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Förord 
 

Vi vill skänka ett stort tack till personligalmanacka.se som låtit oss ta del av deras 

kunder och genom ett varmt engagemang gjort den här uppsatsen möjlig. Därtill vill vi 

passa på att skänka ett varmt tack till FluidSurveys som genom sin generositet bidrog 

till att vi kunde genomföra vår omfattande enkätundersökning.  

 

Därtill vill vi tacka vår handledare Jan Bodin för råd genom snåriga bitar av vår uppsats. 

 

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till våra nyfunna vänner i datorsalen som hjälpt oss 

med sin kunskap och med sin närvaro bidragit till att tiden med SPSS blev en rolig och 

minnesvärd period av uppsatsen!  

 

Sist men inte minst vill vi framföra ett tack till vänner och familj som stöttat och peppat 

oss i vårt arbete med uppsatsen. 

 

 

Tack! 
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Sammanfattning 
Med grund i kundens förändrade roll på marknaden har företag på olika sätt tvingats 

ändra sina produkt- och tjänsterbjudanden för att bättre möta kundens mer specifika 

önskemål och krav. Något som kommit att bli allt vanligare och användbart är att i 

varierande utsträckning involvera kunden i processen med att skapa den optimala 

produkten eller tjänsten. Att involvera sina kunder i skapandet av produkten påstås, tack 

vare graden av individanpassning, öka sannolikheten för att kunden ska bli nöjd. 

Kunden är idag dessutom mer mogen än tidigare och kompetent nog att kunna 

involveras i olika steg i skapandet av produkten.  

 

Ytterligare en effekt av den ökade kundnytta som kommer med medskapandet betonas 

vara en stärkt relation mellan företag och kund. En stark relation menas öka 

sannolikheten att få behålla de kunder företaget en gång lyckats värva. Lojala kunder 

kan i förlängningen innebära att företag har möjlighet till en långsiktigt strategisk 

planering samt genomföra nödvändiga investeringar.  

 

Därtill har det på dagens marknad blivit allt viktigare för företag att hitta ett sätt att 

sticka ut ur den stora mängden av marknadsföring som dagligen exponeras för 

människor. Det har påvisat att ett av de mest effektiva marknadsförigverktyg som finns 

att tillgå är den information som sprids i mellanmänskliga möten. Därav ämnar vi 

undersöka huruvida medskapandet även påverkar ryktesspridningen av produkten.  

 

Med detta som bakgrund genomfördes denna kvantitativa studie utifrån följande 

problemformulering: Hur påverkas relationen till företaget samt benägenheten att 

sprida ett rykte om kunden varit med och skapat produkten?  

 

För att nå ut till segmentet av medskapande kunder valde vi i denna studie att samarbeta 

med personligalmanacka.se. Urvalet har bestått av 14 998st av personligalmanacka.ses 

kunder som genom en webbenkät besvarat ett flertal frågor angående medskapandet av 

en personlig almanacka samt anskaffningen av en vanlig produkt på Internet. Utifrån 

vårt urval fick vi 1 315 svar som sedan varit vår empiriska grund för studien.  

 

Vår studie indikerar att medskapande av en produkt medför en ökad kundnytta samt en 

förbättrad relation mellan företag och kund. Därtill visade studien att med medskapande 

som en förutsättning kan vi utöver en stärkt relation även påvisa att benägenheten att 

sprida ett rykte om produkten ökar. För att fullborda syftet med studien kan vi således 

anta att medskapandet av en produkt kan användas som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel informerar vi läsaren om vilka utgångspunkter vi anser 

relevanta för att underbygga samt påvisa aktualiteten för vår problemformulering som 

presenteras i slutet av kapitlet. Inledningsvis belyser vi varför vi intresserat oss för det 

valda ämnet. Vidare presenterar vi det som vi betraktar som arbetets centrala 

utgångspunkt och omnämns som co-creation. Därtill beskriver vi Relationsbyggande 

och Word-of-Mouth som vi ämnar koppla till vår utgångspunkt co-creation. I den 

avslutande delen presenterar vi vår problemformulering samt beskriver syftet med 

denna studie. 

1.2 Konsumentens förändrade roll i samhället 
I dagens ekonomi måste företag kontinuerligt förnya sig för att kunna anpassa sig till 

ökade dynamiska och komplexa marknadsförhållanden. Standardiseringar har blivit 

omodernt och gör det svårt för företag att utmärka sig mot konkurrenter. Marknader är 

idag mer fragmenterade än förut, med konsumenter som har en nästintill obegränsad 

tillgång på information i nätverk världen över. Teknologi har idag fått en allt större 

betydelse på marknaden och har bland annat skapat nya sätt att producera och uppfinna 

tjänster och produkter som både möjliggör och uppmuntrar till en högre grad av 

delaktighet och samarbete. Många företag har utnyttjat Internets breda 

användningsområde och startat företag som enbart är webbaserade. 
 

