
Örebro universitet 

Handelshögskolan 

Kurs: FÖ3001, Uppsats 15hp 

Handledare: Claes Hultman 

Examinator: Therese Hedlund 

VT 2012 

 

 

 

 

 

Co-Creation - 
 

Synsätt inom marknadsföringslitteraturen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johanna Petersson 840121 



 

 

Abstract    

 

 

The creation of value is considered the core purpose and central process of economic exchange. 

Value creation is now conceptualized as shared by both producers and customers, and value is 

seen as fundamentally derived and determined in use, the integration and application of resources 

in a specific context, rather than in exchange, embedded in products and manifested as price. The 

field of research is abundant with publications but these do not fully further the understanding of 

value creation and co-creation in a way that is meaningful for theoretical development and 

decision making in business and marketing practise. Without a thorough understanding of the 

factors characterising value co-creation, the nature as well as content and locus of co-creation 

cannot be identified. In that case value co-creation easily becomes a concept without substance.  

 

Until now, individual publications on co-creation have focused on few or different aspects, have 

emphasized the process from either the customer’s or from  the firm’s vantage point, have 

different theoretical approaches and have ignored the complexity in interactions between actors.  

The purpose of this essay is to analyse how five fundamental aspects of co-creation of customer 

value are perceived in contemporary marketing literature.  

 

Discussing the different views on co-creation, this essay concludes that though  

there are evident points of agreement, finding one generally valid doctrine of predestination or 

value co-creation is improbable. Although marketing practitioners would benefit from a precise 

definition one would probably benefit more by accepting that co-creation is a dynamic process 

affected by many factors, and that one correct and universal view of the process therefor is 

impossible.  
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med att ge en kort inblick i hur säljare och kunder, och deras respektive 

roller, har uppfattats i marknadsföringslitteraturen historiskt och hur synen på värde har 

förändrats. Det fortsätter med en introduktion till och problematisering av fenomenet co-

creation vilket slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte problemformulering. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Marknadsföring har historiskt kännetecknats av att vara fokuserad på främjandet av utbyten 

av fysiska produkter. Säljare och kunders interaktioner, och vilken betydelse de har för 

aktörernas behållning av utbytet, har i stor utsträckning negligerat (Addis & Podestà, 2005; 

Prahalad & Ramaswamy, 2004b; Sheth & Uslay, 2007). American Marketing Associations, 

ett av världens ledande marknadsföringssällskap, definitioner av marknadsföring, vilka 

syftar till att spegla forskningsfältet (AMA, 2008), illustrerar hur synsätten på marknads-

föring har förändrats under de senaste knappt 30 åren. Enligt definitionen från 1985 är 

marknadsföring: 

 
… the process of planning and executing the conception, pricing, promotion 

and distribution of ideas, good and services to create exchanges that satisfy 

individual and organizational goals (AMA, 2008: 2). 

 

Definitionen visar på hur marknadsföring historiskt har sett säljaren som den centrala och 

dominerande aktören. Fokus har legat på att identifiera kunders behov, att producera en 

produkt som tillfredsställer behoven, att skapa en metod för att övertyga dem att köpa just 

den produkten och slutligen att distribuera den. Enligt det synsättet är kundens enda roll och 

funktion att vara mottagare. I AMA:s definition från 2004 förekom för första gången 

begreppet värde och att distribuera värde byttes ut mot att leverera det. Värde antogs vara 

producerat inom företag och distributionen av det skedde uteslutande till förmån för 

företagen och deras intressenter. Innebörden av definitionen var även fortfarande att det var 

säljaren som var den aktiva parten: 

 
Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders (AMA, 

2008: 2). 

 

Men enligt AMA:s senaste definition från 2007 är marknadsföring istället: 
 

… the activity, set of institutions and processes for creating, communicating, 

delivering and exchanging offerings that have value for customers, clients, 

partners and society at large (AMA, 2008: 2). 
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Det viktiga i 2007 års definition är att de fastslog betydelsen av värde för kunder och att 

även kunderna har en roll i värdeskapandet då AMA valde att byta ut formuleringen skapa 

värde till att skapa erbjudanden av värde för kunder. 

 

Som visats ovan har intresset för kundvärde, hur och av vem eller vilka det skapas har 

intensifierats inom forskningsfältet och i praktiken under de senaste två decennierna 

(Grönroos, 2011). Värde är dock både komplext och multidimensionellt och idén att det 

skapas i sammarbete av både företag och konsument ökar komplexiteten ännu mer. Men att 

kundvärde skapas gemensamt och ömsesidigt av de båda parterna anses likväl numera ha en 

fundamental roll inom marknadsföringsdisciplinen (Fyrberg Yngfalk, 2011). Den process i 

vilken det värdeskapande sammarbetet sker kallas co-creation. Det definieras generellt som 

den process i vilken säljare, konsumenter och andra marknadsaktörer genom sina inter-

aktioner och aktiviteter gemensamt skapar värde. Co-creation översätts på svenska till 

medskapande men vanligtvis används det engelska begreppet vilket även kommer att 

användas i denna uppsats. 

 

Faktorer som globaliseringen, avreglering av marknader, outsourcing, konvergering av 

industrier och teknologi, minskade tidsmässiga- och distansmässiga avstånd samt den 

teknologiska utvecklingen anses generellt vara huvudorsakerna till den ökande fokuseringen 

på konsumenten inom marknadsföringslitteraturen (se exempelvis Cova, Dalli & Zwick, 

2011; Lindgreen & Wynstra, 2005). Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för 

konsumenter att i större utsträckning än tidigare både skapa värde för sig själva och att delta i 

olika former av värdeskapande aktiviteter med företag. Nya teknologier har också gjort det 

enklare för dem att rent praktiskt delta men störst betydelse har de enligt Fisher och Smith 

(2011) haft eftersom de fundamentalt har förändrat människors syn på sig själva som 

konsumenter och hur de som konsumenter förväntas agera.  

 

Eftersom företag inte längre har exklusiv kontroll över informationsspridningen har 

maktstrukturerna förändrats (Fisher & Smith, 2011; Prahalad & Ramaswamy, 2004b; 

Thoring, 2011), och eftersom konsumenterna har bättre tillgång till information får de 

valmöjligheter de inte haft tidigare. Detta anser Constantinides och Fountain (2008) i sin 

tur har förändrat konsumenternas attityder, vilket Fisher och Smith (2011) påstår i sin tur 

har skapat nya behov och värderingar, ändrade konsumentbeteenden samt hur 

konsumenter förhåller sig till marknadsföringsaktiviteter. Den teknikologiska utvecklingen 

har även inneburit att de traditionella rollerna producent, leverantör, kund och konsument 

har förändrats. Ett tydligt exempel är Youtube. Konsumenter har gått från att endast vara 

konsumenter av produkter, exempelvis filmer, till att även vara producenter av dem vilket 

Fisher och Smith (2011) hävdar har haft stora konsekvenser för företagens kontroll över 

vilket kundvärde deras produkter har.  

 

Forskningen om konsumentbeteende visar även på att autenticitet och individualitet är 

centralt för konsumenter i dagens varusamhälle. Globaliseringen, industrialiseringen och den 

därmed följande massproduktionen har inneburit att eftersom produkter är enklare att kopiera 

tenderar de att vara mer standardiserade och sakna autenticitet och individualitet (Fisher & 

Smith, 2011; Payne, Storbacka & Frow, 2008). Olika produktstrategier har utvecklats för att 

öka produkters autenticitet. Allt från ökad differentiering till att utveckla sätt för 

konsumenten att anpassa produkten efter sina egna önskemål för att kunna ge uttryck för sin 
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individualitet genom den är exempel på detta. Det har till stora delar möjliggjorts av 

teknikutvecklingen. En produkt får autenticitet om personifieringen uppfattas komma från 

konsumenten. Autenticiteten och värdet måste tillföras i processen snarare än till produkten 

vilket förutsätter att konsumenten måste integreras i producentens processer (Fisher & Smith, 

2011). Ett tidigt och mycket framgångsrikt exempel på detta är NIKEiD. Nike lanserade 

1999 tjänsten NIKEiD där de via sin hemsida låter kunder anpassa designen av deras skor 

och kläder efter sina egna önskemål.   

 

De förändrade faktorerna i företagens omvärld och kundernas förändrade roll innebär även 

att företag inte längre kan vara autonoma och utveckla produkter, produktionsprocesser, 

marknadsföringsstrategier samt kontrollera distributionskanalerna utan inblandning av 

konsumenterna. Konsumenter kräver att företag lyssnar på deras önskemål och anser sig ha 

rätt att delta i alla delar av processen (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). Dessa nya 

förutsättningar innebär att fler och fler författare anser att även principerna för marknads-

föring måste förändras i grunden (Vargo & Lusch, 2004; Thoring, 2011) och det 

argumenteras för att marknadsföringen genomgår ett paradigmskifte (Fisher & Smith, 

2011). 

 

1.2 Problematisering 

 

Genom att se värde som något som skapas i konstellationer av aktörer förkastas en av 

marknadsföringens traditionellt mest centrala principer: att värde skapas av företag vilka 

bäddar in det i sina varor, att värdet förs över till köparen vid försäljningen och att 

konsumenten sedan får använda varan efter eget tycke och smak. Det finns ett stort antal 

studier om hur värde skapas av enskilda aktörer men bland annat Echeverri och Skålén 

(2011) och Fyrberg Yngfalk (2011) konstaterar att fram tills nu har förhållandevis lite 

uppmärksamhet vigts åt hur aktörer påverkar varandra och hur de gemensamt skapar 

kundvärde och Grönroos (2011) hävdar att forskning om vad interaktionerna vid co-creation 

resulterar i saknas helt. 

