företaget. Detta tillsammans med att Apple hjälper sina kunder med 

kodning till mjukvara anser vi kan ha en positiv effekt på kundens tillit till företaget då det 

kan ha som effekt att man litar mer på att företagets produkter fungerar. 
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6. Slutsats 
I vår slutsats vill vi lyfta fram de faktorer och förutsättningar som företaget skapar för att 

göra kunden delaktig i värdeskapandet. Vi kommer även att fastställa vad det är som gör att 

företagen väljer att ha co-creation med kunderna samt i vilken utsträckning de har låtit 

kunden vara delaktiga och vad detta har lett fram till.  

 

Vi har funnit att det finns en del gemensamma tillvägagångssätt som våra fallföretag har 

använt sig av när de gjort kunden delaktig i värdeskapandet och detta framför allt genom 

Internetbaserade plattformar och communities. Internet har möjliggjort interaktion mellan 

kunden och företaget precis som teorin påvisar och det är genom plattformarna på Internet 

som co-creation oftast uppstått. Vi har sett en tendens till att samskapandet mellan företaget 

och kunden många gånger inkluderar tävlingar för kunderna. Detta tror vi är ett sätt för 

företagen att få så många kunder engagerade som möjligt. Även om kunderna vill samskapa 

något med företaget utan att de kräver någon belöning tror vi att det är ett smart sätt från 

företagets håll eftersom man i slutändan blir nöjdare om man får valuta för ett bra utfört 

arbete, samtidigt som en tävling enligt oss många gånger kan locka flera personer att delta.  

 

Plattformarna är det gemensamma hos företagen men det som skiljer sig åt är hur de är 

utformade vilket vi har märkt genom att analysera de olika företagen och jämfört dem med de 

olika typerna av co-creation som kan förekomma. Av det vi har sett verkar typerna co-design 

samt submitting vara de två mest framstående sätten för företagen att jobba på. Företagen 

bjuder in kunder till att delta i en tävling som går ut på att komma med innovativa idéer och 

lösningar på en produkt eller tjänst för att sedan vara med och rösta fram bästa förslaget. I 

vissa fall är det få kunder som är med och utformar erbjudandet men desto fler som röstar, 

detta beror på att en speciell kompetens erfordras och i andra fall kan alla kunder vara med på 

lika villkor. Detta koncept ger enligt oss ett ökat värde både för företaget i form av nya 

förslag, utbyte av erfarenheter och gratis input. Samtidigt får kunderna sina behov bättre 

tillgodosedda eftersom de är med och skapar erbjudandet och de får bistå med sin kreativitet 

och lösningsförmåga. På så sätt får de ut ett högre värde ifrån en förlängd värdeskapande 

process än om de endast skulle få köpa ett färdigpaketerat erbjudande som de inte varit 

delaktiga i.  
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Hur pass stort värde som skapades i processen varierade dock i olika grad beroende på hur 

djupt samarbetet mellan företaget och kunden var. Plattformarna har skilt sig åt mellan 

företagen så till vida att vissa företag gör kunden delaktig genom att ta in idéer genom 

plattformen för att sedan själva utveckla något. På det viset blir samskapandet väldigt tunt 

vilket vi har analyserat tidigare och således blir värdet inte lika högt. Andra företag låter 

kunden vara med i större utsträckning där de bland annat låter denne själv utforma en prototyp 

vilken sedan bedöms dels av företaget dels av andra användare av communities. Ett sådant 

samskapande ser vi ger mer eftersom chansen att täcka ett behov ökar då kunderna är med och 

bedömer då dessa är de slutgiltiga köparna.   

 

Utöver plattformar och communities kan företagen också göra kunderna delaktiga i 

värdeskapandet genom observationer av verkligheten, alltså hur kunderna använder produkten 

eller tjänsten i olika sammanhang för att sedan genom aktiv dialog med dessa kunna skapa ett 

erbjudande tillsammans som ger ett ökat värde. Förutsättningen blir då att kunderna får agera 

som testpiloter för att sedan bedöma om det nya erbjudandet är bra eller behöver justeras.  