Endo & Kincade (2008, s. 277) menar att konsumenter börjat känna sig bekväma med 

att köpa varor online och litar på att producenterna håller vad de lovar och att leverans 

och betalningar sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Genom den direktkontakt som 

numera sker mellan konsument och producent kan producenterna ta hänsyn till 

kundernas behov och anpassa sina produkter därefter, samt ge fler produktalternativ och 

även i vissa fall involvera kunderna i besluts- och utformandeprocessen av sin produkt 

(Endo & Kincade, 2008, s. 277). 
 

Ovan presenterade reformer har bidragit till en fundamental förändring för kundens roll 

på marknaden. Kunderna har gått från att vara isolerade till uppkopplade, från ovetande 

till informerade, från passiva till aktiva (Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 4-5). De har 

blivit alltmer informationssökande och mer aktiva i köpprocessen. Därtill kan de enkelt 

få tillgång till information om olika alternativ och dess priser, exempelvis via 

jämförelsesajter så som pricerunner.se och prisjakt.nu. Dessa sajter liksom mer 

specifika forum har också möjliggjort för kunden att få tillgång till recensioner innan 

köp. Den nya kunden är mindre rädd och föredrar många valmöjligheter (Shaw, 2002). 

Vidare är kunden dugligare och mer villig att tillhandahålla idéer för nya varor och 

tjänster som kan fylla behov som ännu inte har blivit tillgodosedda av marknaden eller 

komma med idéer till produktförbättringar (Ernst et al., 2010, refererad av Hoyer et al., 

2010, s. 283). Dessa förslag kan enkelt kommuniceras till företag genom hemsidor, mejl 

och sociala medier. 

  

Vad leder då denna förändrade roll hos kunder till? Kundernas ökade inflytande och 

delaktighet på marknaden ökar också behovet av ett större utbyte med företag (Ernst et 

al., 2010, refererad av Hoyer et al., 2010, s. 283). Kunder vill idag ha en mer 

individanpassad konsumtionsupplevelse och kräver att företag är delaktiga i att skapa 

värde med dem (Roser et al., 2009; Hoyer et al., 2010).  Prahalad & Ramaswamy 

(2004b, s. 5) menar att företag inte längre kan agera självständigt i att designa egna 

produkter, utveckla produktionsprocesser, skapa marknadsföringsbudskap, eller 
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kontrollera sina säljkanaler utan störningar från kunder. Vidare menar forskarna att 

kunder idag vill utöva sin påverkan i varje del av företagets system. Kunder som är 

missnöjda med det tillgängliga utbudet på marknaden kan idag se interaktioner med 

företag som en unik möjlighet till att skapa en tillfredsställande produkt och därmed 

skapa värde för dem. Interaktioner kan ses som grunden för medskapande och är också 

kärnan i vår framväxande verklighet (Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 5). I och med 

att kunderna och företagen har en ökad delaktighet och interaktion dem emellan blir 

resultatet att de tillsammans bildar värdeskapande processer. Denna process har kommit 

att kallas för co-creation (Hoyer et al., 2010, s. 283).  

1.3 Co-creation 
Co-creation är sedan några år tillbaka ett känt begrepp. Uppkomsten av den något 

tvetydiga förklaringen av begreppet har gjort att många velat förstå och önskat tillämpa 

fenomenet, vilket har lett till ett hav av definitioner och tillvägagångssätt. 

SenseWorldwide (2014) skriver i sin rapport att co-creation är ett snabbare, billigare 

och ett mer lyckat sätt att utveckla nya idéer och strategier för företag. För andra företag 

är det bara innovation på ett häftigt nytt sätt i samarbete med sina kunder. En tredje part 

anser att co-creation i praktiken är en publik delning av idéer som också har benämnts 

som crowd-sourcing. Dock är crowd-sourcing, till skillnad från co-creation, ofta en 

kontrollerad process som involverar ett enkelriktat flöde av information från kunder till 

företag (Roser et al., 2009, s. 11). Begreppet ligger i tiden och har fångat mångas 

intresse. 
 

”In 2014 we will see a move towards co-creation between marketers and niche groups 

of consumers, especially among millennials. While it may be difficult at first, co-

marketing will help brands stay relevant, and with the help of consumers they can 

uncover smarter solutions”. (Strategyonline, 2013) 
 

Katherine Dimopoulus (Strategyonline, 2013), ansvarig för marknadsföring och 

varumärken på Scene/Scotiabank bekräftar ämnets relevans. Hon uttalar sig om att co-

creation är på frammarsch och speciellt för ”millennials” vilket inkluderar kunder som 

är födda från 1980- till tidiga 2000-talet. Dessa kunder är fostrade i det globala 

informations- och tekniksamhälle vi nämnde tidigare vilket också kan understödja 

hennes argument. 
 