 

Litteraturen om co-creation har hittills i stor utsträckning fokuserat på att skapa koncept av 

värdeskapande och tenderar att antingen ha ett producent- eller ett konsumentperspektiv. I 

studier som har betonat management och organisering har fokuserats på hur co-creation kan 

organiseras på ett effektivare sätt för och inom företag (se exempelvis Grönroos, 2011; 

Prahalad & Ramaswamy, 2004a; Vargo & Lusch, 2004), medan studier med ett konsument-

perspektiv har fokuserat på hur konsumenter skapar värde för sig själva genom att använda 

sig av olika resurser för att skapa värde i sin egen konsumtionsprocess (se exempelvis 

Ravald, 2008). Eftersom studierna har antingen ett producent- eller ett konsumentperspektiv 

bortser de från komplexiteten i interaktioner mellan flera aktörer. I det begränsade antalet 

empiriska studier (se exempelvis Echeverri & Skålén, 2011; Payne et al., 2008) ses co-

creation oftast som begränsat till interaktionerna mellan endast säljaren och köparen. Genom 

att reducera co-creation till skeenden i dyadiska förhållanden tas bland annat inte hänsyn till 

att parternas agerande påverkas av den omgivning de lever och verkar i. 

 

Problemet är med andra ord inte att det finns för få publikationer som behandlar co-creation. 
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Problemet är snarare att det finns för många som inte alltid för vår kunskap om begreppet och 

dess praktiska funktion framåt eftersom författarna ofta har valt att fokusera på endast en 

eller ett fåtal aspekter och aktörer, att de koncentrerar sig på mycket olika aspekter av 

konsumtion samt att de har olika teoretiska ansatser. Frågan är då vilka synsätt på co-creation 

av kundvärde inom konsumentmarknadsföring förekommer inom modern marknadsförings-

litteratur?  

 

1.3 Syfte  

 

I problematiseringen ovan framgår att co-creation är omdiskuterat och att det saknas 

konsensus om vad det innebär. Det råder bland annat stor oenighet om vad själva begreppet 

innebär, vad som karaktäriserar processen, vem som är den aktiva parten och vem co-

creation egentligen syftar till att gynna. Detta förefaller bero på författarnas olika teoretiska 

ansatser och fokusering på olika aspekter av problemet. Det innebär emellertid ett problem 

eftersom de individuella studiernas funktion och betydelse för forskningsfältet och praktiken 

därmed begränsas. Det är tydligt att behovet av en genomgång och samanställning av 

litteraturen om co-creation är stort. Avsikten i denna uppsats är inte att utföra denna 

omfattande genomgång och kartläggning av alla förekommande synsätt. Syftet i denna 

uppsats är i stället att belysa aspekter där det råder ett motsattsförhållande mellan författares 

synsätt på co-creation av kundvärde.  
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2 Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel innehåller uppsatsens teoretiska referensram som utgörs av centrala begrepp 

som ofta används för att beskriva det fenomen som studeras. Begreppen förklaras och 

förhållandet mellan dem tydliggörs så att läsaren får förståelse för den terminologi som 

används i den följande litteraturgenomgången. 

 

2.1 Axiologi 

 

För att få en djupare förståelse för synen på värde inom marknadsföringsdisciplinen är det 

förmånligt att ha grundläggande vetskap om värdeteori i allmänhet och axiologi i synnerhet. 

Men värdeteori avses helt enkelt är en teori som syftar till att förklara vilket värde en vara 

har. Värde som forskningsområde inom den filosofiska disciplinen kallas axiologi och 

definieras av Nationalencyklopedin (2012) ”läran om vad som är värdefullt eller den 

filosofiska disciplin inom vilken man försöker avgöra vad som är av värde.” 

 

Den forskning inom filosofin och psykologin som sedan utmynnade i axiologin uppkom i 

slutet av 1800-talet. Holbrook (1999) kunde utifrån sin studie av hur olika författare ser på 

axiologi sammanställa två olika slags kategoriseringar vilka utgår från värdebegreppets natur 

och från vilka olika slags dimensioner eller varianter av värde som förekommer. De fann att 

vad som är gemensamt för värdebegreppets natur är att det är interaktivt, relativt, 

preferensberoende och erfarenhetsbaserat. Att det är interaktivt innebär att det krävs någon 

form av interaktion mellan ett subjekt och ett objekt och att interaktionen i sig består av 

värde. Med att värde är relativt avses att det är subjektivt, situationsberoende samt 

jämförbart mellan olika objekt. Holbrook (1999) menar med att värde är preferensberoende 

inte att det är beroende på personliga preferenser utan att kunder har möjligheten att själva 

välja mellan olika erbjudanden. Han hävdar även att värde för kunder inte endast finns i 

själva produkten utan likväl även i tidigare erfarenheter av liknande utbyten. Med detta 

understryker han att kunder i första hand inte är intresserad av att förvärva en produkt utan 

snarare en erfarenhet. 

 

2.2  Kundvärdebegreppet historiskt 

 

För marknadsförare är naturligtvis svaret på frågan vad värde är för konsumenter av största 

intresse men det är ett av marknadsföringens mest diffusa begrepp, såväl ur teoretisk som ur 

empirisk synvinkel, då det är svårt att definiera vad värde är och hur det uppkommer för 

konsumenter. Värdebegreppet i sig är inte nytt utan är ett centralt begrepp inom ekonomi. 

Teorier som används för att bestämma någontings värde kallas värdelära. Sådana teorier har i 

störst utsträckning utvecklats inom nationalekonomi. De behandlas i stor utsträckning inom 

ett flertal ämnesområden inom företagsekonomi, varav många har nationalekonomi som 

gemensam nämnare (Ravald, 2008). Ända sedan antiken har filosofer och ekonomer försökt 

ge svar på vad som egentligen avgör en varas pris och inte minst dess värde för köparen. Kan 
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värdet på en produkt objektivt beräknas och bestämmas efter mängden arbete som lagts ner 

på den, är det kanske produktens funktion och möjligheten att använda den till någon form av 

aktivitet för att öka konsumentens välbefinnande som bestämmer värdet eller är det 

möjligtvis produktens exklusivitet som är avgörande? 

 

Som ovan nämnts har studiet av värdet av produkter en lång historia och avsikten i detta 

kapitel är inte på något sätt att ge en heltäckande bild av detta. Avsikten är istället att ge en 

bättre förståelse för kundvärde i allmänhet och co-creation av kundvärde i synnerhet. 

Aristoteles (384–322 f.Kr.) var den första kända person att behandla begreppet värde och är 

även upphovsman till distinktionen mellan bruksvärde och bytesvärde. Han påstod att varje 

ting har två användningsområden, dels kan tinget användas till dess avsedda syfte varvid ett 

bruksvärde uppstår och dels för att bedriva handel med vilket ger tinget ett bytesvärde. 

Grunddraget i Aristoteles värdesyn kan då uttryckas som att en produkts bruksvärde avgörs 

av dess nytta för individen (Andersson, 2005; Vargo, Maglio & Archpru Akaka, 2008). 

 

Adam Smiths (1723–1790), en av de första att diskutera värde ur ett ekonomiskt 

perspektiv, hävdade att produktionskostnaderna avgör värdet. Det innebär att priset på 

produkt motsvarar arbetskostnaden för den. Före Smith ansågs varje objekt ha ett 

obestridligt monetärt värde på samma sätt som andra egenskaper som storlek och vikt. 

Värdet är då synonymt med priset. Smith ansåg vidare att det endast är bytesvärdet som är 

intressant ur ekonomisk synvinkel (Ravald, 2008). 

 

I och med att värdebegreppet mer systematiskt började användas inom filosofin under 1800-

talet fick det en större spridning och forskningen om värde inom ekonomin ökade. Först 

under slutet av 1800-talet behandlades varför priset på en produkt sällan överensstämmer 

med produktionskostnaden och den arbetsinsats som krävts för att framställa produkten 

ifråga. Ravald (2008) hävdar att den förklaring som fick starkast fotfäste inom både 

national- och företagsekonomin var marginalnytteteorin. Enligt den beror en produkts värde 

på den subjektiva nyttan på marginalen. Teorin bygger på antagandet att köparen på grundval 

av ett förväntat bruks- eller användningsvärde (det vill säga nytta) bedömer värdet av 

produkten vilket sedan resulterar i ett bytesvärde (det vill säga det pris till vilket utbytet 

genomförs). Detta synsätt präglar fortfarande såväl teoretiker som pragmatiker.  

 

2.3 Värdebegreppet i modern tid 

 

Under efterkrigstiden flyttades fokus från produktionskostnader och vinstmarginaler till 

kvalitetsaspekter och ett mer kundorienterat synsätt. Begrepp som kundupplevd kvalitet 

och value management introducerades som metoder för att sörja för kundernas mjuka 

värden.  

 

Kundvärde som akademiskt forskningsområde uppstod vid mitten av 1950-talet men det 

tog närmare 40 år innan begreppet kundvärde slog igenom på bred front. Det har 

behandlats av ett flertal forskare och författare men själva begreppet kundvärde har inte 

använts. Begreppet har antagligen bara växt fram och börjat tillämpas allmänt (Holbrook, 

1999). Trots denna litteraturstudie har jag inte kommit till klarhet om vem eller vilka 
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som myntade marknadsföringsbegreppet kundvärde. Artikeln ”Industrial Pricing to Meet 

Customer Needs” av Shapiro och Jackson från 1978 sägs vara den första artikel som 

verkligen behandlar den moderna synen på kundvärde. Författarna skall dock använda 

sig av begreppen ”utility” och ”value management”. Intresset för värde inom 

marknadsföringen tog fart på riktigt under 1990-talet när värdeinriktad marknadsföring 

(value-based maketing) fördes fram som en betydelsefull konkurrensstrategi. Den ökande 

fokusen på kvalitet med begrepp som total quality management samt hotet från asiatiska 

länder vilka kunde producera varor av hög kvalitet i förhållande till pris anses vara det 

som ledde till kundvärdetänkandets stora genombrott (Vargo & Lusch, 2004).  

 

2.4 Definitioner av kundvärde och kundens värdegrund 

 

Det stora forskningsintresset till trots saknas en entydigt formulerad definition av 

kundvärde. Populäriteten har dock fört med sig negativa aspekter som att termen tenderar att 

användas oförsiktigt. Även om det råder stor oenighet kring definitionerna delas tanken om 

utbyten och transaktioner, och i förlängningen att värde uppstår just i utbytet mellan aktörer 

av flera författare (Ravald, 2008). Ett av de första forskningsområdena att formulera en klar 

definition av kundvärde var, tidigare nämnt, den om prissättning där det strikt ansågs vara 

förhållandet mellan konsumentens monetära insats och vad den får i retur, ett synsätt som 

alla numera vedertagna definitioner bygger på. Ett flertal begrepp förekommer för insatsen 

och returen beroende på vad som anses vara de primära faktorerna. 