 

Vi konstaterar att för företag som är mjukvaruutvecklare bör en bra lösning för att involvera 

kunden i värdeskapandet vara att ha en Open Source strategi för kodning av sina 

programvaror, förutsättningen är såklart att företaget vill samarbeta med kunden. Genom att 

kunden får chans att involvera sig djupare i företaget och ta fram lösningar som bättre passar 

dennes behov samtidigt som företaget kan få gratis assistans till deras produktutveckling och 

få idéer ur en annan infallsvinkel, bidrar detta till ett rikare utbyte mellan dessa två.  

 

Från de fallföretag vi har studerat ser vi att företagen vill få kunderna mer involverade och 

aktiva hos företaget för att det ska skapa en närmare relation mellan parterna och i vissa fall 

öka tilliten mellan dessa och därför kan också det upplevda värdet av interaktionen mellan 

företag och kund bli högre. Då de värdeskapande processerna utformas så att den totala 

upplevelsen blir större än vad den var innan, kan företaget bli mer attraktivt hos kunderna 

jämfört med konkurrenterna. Vidare så ser vi att en viktig anledning till att företagen 

involverar kunderna är för att de på ett mer precist sätt ska kunna veta vilka behov som finns 

hos kunderna och vad de efterfrågar för att tillfredsställa dessa behov. En annan anledning 

varför ett samskapande bör ske och ge fördelar är att personer utanför ett företag antagligen 

har ett annat tillvägagångssätt för att lösa ett problem, vilket gör att dessa kan hjälpa till att 

hitta lösningar som företagen kanske aldrig hade kommit på själva.  
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Det vi har sett hos företagen vad gäller i vilken utsträckning de låtit kunden vara delaktig i 

skapandet av erbjudandet är att det varierat mycket. Sätten att involvera kunderna sträcker sig 

ifrån att endast ta emot idéer från dessa, till att företaget låter kunderna modifiera och 

utveckla produkter och komma fram med koncept på erbjudanden till att slutligen kunderna 

själva skapar erbjudandet användandes företags resurser och kompetens. En viktig faktor för 

hur mycket kunderna kan engagera sig i värdeskapandet är då i vilken utsträckning företagen 

förser sina kunder med information och verktyg för att göra det möjligt att skapa något samt 

om interaktion finns mellan de inblandade parterna. Resultaten skiljer sig därför mellan de 

undersökta företagen. Vi tror att en viktig faktor i detta har att göra med företagets syfte med 

samskapandet eftersom det är de som oftast skapar förutsättningarna för co-creation. Från 

företagets sida blir resultatet ifrån co-creation enligt oss aldrig negativt då alternativet är att 

göra som man alltid har gjort. Sedan i vilken utsträckning de gör co-creation aktiviteter 

möjliga avgör vilket resultat kunden kan få ut ifrån samskapandet och förhoppningsvis är 

dessa aktiviteter så pass välutformade att resultatet leder till att behovet täcks och att företaget 

tillsammans med kunden får ut ett högre värde genom co-creation. 
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Slutord 

 

När vi nu har behandlat fenomenet co-creation och hur detta framträder hos företag på olika 

sätt dyker det upp funderingar som vi vill lämna till efterforskningen. Att co-creation kan öka 

värdet på erbjudandet har vi sett, men vad som ställer oss frågande är om båda parterna får ut 

lika mycket av samskapandet. Utifrån vad vi observerat kan vi tycka att i många fall är 

vinsten av co-creation större för företaget än för kunden. Detta kan vi se framför allt hos Dell, 

men även hos Apple och i mindre utsträckning hos de resterande företag som vi analyserat. 

Att företaget tjänar mer grundar vi på att den input som företaget får från kunden ger ett högre 

värde än vad kunden får ut. Nästa steg kan vara att den lösning som kunden bidrar med också 

resulterar i monetärt värde, antingen i form av engångsutbetalning, eller procent på framtida 

försäljning. Som vi ser just nu kan co-creation ur ett företags perspektiv i viss mån relateras 

till outsourcing där företaget utnyttjar kundens arbetskraft utan att denne tar betalt vilket både 

sparar företaget tid och pengar. I fallet Electrolux har vi också sett hur det kan fungera som ett 

sätt för företag att rekrytera nya kompetenser till sin organisation. Utifrån detta ställer vi oss 

frågan till vidare forskning om företag och kund kan tjäna lika mycket på co-creation eller är 

det alltid en part som kommer gynnas mer.  
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