Vidare finns även andra källor som poängterar aktualiteten kring co-creation. På ett 

försäljningsföretag har det uttalats att försäljning- och marknadsföringstrender inom 

Business-to-Business under 2014 är just co-creation (Gabrielssales, 2013). Även Barry 

Tailor, grundare till företaget CSO Insights, som undersökt försäljningseffektivitet 

betonar att co-creation är en av försäljningstrenderna under 2014 (Thesalesfoundary, 

2014).  
 

Webbtidningen ”Digital marketing insights for CMOs” visar de elva största 

marknadsföringstrenderna för 2014, där co-creation är en av dem. De poängterar att 

samskapande är allt och sker nu mestadels utanför organisationen (CMO, 2013). Det 

kan handla om delat skapande eller att användarna helt skapar innehållet själva utefter 

de förutsättningar som ges av företaget. Vidare kommer frågor som: ”Vem är jag?” 

”Vad gillar jag?” och ”Vad tycker jag?” att öka i omfattning och värde. Företagen har 

idag en unik möjlighet att tillfredsställa de mer specifika behoven hos deras kunder 

genom att tillhandahålla co-creation (CMO, 2013). 
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Även den mer kulturella delen av samhället har involverats i co-creation. Tidigt hösten 

2013 startades biljettförsäljningen till den något omvända och nytänkande 

musikfestivalen UXU i Umeå. Det revolutionerade med festivalen är att antalet 

besökare påverkar festivalens längd, storlek och artister som medverkar. (Fossbo, 2013) 
 

Företag har alltmer börjat inse vikten av att lyssna till kundens behov och anpassa sina 

produkter och tjänster utefter dessa. I tabell 1 presenterar vi välkända företag och hur de 

använder sig av co-creation på olika sätt.   

 

Företagsnamn Exempel på co-creation Källa 

Nike 
De omvandlar idéer från kunder till produktförbättringar men gör det 

också möjligt för kunden att individanpassa bland annat Nikeskor. 
Nike, 2014 

Lego 

Lego tillåter kunder att skapa sina egna virtuella Legomodeller, där det är 

möjligt att beställa en egentillverkad version av modellen eller bara dela 

idéer med andra. 

Lego, 2014 

P&G 

I P&Gs rådgivningsprogram kan kunder bidra till produktutveckling, där 

de har möjligheten att prova nya produkter och tillhandahålla kvalitativ 

feedback. 

P&G, 2014 

Unilever 
Involverar kunder i olika co-creationkoncept så som utformning av 

paketering och reklam. 

Unilever, 

2014 

IBM Utvecklar mjukvara tillsammans med sina kunder. IBM, 2014 

Tabell 1. Co-creationföretag. Hämtad från Roser et al. (2009, s. 7) rekonstruerad för vår studie 

Från tabellen åskådliggörs att co-creation innefattar flera olika tillvägagångssätt. Roser 

et al. (2009, s. 9) benämner co-creation som en aktiv, kreativ och social process som 

baseras på samarbete mellan producenter och kunder och som startas först hos företaget 

för att senare generera värde till kunderna. Det är denna definition av co-creation som vi 

valt att utgå ifrån i vår studie. 
 

Vargo & Lusch (2004) och Prahalad & Ramaswamy (2000, 2004a, 2004b) har påvisat 

att den historiskt traditionella synen på varor och tjänster inneburit ett transaktionellt 

utbyte mellan företaget och kunden där produkter och tjänster innehåller värde och 

marknaden utbyter detta värde. Vidare påpekar de att syftet med företagande var att 

tillverka och distribuera varor som kan säljas, där det största målet för företagen var att 

maximera vinsterna för kunden samt att varan skulle innehålla de funktioner de betalat 

för. Vargo & Lusch (2004) menar att den traditionella synen på produkter kan ses som 

en produktkonsumtion (Goods-Dominant logic) vilket har förändrats i och med att 

samhället har förändrats till en mer tjänstebetonad syn på produkter: Service-Dominant 

logic. Men ju mer vi går mot medskapande (co-creation) desto mer bleknar skillnaden 

mellan vad som anses vara en produkt och vad som anses vara en tjänst då de två 

sammanbinds i den medskapande processen. Kunderna har ökat sin delaktighet i att 

både definiera sitt behov och värde de söker i varor och tjänster. Därtill är de med i 

denna medskapande process, vilket bidrar till att denna co-creationupplevelse blir en 

förutsättning för värdeskapande för kunden.  