 

Det vanligast förekommande synsättet förefaller vara det så kallade benefits jämfört med 

sacrifices, då kundvärde är differensen mellan alla fördelar ett erbjudande ger och alla de 

uppoffringar kunden måste göra för att få förmånerna, men detta är nog snarast att förenkla 

värdebegreppet in absurdum. Kotler och Keller (2009) utvecklar definitionen genom att 

använda variablerna total customer value som är det upplevda värdet av ett antal 

ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelar som kunden förväntar sig att erhålla av 

ett erbjudande, och total customer cost som är de ekonomiska-, tidsmässiga-, energi- och 

psykologiska kostnader kunden räknar med vid köp och användande av erbjudandet. 

Zeithaml (1988) har formulerat det ovan nämnda give jämfört med gets, men innebörden är 

densamma. En vidareutveckling av begreppet är net customer value som innebär att andelen 

fördelar måste förväntas överstiga andelen uppoffringar för att vara av intresse för kunden. 

Liknande definitioner är benefits jämfört med price då erbjudandets fördelar anses vägas 

mot dess pris och quality jämfört med price då ett erbjudandes kvalitet anses bedömas 

utifrån dess pris.  Neap och Celiks (1999, refererat i Lindgreen, Hingley, Grant & Morgan, 

2012) menar att en produkts värde beror på köparens vilja att anskaffa den vilket i sin tur 

beror på hur väl produktens egenskaper motsvarar vad de kallar kundens värdesystem. 

Värde utgörs då av produktens monetära pris plus ett subjektivt marginalvärde, ett subjektivt 

mått som utgår från kundens värdesystem. Denna definition skiljer sig från de ovan nämnda 

eftersom priset inte ses som en uppoffring utan snarare som en objektiv indikator av 

förmånerna. 

 

Väsentligt är alltså att förstå den värdegrund som konsumenten utgår ifrån, det vill säga 

dess referensram som avgör vad som är viktigt för den som konsument. Först när 
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definitioner av kundvärde återkopplas till denna värdegrund blir de relevanta (Ravald, 

2008). Kundvärde är alltså subjektivt- och individuellt betingat, även beroende av kultur 

(Zeithaml, 1988). Hur en individ bedömer och utvärderar en och samma produkt varierar 

även vid olika tillfällen (Lindgreen et al., 2012; Ravald & Grönroos, 1996) och beror på 

sociodemografiska aspekter och kulturella faktorer relaterade till individen vid det 

aktuella tillfället. Dessa faktorer och aspekter utgör konsumentens värdegrund. 

Kundvärdet påverkas även av konsumentens förväntningar före köpet. Infrias eller 

överträffas dessa upplever individen att ett kundvärde har uppstått. Förväntningarna byggs 

upp av exempelvis behov, tidigare erfarenheter, marknadskommunikation och word-of-

mouth (Ravald, 2008). Företag måste skapa sig en förståelse för denna värdegrund för att 

kunna skapa kundvärde gemensamt med kunden. Utan förstålse är det svårt att veta i 

vilka sammanhang och på vilka grunder värde uppkommer för kunden. 

 

2.5 Kundens värdeskapande process och dess beståndsdelar 

 

Den värdeskapande processen är den process i vilken värde uppkommer för konsumenten, 

och sett ur ett co-creationperspektiv även för säljaren. Det är den helhet som utgörs av en 

serie enskilda värdeskapande aktiviteter (Ravald, 2008). Värdeskapande aktiviteter är de 

aktiviteter konsumenter utför i syfte att uppnå ett visst mål och är direkt eller indirekt 

relaterade till inköp, ägande och användande en produkt i konsumentens vardag (Payne et al., 

2008). Enligt Ravald (2008) uppkommer värde i aktiviteter där konsumenten upplever glädje, 

lycka eller tillfredsställelse av att använda produkten. Aktiviteterna sker med hjälp av 

nödvändiga kunskaper och andra av säljaren tillhandahållna värdeskapande resurser som 

konsumenter använder för att uppfylla sina mål med de olika värdeskapande aktiviteterna. De 

består av varor, service och relationen till och interaktionen med säljare men även av andra 

objekt och relationer till andra aktörer (Fyrberg Yngfalk, 2011; Ravald, 2008). 

 

Interaktioner definieras i co-creationlitteraturen som gemensamma eller ömsesidiga 

handlingar då två eller fler aktörer har inflytande på varandra och kan påverka varandras 

processer. Interaktioner är med andra ord det samma som co-creationprocesser (Grönroos, 

2011). Ravald (2008) uppger att konsumenter bedömer vilket värde en produkt ger vid dessa 

interaktioner och gör det kontinuerligt under konsumtionsprocessen. Konsumentens 

värdeupplevelse kan därför sägas vara den aggregerade helhetsbedömningen av hur väl den 

värdeskapande processen bidrar till att det egna välbefinnandet ökar över tid. Payne et al. 

(2008) och Grönroos (2008b) betonar att värdeupplevelsen är dynamisk, situationsberoende 

och kontinuerlig, och att det då kan vara lämpligare att betrakta värde som en process snarare 

än som en ögonblicksupplevelse vid ett inköpsbeslut.  
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2.6 Synsätt på värdeskapande 

 

Marknadsförningsmodeller bygger på två olika perspektiv, vilka skiljer sig åt genom hur man 

anser att värde skapas för konsumenter och vilken funktion producenten och/eller säljaren 

har. Enligt det traditionella bytesvärdessynsättet, som bygger på ett värdeförädlings-

perspektiv, ligger tyngdpunkten på att förstå konsumenters behov och skapa en produkt som 

tillfredsställer behoven. Skapande av värde sker av producenten genom värdekedjor där 

funktioner som inköp, lagring, produktion och distribution skapar ett värde som byggs in i 

varan. Det producerade värdet överförs sedan till kunden i form av ett bytesvärde (value-in-

exchange). Konsumenten har enligt detta synsätt en passiv roll som mottagare av värde och 

vad de sedan gör med produkten och hur den upplever den är för producenten och säljaren 

mer eller mindre irrelevant (Kotler & Keller, 2009; Grönroos, 2007). 

 

Bruksvärdesynsättet bygger istället på ett användnings- och relationsperspektiv. Genom att 

sälja erbjudanden bestående av varor, service, information, uppmärksamhet etcetera 

tillhandahåller säljare resurser för konsumenters värdeskapande och agerar på så sätt 

förmedlare av värde. Enligt detta perspektiv skapas värde för konsumenten istället under 

hela användningen, och delvis i samspel med producenten eller säljaren. I fokus står inte 

produkten utan konsumentens värdeskapande aktiviteter. Produkter anses sakna bytesvärde 

utan värde finns istället i form av ett bruksvärde (value-in-use) (Grönroos, 2007, 2008a; 

Ravald & Grönroos, 1996; Vargo & Lusch, 2004). Aktiviteterna köpa, äga och använda 

produkten är i förekommande fall närmast ett medel för att kunna genomföra de aktiviteter 

som utgör de verkliga värdeskapande aktiviteterna (Ravald, 2008), exempelvis att äga en 

sommarstuga. Själva ägandet har inte mycket värde, utöver det ekonomiska. Värdet ligger 

snarare i den rogivande semestern man kan spendera i stugan.  

 

Problemet med bytesvärdessynsättet är enligt Grönroos (2007) att bytesvärdet alltid är en 

funktion av bruksvärdet. Eftersom produkter enligt bruksvärdessynsättet inte har ett 

bytesvärde innebär det att om konsumenten inte kan använda produkten uppkommer inte 

heller ett bruksvärde. Produkten blir då värdelös. Då kundvärde och konsumentens 

tillfredsställelse endast är synbart efter konsumtionen är bytesvärdet av ringa betydelse även 

för producenten och säljaren som indikator på vilket värde en produkt har. På kort sikt kan 

inledande höga intäkter ge intryck av ett högt bytesvärde men på grund av lågt bruksvärde är 

även bytesvärdet lågt (Grönroos, 2008b). Enligt bruksvärdesynsättet anses både konsumenten 

och producenten och/eller säljaren vara medskapare av värde. Genom att aktivt delta i 

konsumentens värdeskapande processer kan de direkt eller indirekt påverka konsumentens 

bruksvärdeskapande och i förlängningen hur produkten upplevs. Säljarens och konsumentens 

arbete sker då delvis parallellt och upplevs som en simultan process. Ur ett värdeskapande 

perspektiv sammanfaller de i en co-creationprocess där båda parterna har inflytande över 

varandras arbeten. Kunden kan direkt påverka säljarens verksamhet som omvänt kan påverka 

kundens agerande (Grönroos, 2009).  
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2.7 Sammanfattande analys av värdebegreppets aspekter 

 

För att kunna säga vad co-creation är krävs förståelse för vad värde är för producenter, 

säljare, kunder och konsumenter samt hur och i vilket sammanhang det skapas. Utmärkande 

för definitionerna av värde i marknadsföringslitteraturen är den variation som råder. Det stora 

antalet definitioner som har föreslagits genom åren samt att det saknas en allmänt accepterad 

definition av värde trots att det har varit ett akademiskt forskningsområde i drygt 60 år visar 

på att värde är ett mångfacetterat begrepp med diffusa strukturer och svårdefinierad substans. 

Skall man nå en djupare förståelse för värdebegreppets natur måste man nog skilja på två 

centrala innebörder av begreppet, vad produkten är värd och vad produkten är värd för 

kunden och hur uppkommer värdet för kunden. Vad produkten är värd är det samma som vad 

kan man ta betalt för produkten vilket kan beräknas på olika sätt och uttryckas i rent 

ekonomiska termer. Eftersom priset är synonymt med värde handlar det i detta fall om ett 

bytesvärde. Men för att förstå varför en produkt har ett värde som förklaring för vad som är 

viktigt i människors liv och som en kund är villig att betala för, måste man veta hur värde 

uppkommer för kunden. Det är däremot en mycket komplicerad fråga som inte kan 

bestämmas på ett rationellt sätt såsom försäljningspriset kan. Men de två frågorna om vad 

produkten är värd och vad produkten är värd för kunden kompletterar varandra. För att få full 

förståelse för värdebegreppet funktion för marknadsföringen krävs nog att man ställer 

frågorna i relation till varandra. Mest korrekt är troligtvis att se de båda frågorna som olika 

sätt att se problemet och/eller som uttryck för två synsätt på en och samma sak. 

 

De mest generella definitionerna av kundvärde, exempelvis Grönroos (2011) som hävdar att 

det innebär att känna sig och/eller att ha det bättre ställt efter konsumtionen av något än före 

samt definitioner som säger att det är differensen mellan fördelarna man får och 

uppoffringarna man får ge för att få dem, är grova förenklingar som snarare begränsar än 

tillför något då värdebegreppets betydelse torde variera stort beroende på individen och 

situationen. Sådana definitioner är dessutom komplexa, abstrakta och samtidigt vaga 

eftersom de inkluderar allt och exkluderar inget, vilket innebär att allting och vad som helst 

kan sägas vara värde. Även om sådana definitioner kan appliceras på alla former av 

verksamheter och branscher är det tveksamt om de faktiskt har en funktion. Definitioner av 

värde på en mer filosofisk nivå har i stor utsträckning ignorerats inom marknadsföringen och 

tillverkningsindustrin, antagligen för att de inte ansetts tillämpningsbara i praktiken. Men 

definitioner av värde från axiologin har antagligen minst lika stor betydelse för förståelse 

företagares förståelse för kundvärde. Om vilken eller vilka variabler som konsumenter 

värderar i ett erbjudande varierar beroende på kundsegmentet, produktkategorin, situationen 

samt konsumentens värdeskapande kontext innebär det att konsumenters värdebedömning 

måste ses som en helhet över tid att den inte kan reduceras till en produkts egenskaper. 

Snarare krävs det att man inom marknadsföringen söker en pragmatisk innebörd av 

begreppet så att det kan appliceras på det praktiska marknadsföringsarbetet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kundvärde i ett marknadsföringsperspektiv i grund och 

botten handlar om hur man inom marknadsföringen betraktar kunden, vilken roll den har och 

hur företaget skall förhålla sig till den. Skapande av kundvärde är numera en fundamental 

del av företags verksamhet och därför måste de vara noga med hur de definition kundvärde 

och sin egen och kundens roll vid skapandet av det. För att förstå co-creation av kundvärde 

måste tyngdpunkten flyttas från företaget som ensam värdeskapare till att även se kunden 
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som värdeskapare. Det innebär att företaget inte kan förstå värde ur kundens perspektiv så 

länge som perspektivet är företagets. Det centrala i den moderna synen på värde är att 

produkter får ett värde för kunden först som resurs i kundens egna värdeskapande processer. 

Värde uppkommer inte endast genom att köpa, äga och använda produkten utan snarare i de 

aktiviteter som köpande, ägande och användande möjliggör. Genom att flytta fokus från 

ägande av produkter till att se de som resurser för kundens värdeskapande aktiviteter 

förändras kunden från mottagare av värde till skapare av värde. Intressant blir då för 

marknadsförare vad, hur och varför kunden använder produkten. Om det sker i ett samspel 

mellan företaget och kunden kan relationens roll inte underskattas och företaget bör då 

försäkra sig att de deltar i kundens processer då det ger möjligheter att påverka hur kunden 

så att den upplever produkten ”på rätt sätt” och bruksvärde uppstår. 

 

Genomgången av teorin har visat på att de inom marknadsföringslitteraturen förkommande 

synsätten på olika aspekter av co-creation av kundvärde i stor utsträckning består av 

motsatsförhållanden, det vill säga författare som menar att co-creation är det ena medan 

andra författare hävdar att det är det andra. Ett större antal aspekter har identifierats varav 

fem stycken valts ut att undersökas eftersom de förefaller vara de mest grundläggande 

aspekterna av co-creation av kundvärde. Dessa utgör uppsatsens analysmodell och 

åskådliggörs nedan i tabell 1.  

 

 

Tabell 1.  Analysmodell.  

1 Synsätt som betonar konsumenten. Synsätt som betonar säljaren. 

2 Co-creation sker i dyadiska 

konstellationer. 

Co-creation är inte begränsat till dyadiska 

konstellationer. 

 

3 Co-creation förutsätter direkta 

interaktioner med säljaren. 

Co-creation förutsätter inte direkta 

interaktioner med säljaren. 

 

4 Co-creation kan avgränsas från 

kontexten. 

Co-creation kan avgränsas från kontexten. 

5 Synsätt som ser marknaden och 

interaktionerna som karaktäriserade 

av harmoni. 

Synsätt som inte ser marknaden och 

interaktionerna som karaktäriserade av 

harmoni. 
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3 Metod 
 

Denna uppsats är en litteraturstudie av forskningsfältet om co-creation av 

kundvärde. I kapitlet redovisas den valda studiemetoden, hur datainsamlingen gått 

till, vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts vid urvalet och varför.  

 

3.1 Val av studiemetod 

 

En litteraturstudie är en metod som används för att kartlägga kunskapen inom ett visst 

forskningsfält eller problem. Metoden innebär att genom att söka, analysera och 

sammanställa litteratur fastställa kunskapsläget och få en uppfattning om vad som vad som 

har blivit föremål för forskning, vilka teoretiska utgångspunkter och/eller modeller som 

använts etcetera. En litteraturöversikt ger även kunskap om vad som inte har studerats och 

vilka kunskapsluckor som finns och ger därmed indikationer om vilken typ av framtida 

forskning som behövs för att föra kunskapsläget framåt. 

 

Bryman (2012) påstår att det i metodiklitteraturen främst talas om två metoder som lämpliga 

att använda vid litteraturstudier: systematisk översiktsmetod och narrativ metod. Den 

använder explicita metoder för att metodiskt söka, kritiskt bedöma värdet av och 

sammanställa en större mängd kvantitativ litteratur om ett specifikt problemområde. Den 

utgår från antagandet att karaktären av det fenomen som studeras är densamma oavsett var 

och när det uppträder. Styrkorna med den systematiska översiktsmetoden är bland annat att 

man fokuserar på ett väl avgränsat problemområde samt att de tydliga riktlinjerna 

formaliserar processen för att garantera transparens, replikabilitet och objektivitet (Bohlin, 

2010; Bryman, 2012). För vissa forskningsområden kan den systematiska 

översiktsmetodens styrkor snarare innebära svagheter. Det främsta problemet är att den 

snäva problemavgränsningen och föreskrivna metoder för urval och analys innebär att den 

sällan genererar en utförlig täckning av problemområdet. Narrativa litteraturstudier används 

istället för att skapa en syntes av litteraturen om ett fenomen, vilket innebär att studier 

utförda med den narrativa metoden allmänt är mer mångsidiga och belyser fler aspekter av 

problemområdet än systematiska översikter. Generellt saknas tydliga riktlinjer för både 

omfattningen av litteratururvalet och arbetsprocessen. Ett representativt och objektivt urval 

av rimlig omfattning anges som lämpligt, men exakt vad detta innebär och hur det 

säkerställs att urvalet är objektivt specificeras sällan. Det är med andra ord upp till den som 

genomför studien, och eventuella granskare och utgivare, att bestämma vilka urvalskriterier 

som skall användas. Detta innebär självklart att narrativa litteraturstudier har styrkor såväl 

som potentiellt allvarliga svagheter. Den främsta svagheten är att de tenderar och spegla 

författarens subjektiva åsikter om forskningsfältet och att författarens objektivitet och 

resultatets generaliserbarhet då kan ifrågasättas. Den mindre explicita metoden är främst en 

kompromiss för en utförligare täckning (Bryman, 2012). 

 

Enligt vad jag kunnat erfara baseras ytterst få studier av co-creation av kundvärde på 

kvantitativa data. Det finns fler studier baserade på kvalitativ data men majoriteten bygger på 

sekundärdata. Litteraturen om co-creation karaktäriseras, liksom i det övriga samhälls-

vetenskapliga forskningsfältet, av att författares forskningsfrågor sällan överensstämmer på 
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grund av deras olika teoretiska synsätt. Dessutom studeras sällan kausala förhållanden, i form 

av att X orsakar Y. Detta innebar att den systematiska översiktsmetoden inte var 

tillämpningsbar för denna uppsats då dess urvalskriterier inte kunde tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt. Således valdes den narrativa metoden för komparationen av synsätt på 

co-creation. Komparationen ifråga var kontrasterande, det vill säga att granskningen av de 

olika källorna gjordes eftersom de inbördes rymde skillnader, och likheter, vilka ansåg 

intressanta att belysa. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod och urval 

 

På grund av den ytterst omfattande mängd litteratur som finns att tillgå inom det valda 

ämnet, samt den tidsmässiga ramen för uppsatsen, var det nödvändigt att förlita sig på ett 

begränsat urval vid komparationen av olika källor. Endast de delar av valda källor som 

uttryckligen behandlar ett säljande företags och en kunds gemensamma skapande av värde 

granskades, då det var det som var av intresse för denna uppsats. Även om detta innebar att 

den större kontexten stundom åtsidosattes motiverades detta främst med avsikten att på så 

sätt koncentrera undersökningen till att besvara den huvudsakliga frågeställningen och för 

att undvika för studien irrelevanta, men likväl intressanta sidospår. 

 

Uppsatsen baserades på vetenskapliga artiklar av åtta olika grupper av författare. 

Genomgångarna av varje grupps synsätt bygger i sig på upp till fem artiklar. Artiklarna är  

insamlade genom sökningar i databaserna Summon och Google Scholar. Vid val av artiklar 

utgjorde det enda inklusionskriteriet vetenskaplig granskning. Anledningen till det var att 

vetenskapligt granskade artiklar är enkla att hitta i databaser samt att de har genomgått en 

kontroll och bedömts vara av tillräckligt hög kvalitet för att publiceras. Sökord som användes 

var: axiologi, cocreation, co-creation, co-production, customer co-creation, customer co-

production, customer value, service, value, value analysis, value co-creation, value creation 

samt value delivery. Exklusionskriteriet som användes var artiklar som behandlar co-

creation inom industriell marknadsföring. Av studier som har uppdaterats användes den 

senast uppdaterade versionen. Dessutom söktes ytterligare artiklar för hand i utvalda 

artiklars referenslistor. Därtill användes för ämnet relevant facklitteratur för förklaringen av 

begrepp som är ofta före- kommande i artiklar om co-creation som det är av vikt att läsaren 

har förståelse för. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Arbetet inleddes med jag läste in mig på ämnet för att kunna bestämma syfte och 

problemformulering. Det finns så gott om vetenskaplig- och populärvetenskaplig litteratur om 

co-creation av kundvärde att jag förstod att det skulle bli svårt att avgränsa studien. Men efter 

inläsning och diskussion med handledaren om ämnet skapades ett syfte och en 

problemformulering. Utifrån problemformuleringen skapades den teoretiska referensram som 

jag uppfattade som lämplig för att kunna förstå olika aspekter av skapande av kundvärde och 

olika aktörers roller och funktioner vid skapandet. Utifrån teoriramen konstaterade vilka 
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aspekter som föreföll vara viktiga. De fem som framstod som mest fundamentala valdes ut att 

studeras och  en analysmodell utformades av dessa (se tabell 1 sidan 11).    

 

Åtta grupper av författare valdes ut att ligga till grund för litteraturstudien. Dessa valdes ut  

eftersom deras synsätt på de fem aspekterna i analysmodellen rymde skillnader men även  

likheter. Vid urvalet togs även hänsyn till om författarna citerats ofta eller inte för att på så sätt 

försöka få ett urval representativt för forskningsfältet. Alla grupper behandlar inte alla av 

aspekterna, alternativt gör inget åtskillnad mellan dem, men valdes likväl ut att ingå eftersom 

deras resonemang om de andra aspekterna ansågs intressanta nog att kompensera för detta.  

 

Hur de åtta grupperna av författare ser på co-creation presenterades sedan uppdelat efter 

författare för att litteraturgenomgången skulle bli så tydlig som möjligt för läsaren. Slutligen  

analyserades och diskuterades gruppernas synsätt utifrån analysmodellen.   
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4 Litteraturgenomgång 
 

Litteratururvalet kan delas upp i ett antal olika kategorier utifrån hur författarna förhåller 

sig till olika aspekter av co-creation. Detta kapitel är istället strukturerat efter författare och 

i kronologisk ordning för att litteraturgenomgången skall vara så tydlig som möjligt. 

Kapitlet avslutas med att författarnas synsätt åskådliggörs i tabellform.  

 

3.1 Prahalad och Ramaswamy 
 

När företag bestämmer vilka produkter de vill tillverka är det underförstått att det är deras 

rätt att avgöra vad som är värde för konsumenter och att konsumenter har begränsad eller 

ingen roll alls i värdeskapandet. Men Prahalad och Ramaswamy (2003, 2004a) anser att 

gränserna mellan företag och kunder samt deras tidigare distinkta roller som producenter och 

konsumenter håller på att suddas ut i och med att vi rör oss mot ett samhälle där kunder 

kräver att få vara medskapare. Företag kan därmed inte längre se sina kunder som externa 

aktörer. Författarna (2004a) understryker att även om företag kan utveckla metoder för att 

involvera konsumenten i företagets arbete, exempelvis självservice vid bensinstationer eller 

genom att låta kunden utforma varan efter sina egna önskemål och behov, är det likväl 

företaget som har kontroll över konsumenten som i grund och botten förblir en passiv aktör i 

värdeskapandet. 

 

Prahalad och Ramaswamy (2004a: 8) definierar co-creation som ”joint creation of value by 

the company and the customer.” Företag kan alltså inte på egen hand skapa någonting av 

värde i sig utan för det krävs att konsumenten är engagerad och aktiv i den värdeskapande 

processen. Co- creation är alltså inte är ett alternativ till utbyten av värde. Kundvärde är 

enligt författarna kundens upplevelse av att vara medskapare av värde och de menar att 

interaktion och upplevelser är navet i co-creation. Upplevelsen är kontextuell och hur 

konsumenten upplever dess kvalitet beror på hur involverad han eller hon är i den 

värdeskapande processen (2004a; 2004b). Avgörande för företags konkurrenskraft kommer 

enligt Prahalad och Ramaswamy (2004a) i framtiden var hur väl de förmår organisera 

högkvalitativa interaktioner som möjliggör för förtaget att skapa en unik upplevelse med, 

och unikt värde för, varje individuell konsument. 

 

Prahalad och Ramaswamy (2004a) förklarar att företag skall arbeta för att erbjuda kunder 

unika co-creationupplevelser. För att göra detta måste de utforma en upplevelsemiljö 

(experience environment) i vilken konsumenterna kan föra en aktiv dialog med företaget och 

vara med och konstruera (co-construct) och personifiera sina upplevelser. Även om 

produkter är identiska kan konsumenter konstruera individuella upplevelser och på så sätt 

personifiera sin upplevelse. I vilken utsträckning och hur länge konsumenter interagerar med 

företaget varierar från konsument till konsument och beror på hur konsumenten själv väljer 

att skapa sin egen unika upplevelse (2004a). Co-creation är alltså i mycket stor utsträckning 

beroende på aktörerna då varje individs unika egenskaper påverkar den värdeskapande 

processen såväl som hur de båda aktörerna upplever den (2004b). Följaktligen kan co-

creation inte standardiseras.  Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004a) konvergeras 

företagets och kundens roller i marknadsinteraktionerna, de är både samarbetspartners genom 

att vara medskapare och konkurrenter om ekonomiskt värde. På marknaden skapar de 
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upplevelser av unikt värde i en individs kontext vid en specifik tidpunkt. Marknaden är alltså 

oskiljbar från den värdeskapande processen och co-creation är begränsad till de två parterna. 

Prahalad och Ramaswamy (2004a; 2004b) uppger att interaktioner mellan företag och 

konsumenter består av fyra komponenter: dialog, tillgänglighet, risker och vinster samt 

transparens. 

 

3.2 Vargo och Lusch 

 

Det traditionella synsättet på marknadsföring utgår från utbyten av produkter och därför har 

det fram till 1990-talet hävdats att varor och service är olika, även om de samtidigt ofta 

hardefinierats enligt samma premisser. Vargo och Lusch (2004) ifrågasätter om det sett ur ett 

konsumtions- eller värdeperspektiv verkligen finns en skillnad mellan dem för producenter 

och konsumenter. De anser att kunder köper vare sig varor eller service, utan att de köper 

erbjudanden som ger dem service vilken skapar värde för dem. Vargo och Lusch hävdar att 

det traditionella synsättet på marknadsföring inte längre är tillämpningsbart i samma 

utsträckning som tidigare och att det därför måste förändras. De kallar det traditionella 

synsättet för en varubaserad logik (goods-dominant logic), men konstaterar att ”… 

enterprises can only offer value propositions; the customer must determine [the] value…” 

(2004: 11) och att ”goods are best viewed as distribution mechanisms for services…” (2008: 

4). Därför förespråkar de ett skifte till en logik baserad på utbyten av service (service-

dominant logic). S-D logiken kan sägas vara syntes och vidareutveckling av diverse 

subdiscipliner, exempelvis service marketing och consumer culture theory (Fyrberg Yngfalk, 

2011). 

 

Enligt S-D logiken är värde idiosynkratiskt, kontextuellt och empiriskt. Synen på värde 

överensstämmer med bruksvärdesynsättet i och med att det inte anses vara inneboende i 

produkter utan att det skapas först vid användningen av dem. Eftersom värde skapas av 

konsumenter när de använder sig av produkter, innebär det att det är konsumenten som i 

grund och botten är ansvarig för värdeskapandet. På grund av detta fastslår Vargo och Lusch 

(2004, 2008) att kunden alltid är medskapare av värde. För konsumenter har ett värde 

skapats om deras välmående har ökat efter användningen jämfört med före användningen 

(2004). Företags roll är att assistera kunden i dennes värdeskapande process och för 

företaget skapar interaktionerna med kunden ekonomiskt värde (Vargo & Lusch, 2004; 

2008). Marknader ses som nätverk och nätverken och aktörerna i dem skall förstås som 

servicesystem som överlever, anpassar sig och utvecklas genom utbyten, integrering och 

applicering av värdeskapande resurser med andra system (Vargo et al., 2008). Inom S-D 

logiken delas resurserna in i abstrakta resurser som omfattar färdigheter och kunskap, och 

materiella resurser som används för att skapa värde exempelvis varor. Integreringen av 

dessa resurser är ur S-D logikens perspektiv det samma som service (2008). Co-creation ses 

av Vargo och Lusch (2008) som kongruent och interaktionerna karaktäriseras av symmetri 

och harmoni. Interaktioner ses på liknande sätt eftersom författarna verkar utgå från att alla 

interaktioner är odelat positiva och att alla aktörer arbetar mot samma mål 
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3.3 Grönroos 

 

Grönroos syn på värdeskapande och co-creation skiljer sig på ett fundamentalt sätt från S-D 

logikens Det som gör att hans synsätt skiljer sig så drastiskt från S-D logikens är att han 

starkt motsätter sig Vargo och Luschs (2008) premiss om att konsumenten är alltid 

medskapare av värde (Grönroos, 2011). Grönroos (2008a, 2011) skiljer på värdeskapande 

och co-creation. Skillnaden ligger i hur värde skall ses, om det skall ses som härlett från 

konstellationer av medskapare eller från den enskilde förmånstagaren. Grönroos (2011: 282) 

menar att för konsumenter innebär värde att ”…that after they have been assisted by a self-

service process or a full-service process they are or feel better off than before” medan värde 

för företag är det samma som finansiellt värde. 

 

Värdeskapande skall förstås som den självserviceprocess i vilken konsumenter skapar värde 

för sig själva genom att använda resurser tillhandahållna av företaget samt andra 

nödvändiga resurser. Det sker utan direktkontakt mellan konsumenten och säljaren. 

Grönroos (2007; 2008b; 2009) syn på service överensstämmer med Vargo och Luschs. Han 

talar främst om två aspekter av service av användning för företag, service som aktivitet och 

service som perspektiv på värdeskapande för konsumenten och på företagets verksamhet. I 

den första aspekten, service som aktivitet, har det den betydelsen som avses i dagligt tal det 

vill säga som processer där någon, exempelvis ett företag, gör något för någon annan, 

exempelvis för en konsument. Den andra aspekten är ett perspektiv på konsumentens 

respektive företagets roll och kan användas av företag vid utvecklingen av affärsstrategier 

eller som perspektiv på kunders inköpsbeteende (2007). Service som perspektiv på 

värdeskapande för konsumenten avser bruksvärdesynsättet. Synsätt innebär att företag i 

grund och botten alltid erbjuder sina kunder service oavsett av vad de producerar och 

följaktligen att all konsumtion är konsumtion av service (Grönroos, 2007, 2008a). Av 

resonemanget ovan kan man dra slutsatsen att kunder inte primärt är intresserade av vad de 

köper utan vilket värde de kan skapa för sig själva med hjälp av den köpta produkten. 

 

Grönroos (2011) drar slutsatsen att om värde skapas i konsumentens självserviceprocess 

kan företag och konsumenter logiskt sett inte vara värdeskapare på lika villkor. Eftersom 

kundvärde skapas i konsumenters egna värdeskapande aktiviteter blir företags mål att 

engagera sig i och stödja deras värdeskapande processer på sätt som är förmånliga för 

båda parter (Grönroos, 2009). Företags uppgift är med andra ord att designa, utveckla, 

producera och leverera de resurser som är nödvändiga för att deras konsumenter skall 

kunna skapa värde. Ett företags fundamentala roll är alltså agera förmedlare av värde vid 

konsumentens skapande av bruksvärde. Grönroos (2011) är noga med att påpeka att 

värdefacilitering är vare sig värdeskapande eller co-creation, utan endast en del av 

kunders värdeskapande. 

 

Företags och konsumenters direkta interaktioner sker i vad Grönroos kallar för service-

möten. I ett servicemöte bildar inte parternas respektive aktiviteter två parallella processer 

utan en sammansmält, koordinerad och interaktiv process. Detta är själva nyckeln till 

Grönroos syn på co-creation. Konsumenter har i servicemöten inflytande över företag som 

medproducenter (co- producers) men av större betydelse är att företag får möjlighet att ha 

inflytande över hur deras konsumenter använder deras produkt. Men bara för att företag 

interagerar med sina konsumenter innebär det inte per automatik att de är medskapare (co-
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creators) av värde (Grönroos & Ravald, 2011). Eftersom användning är det samma som 

värdeskapande för konsumenten får företaget möjlighet att delta i konsumentens 

värdeskapande process som medskapare. Företagets agerande vid servicemöten kan ha 

både positiva, värdeskapande, som negativa, värdeförstörande, konsekvenser för 

konsumentens värdeskapande. Även om det likafullt är konsumenten som har kontrollen 

över sitt värdeskapande och i grund och botten är själva värdeskaparen får företaget i 

servicemöten, förutsatt att de tillvaratar möjligheten, vara medskapare av kundvärde med 

konsumenten. Grönroos (2011) konstaterar alltså att Vargo och Lusch har fått det hela om 

bakfoten när de hävdar att konsumenten alltid är medskapare av värde, utan att det är 

konsumenten som alltid är skapare av värde och företaget som kan vara medskapare. 

 

3.4 Vargo, Maglio och Archpru Akaka 

 

Vargo et al. (2008)  synsätt utgår, självfallet, från S-D logikens vilkens synsätt de kopplat 

samman med service science i syfte att öka förståelsen för vad värde är och hur det skapas 

eftersom författarna hävdar att service, en aktörs användning av kompetenser till förmån för 

en annan part, är en förutsättning för alla former av utbyten. Service science har sitt 

ursprung i S-D logiken och är studiet av co-creation inom servicesystem. Servicesystem 

beskriver författarna som komplexa konstellationer av resurser, exempelvis människor, 

teknologi och information, som är knutna till andra servicesystem genom vad författarna 

kallar ömsesidiga påståenden/löften om utbyten av värde (value propositions). Allt och alla 

som kan använda resurser och samarbeta med andra aktörer på ett ömsesidigt fördelaktigt 

sätt kan sägas vara servicesystem. Det består av allt från enskilda individer, grupper, 

organisationer och företag till regeringar. Systemens funktion är att genom att använda sina 

egna och andra systems resursers öka välståndet för båda systemen, det vill säga co-create 

värde. Värde kan då definieras som en förbättring av systemets välbefinnande och kan 

mätas i termer av ett systems anpassningsförmåga eller dess förmåga att passa in i sin 

omgivning. Co-creation kan inte begränsas till endast en dyadisk konstellation av 

servicesystem utan Vargo et al. (2008) framhåller att kontexten har lika stor betydelse för 

co-creation som aktörernas kompetenser.Trots att yttre faktorer ofta anses vara 

okontrollerbara och exogena för värdeskapande tyder kontextens betydelse för co-creation 

av värde på det motsatta. Det är omöjligt att kontrollera alla aspekter i omgivningen men 

det innebär inte att resurser i omgivningen inte är integrerade för att skapa värde. Resurser 

som vädret och tiden är integrerade i, och förlitade på, värdeskapande i alla servicesystem. 

 

Även om S-D logiken och servicesystem fokuserar på bruksvärde förblir bytesvärde en 

viktig komponent i co-creation. Bruksvärde kan existera utan bytesvärde men när en aktör 

behöver få tillgång till andra aktörers resurser ökar behovet och betydelsen av bytesvärde. 

Bytesvärde är med andra ord nödvändigt för värdeskapande så fort den värdeskapande 

aktören inte kan förvärva dem på naturlig väg, exempelvis att andas frisk luft jämfört med 

att behöva en syrgastub. Co-creation i sig kräver alltså fler än ett servicesystems deltagande 

och det är genom integrering och användning av resurser som har gjorts tillgängliga genom 

utbyten som värde skapas. Co-creationprocessen drivs av systemens önskan att bruksvärde 

men förmedlas och kontrolleras av bytesvärde. 
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3.5 Cova, Dalli och Zwick 

 

Att ekonomiska definitioner av värde, konsumtion och produktion måste omdefinieras i 

denna tidsålder som Cova et al. (2011) kallar ”collaborative capitalism” råder det enligt dem 

inget tvivel om.Författarna påstår att produktion och konsumtion är två sidor av samma 

mynt och att co-creation därmed sker vid alla former av utbyten av resurser mellan säljare 

och köpare. Men de hävdar också att företags vilja att behålla kontrollen över produktion 

och konsumtion underskattas i mycket av co-creationlitteraturen, och att co-creation som idé 

heroiserar konsumenten och vilken makt han eller hon kan utöva. Litteraturen ger därmed 

ingen korrekt beskrivning av asymmetrin mellan konsumenter och företag. Författarna, vars 

synsätt på co-creation utgår från Prahalad och Ramaswamys, lyfter fram svårigheterna med 

institutionaliseringen av kontroll över konsumenter som de anser att co-creation kräver. De 

betonar vidare att sådan kontroll inte kan uppnås genom tvång eftersom konsumenterna inte 

är anställda av företaget eller får kompenseras för sin del av co-creationarbetet. 

 

Cova et al. (2011) påtalar att maktutövning i syfte att skapa bestämda former av kreativitet 

och agerande inte är det samma som att leda konsumenter. De menar istället att företag skall 

tillhandahålla vad de kallar dynamiska plattformar där konsumenternas kreativitet och know-

how tillvaratas samtidigt som konsumenternas agerande styrs så att resultatet av dem passar 

företagets mål. Utmaningen med co-creation är för företag alltså att skapa en atmosfär som 

programmerar konsumenter till att utvecklas på sätt som möjliggör för företag att exploatera 

deras produktiva kapabiliteter. Författarnas ordval tyder på att de ser företaget som den aktiva 

parten medan konsumenter är passiva och kan manipuleras. Cova et al. (2011) hävdar 

samtidigt att när konsumenter inte upplever produktion och konsumtion som aktiviteter som 

sker beroende av varandra kan vad som för konsumenten startade som co-creation snabbt 

urarta till att konsumenter upplever att den blir exploaterad och att företaget inkräktar på 

dennes privatliv. 

 

3.6 Echeverri och Skålén 

 

Echeverri och Skåléns (2011) tillhör de få författare vars synsätt på co-creation är baserat på 

empiriska studier. Författarna ser det som något som sker i interaktioner mellan producenter 

och konsumenter och att värde bedöms ömsesidigt och subjektivt av parterna. Integration 

handlar enligt författarna om hur en aktör tolkar en annan aktörs handlingar och därigenom 

skapa gemensamma överenskommelser om vad som är av värde. Deras synsätt på 

kundvärde och co-creation överensstämmer i stora drag med S-D logikens. De bekänner sig 

alltså till bruksvärdessynsättet och understryker att kompetenser och kommunikation är de 

viktigaste resurserna för co-creation. Samtidigt som författarna ser co-creation som 

begränsat till dyadiska konstellationer förnekar de inte att händelser och faktorer utanför 

konstellationerna kan inverka på hur parterna upplever värde. För att undvika vad de kallar 

normativ terminologi använder författarna sig av begreppet värdeformande (value 

formation) istället för co-creation men innebörden dem emellan skiljer sig inte åt. 

 

Echeverri och Skålén (2011) kritiserar överflödet av positiva, och den relativa bristen på 

negativa, beskrivningar av värdeskapande genom interaktion i litteraturen. Enligt deras 
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resonemang är det en orealistisk föreställning som klingar falskt med verkligheten. Till 

skillnad från S-D logiken hävdar de att skapande av värde är inte bara är positivt per se utan 

även destruktiv då värde både kan bli co-created och co-destroyed, det vill säga förstört 

eller förminskat. När parternas förväntningar på hur tillgängliga resurser skall användas i 

interaktionen överensstämmer sker co-creation. Oändamålsenligt eller oförutsedd 

användning av resurserna leder till co-destruction, för åtminstone en av parterna. Echeverri 

och Skålén (2011) förklarar att värde är dubbelriktat och att inte endast den ena parten kan 

avgöra om värde skapats eller inte, utan att båda parterna måste uppleva värdet det för att det 

skall kunna anses ha skapats. 

 

3.7 Edvardsson, Tronvoll och Gruber 

 

Co-creation handlar enligt Edvardsson, Tronvoll och Gruber (2011) om samspelet mellan 

olika aktörer, interaktioner och integrering av resurser, det vill säga service, inom sociala 

system. För att förstå co-creationprocessen måste man ta hänsyn till aktörers individuella 

intressen och den sociokulturella kontext de agerar i. Serviceutbyten sker i en större 

värdekonfiguration (value configuration) eftersom aktörer inte är isolerade enheter utan 

alltid är inneslutna i ett större socialt system vilket påverkar aktörerna. Konsumenter 

involverade i utbytesprocesser skapar mening och därmed värde från processen. Identiska 

interaktioner mellan konsumenter och företag kan ha olika social och personliga betydelser 

beroende på hur betydelserna är definierade och förstås i olika sociala system. Termen 

värde i kontext avser alltså ett mångfacetterat fenomen som är socialt konstruerat mellan 

bestämda aktörer inklusive hur värde uppfattas. 

 

Edvardsson et al. (2011) menar att värde har en kollektiv och intersubjektiv dimension och 

att det skall förstås som värde i social kontext (value-in-social-context). Kontext inkluderar 

mer än resurser per se, aktörer utnyttjar resurser på olika sätt inom sociala system och 

influeras av sociala krafter som påverkar hur resurser bedöms, perceptionen av värde och 

co- creationprocessen. Även om kollektiva sociala krafter ofta spelar en dominant roll kan 

även individuella behov, preferenser, vanor och värderingar ha stor betydelse vid co-

creation.Co-creation kan vara asymmetriskt. Bilaterala utbyten med gemensamma vinster 

är bara en form av transaktion. Mer vanligt är att konsumenter inte nödvändigtvis är ”har 

det bättre” efter utbytet. Social konsensus på marknaden är alltid en kompromiss mellan 

vad konsumenter vill, vad företag vill och vad är möjligt. Företagets motiv att skapa 

vinning och kundens önskan efter värde för pengar kan strida mot varandra. Serviceutbyten 

med ömsesidiga vinster är ibland svårt att uppnå. 

 

3.8 Fisher och Smith 

 

Fisher och Smith (2011) betonar att S-D logikens konceptualisering av co-creation är en 

idealisering av verkligheten eftersom den förutsätter närapå perfekt och sömlös interaktion 

mellan parterna, att de delar jämnt på bördan, får lika stor del av vinsten och att ett tillstånd 

av harmonisk balans råder. Men få förhållanden motsvarar detta ideala tillstånd och detta 
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innebär att co-creation mer troligt sker asymmetriskt. Ett av Fisher och Smiths (2011) 

viktigaste bidrag till synen på den värdeskapande processen är deras förändring av 

konsumtionsbegreppets innebörd från något baserat på en individs upplevelse av en specifik 

produkt till en baserad på en kollektiv upplevelse av kulturell samproduktion och 

gemenskap där produkten inte är det centrala i produktions-, konsumtions- och 

utbytesprocessen. 

 

Författarna påstår att produkter i sig inte har något värde. En produkt lockar inte kunder för 

att den är välgjord utan det är vad den symboliserar som ger den mening och gör den 

åtråvärd. Produktens symbolik bestäms av kontexten. Värde kan därmed inte skapas av 

företag eller finnas inbyggt i produkter utan författarna kunde av sin etnografiska studie av ett 

Indiana Jones-community sluta sig till att värde istället skapas på ett amöbaliknande sätt. 

Med det avses att hur värde skapas förändras beroende på hela organismens behov. För 

konsumenter ligger värdet snarare i co-creationprocessen än i resultatet av den. Medlen är 

viktigare och värderas högre än utfallet av dem. Konsumenters samproduktion sker i nätverk 

vilka fungerar som knutpunkter för deras aktiviteter och den slutliga produkten som skapas är 

resultatet av en interaktiv upplevelse som utnyttjar medlemmarna i nätverkets specifika 

kunskaper. Den slutliga produkten, resultatet av interaktionerna, är resultatet av en interaktiv 

upplevelse som beror på medlemmarna i nätverkets specialiserade färdigheter. 

 

Om konsumenter skapar värde i samarbete med varandra i långt större utsträckning än i 

samarbete med företag innebär det enligt Fisher och Smith (2011) att konventionella 

marknadsföringsmodeller, vilka utgår från att företag har kontroll över konsumenter, inte är 

korrekta. Författarna påpekar att en ny modell håller på att växa fram där aktörerna konstant 

kämpar om kontrollen och att den skiftar mellan dem. Eftersom företag inte längre har 

makten och beslutsfattanderätten innebär det att förutsägbarheten minskar. Synen på co-

creation som en balanserad och kontinuerlig process mellan företag och konsumenter 

innebär enligt författarna dessutom att man bortser från att konsumenter inte nödvändigtvis 

vill interagera och föra en dialog med företag i någon större utsträckning. De fastslår att 

dialogen mellan konsumenterna är viktigare än den enskilde konsumentens dialog med 

företaget. Så även om företag ökar interaktionen mellan sig och sina konsumenter innebär 

inte det nödvändigtvis att dialogen ökar eller förbättras. Författarna sluter sig därmed till att 

produkter är mindre betydelsefulla för konsumtion än den produktcentrerade 

marknadsföringen gjort gällande. 
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3.9 Sammanställning av litteraturgenomgången 

 

För att åskådliggöra litteraturgenomgången för läsaren följer en sammanställning i tabellform 

av de hur de olika författarna ställer sig till analysmodellens  fem aspekter. Eftersom Echeverri 

och Skålén och Edvardsson et al. inte betonar vare sig konsumenten eller säljaren som en mer 

aktiv part i co-creationprocessen har den aspekten lämnats tom i tabellen.  

 

Tabell 2.  Sammanställning över författarnas synsätt på de fem olika aspekterna.  

 
Författare 

 

Aspekt 

Prahalad & 

Ramaswamy 

Vargo & 

Lusch 

Grönroos Vargo  

et al. 

Cova 

et al. 

Echeverri 

& Skålén 

Edvardsson 

et al. 

Fisher & 

Smith 

Betonar 

konsumenten 

 

 
 X X 

 

 
  X 

Betonar 

säljaren 
X X   X    

Co-creation 

begränsat till 

dyadiska 

konstellationer 

X  X  X X   

Co-creation 

inte begränsat 

till dyadiska 

konstellationer 

 X  X   X X 

Förutsätter 

direkta 

interaktioner 

med säljaren 

X  X  X X X  

Förutsätter inte 

direkta 

interaktioner 

med säljaren 

 X  X    X 

Kan avgränsas 

från kontexten 
    X    

Kan inte 

avgränsas från 

kontexten 

X X X X  X X X 

Co-creation 

karaktäriseras 

av harmoni 

 X  X     

Co-creation 

karaktäriseras 

inte av 

harmoni 

X  X  X X X X 
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4 Analys 
 

I detta kapitel analyseras informationen som framkom i litteraturgenomgången utifrån 

analysmodellen (se tabell 1sidan 11). Kapitlet är strukturerat efter dem fem aspekterna och 

författarnas syn på respektive aspekt av co-creation sätts i relation till varandra och 

analyseras.  

 

Utgångspunkten för alla uppfattningar och resonemang om co-creation utgår från hur den 

aktuelle författaren ställer sig till företaget och till kunden och vilken av aktörerna som 

anses ha om inte makten så i alla fall övertaget vid co-creation. Prahalad och Ramaswamy 

samt Cova et al. är de författare som betonar det säljande företaget som den aktiva parten 

som kontrollerar processen i större utsträckning än kunden.  Även om Prahalad och 

Ramaswamy (2004a) påtalar att det är kundens upplevelse av att vara medskapare av värde 

samt att interaktioner är navet i co- creation så säger de även att företags konkurrenskraft i 

framtiden kommer att bero på hur väl de kan organisera dessa processer. Genom att tala om 

företaget som organisatören så antyds att företaget har makten i relationen. Cova et al. 

(2011) är de författare som allra tydligast betonar företaget som makthavaren och ställer sig 

även mest negativa till vad de anser är andra författares överskattning av co-creation som 

en demokratisk process. De menar istället att en tydlig asymmetri råder mellan företaget 

och kunden och de lyfter även fram frågan om företag verkligen är villiga att släppa ifrån 

sig så mycket av kontrollen över sin produkt som kunderna kräver för att co-creation skall 

kunna anses ha skett. Men de påtalar även att eftersom kunderna själva väljer om de vill 

delta eller inte i co-creatioprocesser med ett aktuellt företag så säger författarna samtidigt 

att företag inte kan ha makten utan att manipulera kunderna (Cova et al. 2011). 

 

Grönroos är den som allra tydligast betonar att det är kunden som är den aktiva parten. 

Genom att hävda att kundvärde endast kan skapas i kundens självserviceprocess är det 

tydligt att företaget har en klart underordnad roll. Grönroos (2011) ser företag som 

värdefacilitatorer som tillhandahåller en produkt men påtalar samtidigt att det absolut inte är 

det samma som att vara medskapare Det är därmed kunden själv som väljer om den vill låta 

företaget delta i serviceprocessen eller inte. Enligt Grönroos synsätt är företaget relativt 

maktlöst. Grönroos syn på företaget som medskapare i kundens värdeskapande skiljer sig 

fundamentalt från Vargo och Luschs (2004; 2008) vilka hävdar att kunden alltid är 

medskapare av värde. Grönroos påstår att produkter omöjligtvis kan ha ett inbyggt värde 

utan att värdeskapandet uteslutande sker av och hos kunden medan Vargo och Lusch genom 

att påstå att kunden alltid är medskapare av värde då konstaterar att företaget är medskapare. 

Skillnaden i resonemangen kan framstå som hårfin men är snarare långt ifrån det. 

 

Om co-creation sker i dyadiska konstellationer eller inte hänger även samman med om 

författarna anser att co-creation förutsätter direkta interaktioner mellan kunden och företaget. 

Cova et al. (2011) anser att företag skall tillhandahålla så kallade dynamiska plattformar för 

att kunna styra kundernas agerande och visar tydligt på att de både anser att co-creation 

kräver direkta interaktioner mellan företaget och kunden och eftersom de inte nämner att de 

dynamiska nätverken består av några andra aktörer än just de så tyder det även på att de inte 

anser att utomstående aktörer och kontexten påverkar co-creationprocessen. Om de anser att 

kontexten påverkar kundens upplevelse av processen eller inte lämnas osagt. Även Echeverri 
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och Skålén (2011) anser att co-creation sker i dyadiska konstellationer mellan producenter 

och konsumenter. Enligt dem sker co-creation av kundvärde genom att aktörerna ömsesidigt 

bedömer vad som är av värde men då de inte utesluter att externa faktorer kan inverka på 

aktörernas uppfattningar så framgår det att författarna har svårt att säga var gränserna går 

samt vad, vem eller vilka som kan påverka hur aktörer upplever värdeskapande. 

 

Det motsatta synsättet förefaller vara dominerande inom modern co-creationlitteratur. Även 

författare som anser att co-creation sker inom någon form av system som kan avgränsas och 

som åtminstone bestående av det säljande företaget och den köpande kunden, exempelvis 

Edvardsson et al. (2011) och Vargo et al. (2008)  påtalar samtidigt att co-creationprocessen 

inte kan förstås isolerad från den sociokulturella kontext den sker i respektive att co-creation 

inte kan begränsas till en dyadisk konstellation eftersom trots att externa faktorer inte kan 

kontrolleras av aktörerna så har de stor påverkan på co-creationprocessen. Prahalad och 

Ramaswamys (2004a; 2004b) synsätt skiljer sig från övrigas eftersom de menar att trots att 

co-creation är begränsad till en dyadisk konstellation är marknaden, det vill säga kontexten, 

oskiljbar från den värdeskapande processen. Deras synsätt kan, i viss utsträckning, anses lida 

av samma brist som många tidigare nämnda definitioner av kundvärde eftersom de 

inkluderar allt och exkluderar inget. Men synsättet kan samtidigt sägas var mer korrekt än 

synsätt som inkluderar det ena men exkluderar det andra. Prahalad och Ramaswamy 

förefaller ha tagit fasta på att co-creation i grund och botten består av interaktioner mellan 

människor och eftersom människor knappast kan påstås agera rationellt och objektivt utan att 

vi påverkas av vår omgivning och snarare agerar och upplever saker och ting subjektivt, kan 

man ifrågasätta hur co-creation kan anses vara avgränsat till eller från något. 

 

En fundamental aspekt av co-creation är om man ställer sig till co-creation som en i grund 

och botten harmonisk process eller inte. Enligt Vargo och Lusch (2008) karaktäriseras 

interaktionerna vid co- creation av harmoni och symmetri eftersom de menar att aktörerna 

strävar mot samma mål. Cova et al. (2011), Edvardsson et al. (2011) och Fisher och Smith 

(2011) ställer sig istället kritiska mot synen på co-creation som överlag harmoniskt. Cova et 

al. (2008) ifrågasätter om företag verkligen är intresserade av att lämna ifrån sig tillräckligt 

mycket av kontrollen över sina produkter till kunden för att meningsfull co-creation skall 

kunna ske, och Fisher och Smith (2011) betvivlar att kunder alltid vill delta i en co-

creationprocess. Vargo och Lusch, och i viss utsträckning även Grönroos, påpekar att inget 

kundvärde kan uppstå förutom genom co- creation hela resonemang bygger på att kunder 

alltid vill skapa värde ihop med det säljande företaget.  

 

Inom marknadsföringsforskningen och marknadsföringsteorin har Vargo och Luschs S-D 

logik utvecklats till att vara det dominerande konceptet för co-creation (Fyrberg Yngfalk, 

2011) och förkommer, ibland med vissa modifikationer, nästintill undantagslöst i 

publikationer om co- creation (Grönroos, 2011). Men om Fisher och Smiths uppfattning om 

kundens intresse av att delta i co-creationprocesser stämmer innebär det att forskningsfältet 

inte bara behöver konkretiseras utan till stora delar revideras. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel kopplas analysen ihop med problemet och 

problemformuleringen besvaras. 

 

Definitionerna ovan av kundvärdebegreppet och av begreppet co-creation är endast ett fåtal 

av det stora antalet definitioner som förekommer. Man kan för det första sluta sig till att 

kundvärde är ett mer omfattande begrepp än vad som generellt antas i litteraturen samt att 

co-creation begreppet är minst lika omfattande. Man kan svårligen finna en generell eller 

allmängiltig förståelse för vad som är värde för konsumenter på en högre abstraktionsnivå 

eller hur värde uppkommer för konsumenter och i sammarbete med vem. Vilka variabler 

som konsumenter bedömer som värdegivande beror troligtvis på den specifika 

produktkategorin, kundsegmentet samt situationen. Resultatet av studier om kundvärde 

kommer alltid att variera beroende på målgrupp, situation och sammanhang. Mer relevant är 

istället att förstå varför just dessa aspekter har värde för konsumenter och hur de bidrar till att 

värde uppkommer i varje aktuellt fall. 

 

Med detta påstår jag inte att kundvärde och co-creation som forskningsfält saknar relevans 

eller att man kan konstatera att man aldrig kommer att komma fram till något som för vår 

kunskap och förståelse för begreppen framåt. Även om marknadsföringslitteraturen skulle 

tjäna på en konkretisering av begreppet co-creation torde man ha mest att vinna på att flytta 

fokus från att söka efter en enda korrekt och universell förklaring till att acceptera att 

kundvärde och skapande av det är en dynamisk och komplex process och att ett enda 

uppfattning av processen följaktligen är omöjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

6. Referenser 

 

Addis, M. & Podestà, S. (2005). Long life to marketing research: a postmodern 

View. European Journal of Marketing, 39, 386-412. 

 

American Marketing Association (2008). The American Marketing Association Releases New 

Definition for Marketing. Hämtad 2012-05-03 från: 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/American%20Marketing%20Asso

ciat ion%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf 

 

Bohlin, I. (2010). Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och 

evidensbaserad pedagogik. Pedagogisk Forskning i Sverige, 15, 164-186. 

 

Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press. 

 

  Constantinides, E. & Fountain, S. J. (2008). Web 2.0: Conceptual foundation and marketing   

  issues. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 3, 234-244.  

 

Cova, B., Dalli, D. & Zwick, D. (2011). Critical perspective on consumers’ role as 

’producers’: Broadening the debate on value co-creation in marketing process. Marketing  

Theory, 11, 231-241. 

 

Echeverri, P. & Skålén, P. (2011). Co-creation and co-destruction: A practice-theory based 

study of interactive value formation. Marketing Theory, 11, 351-373. 

 

Edvardsson, B., Tronvoll, B. & Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service 

exchange and value co-creation: a social construction approach. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 39, 327-339. 

 

Fisher, D. & Smith, S. (2011). Cocreation is chaotic: What it means for marketing when no 

one has control. Marketing Theory, 11, 325-350. 

 

Fyrberg Yngfalk, A. (2011). Co-creating value. Reframing interactions in service 

consumption. Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. 

 

Grönroos, C. (2007). Är alla företag serviceföretag? Serviceperspektiv på kunders 

värdeskapande och i företags affärslogik. The journal of the Economic society of Finland, 

03, 113-121. 

 

Grönroos, C. (2008a). Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? 

European Business Review, 04, 298-311. 

 

Grönroos, C. (2008b). Service management och marknadsföring. Malmö: Liber AB. 

 

Grönroos, C. (2009). Marketing as promise management: regaining customer management 

for marketing. Journal of Business & Industrial Marketing, 24, 351-355. 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/American%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/American%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/American%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Documents/American%20Marketing%20Association%20Releases%20New%20Definition%20for%20Marketing.pdf


27 

 

Grönroos, C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis. Marketing 

Theory, 11, 279-301. 

 

 Grönroos, C. & Ravald, A. (2011). Service as business logic: implications for value creation    

 and marketing. Journal of Service Management, 20, 5-22. 

 

 Holbrook, M. B. (red.) (1999). Consumer value: a framework for analysis and research.    

 London: Routledge.  

 

Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). Marketing management. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Prentice Hall. 

 

Lindgreen, A., Hingley, M. K., Grant, B. G. & Morgan, R. E. (2012). Value in business and 

industrial marketing: Past, present, and future. Industrial Marketing Management, 41, 207-

214. 

 

Lindgreen, A. & Wynstra, F. (2005). Value in business markets: What do we know? Where 

are we going? Industrial Marketing Management, 34, 732-748. 

 

Nationalencyklopedin (2012). Värdeteori. Hämtad 2012-08-20 från: 

http://www.ne.se/v%C3%A4rdeteori. 

 

Payne, A.F., Storbacka, K. & Frow, P. (2008). Managing the co-creation of value. Journal of 

theAcademy of Marketing Science, 36, 83-96. 

 

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2003). The New Frontier of Experience Innovation.  Sloan 

Management Review, 44, 12–18. 

 

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004a). Co-creation experiences: the next practice in 

value creation. Journal of Interactive Marketing, 18, 5-14. 

 

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004b). Co-creating unique value with customers. 

Strategy & Leadership, 32, 4-9. 

 

Ravald, A. (2008). Hur uppkommer värde för kunden? Doktorsavhandling, 

Svenska handelshögskolan, Institutionen för marknadsföring. 

 

Ravald, A. & Grönroos, C. (1996). The value concept and relationship marketing. European 

Journal of Marketing, 30, 19-30. 

 

Sheth, J. N. & Uslay, C. (2007). Implications of the Revised Definition of Marketing: From 

Exchange to Value Creation. Journal of public policy & marketing, 26, 302-307. 

 

Thoring, A. (2011). Corporate Tweeting: Analysing the Use of Twitter as a Marketing Tool 

by UK Trade Publishers. Publishing Research Quarterly, 27, 141-158 

 

Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. The 

http://www.ne.se/v%C3%A4rdeteori


28 

 

Journal of Marketing, 68, 1-17. 

 

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: continuing the 

evolution, Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 1-10. 

 

Vargo, S. L., Maglio, P. P. & Archpru Akaka, M.A. (2008). On value and value co-creation: 

A service systems and service logic perspective. European Management Journal, 26, 145-

152.  

 

  Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perception of price, quality and value: A means-end    

  model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52, 2-22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 