 

I takt med att ett tjänsteperspektiv vuxit fram har också en del forskning gjorts inom 

området. Kin et al. (2012) har i sin forskning tittat på om kunder och medarbetare 
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uppskattar tjänstedelaktighet och vilka möjliga positiva effekter det kan få. Trots att 

begreppet co-creation nu fått ökat intresse och publicitet bland många företag så har 

relativt lite forskning genomförts på Business-to-Consumer i detta sammanhang. 

Mycket av den tidigare forskningen har undersökt co-creation på marknader inom 

Business-to-Business (Hoyer et al., 2010, s. 284). Vi har dock tagit del av två studier 

som har undersökt co-creationprocessen som sker mellan företag och kund samt 

kundens syn på denna. Vernette & Hamid-Kidar (2013) undersökte kundens 

motivationsfaktorer, kompetens samt kundens engagemang bakom en samskapad 

produkt. Hoyer et al. (2010) har tittat på produktutveckling genom en co-

creationprocess samt identifierat vilka som är de främsta stimulatorerna samt 

svårigheter bakom en sådan process. I sin artikel presenterar de även möjliga frågor att 

undersöka i framtida forskning. Vilka segment är villiga att engagera sig i co-creation? 

Hur ser preferenserna för dessa segment ut och vad har de för behov i denna co-

creationprocess? Kan co-creation bygga relationer? Hur kan företag optimera co-

creationprocessen för att tjäna på en sådan process? Dessa frågeställningar påvisar att 

det finns ett forskningsgap för co-creation mellan företag och kund inom 

produktutveckling. Vidare hävdar Roser et al. (2009, s. 17) att det finns ett behov att 

undersöka på vilka grunder olika kunder deltar i en medskapande process samt vad 

processen kan ha för påverkan på kundens uppfattningar och tillit till företaget i fråga.  

1.4 Relationsbyggande 
Som vi nämnt tidigare så har relationen mellan företag och kund utvecklats från den mer 

transaktionella relationen till att ha en mer ömsesidig relation till sina kunder. Under 

förra decenniet skedde en drastisk förändring i synen på det grundläggande syftet med 

olika marknadsföringsåtgärder (Gummesson, 2002, s. 24; Johnson & Selnes, 2004, s. 1; 

Grönroos, 2008, s. 39). En av de författare som tidigt belyser detta skifte är Philip 

Kotler (1972, s. 46), som påvisar hur förändringar inom användandet av marknadsföring 

har skett i takt med att marknaden och kundernas behov har förändrats. Det största 

skiftet ligger i att marknadsföringen har gått från att ses som ett verktyg som ämnade 

öka antalet transaktioner mellan företag och kund och därmed öka företagets 

stordriftsfördelar samt dess omfattning, till att ses som ett verktyg för att skapa värde för 

företag och kund över en livslång period med kundens behov i fokus (Kotler, 1972, s. 

46; Gummesson, 2002, s. 24). Med andra ord kan marknadsföring beskrivas som ett 

verktyg som gått från att ämna utöka företagets marknadsandel till att fylla en funktion 

som ett verktyg för att ge förutsättning för relationsbyggande mellan företag och kund 

(Johnson & Selnes, 2004, s. 14). 
 

En huvudsaklig anledning till denna förändring grundar sig i maktskiftet på marknaden, 

där kunden tagit över makten som företagen en gång haft (Grönroos, 2008, s. 38-40). 

Vidare menar Grönroos (2008, s. 40) att många företag i och med detta skifte har 

förstått att det inte endast går att konkurrera med sin produkt. Företag måste kunna 

erbjuda kunden någonting mer. Därav har företag insett att relationsbyggande med sina 

kunder kan vara av avgörande betydelse för att kunden ska stanna kvar (Grönroos, 

2008, s. 40). Långvariga kunder anses vara lönsamma kunder och därtill är kostnaderna 

för att värva nya kunder betydligt högre än att få återkommande köp från redan 

befintliga kunder (Grönroos, 2008, s.39, s. 51). Ett relationsinriktat perspektiv ökar 

sannolikheten för att kunden ska känna tillit, knyta vänskapliga band och känna mindre 

oro gentemot företaget och blir tack vare det en återkommande kund (Grönroos, 2008, s. 

39, s. 51). 
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Alla kunder har olika relationer till företaget och är därmed mer eller mindre lojala till 

företaget. Krapfel et al. (1991) och Johnson & Selnes (2004) har i sin forskning påvisat 

hur olika relationsnivåer inverkar på kund och företag samt olika relationers potential att 

utvecklas. Författarna belyser att starka relationsband till sina kunder skapar 

konkurrensfördelar då starka relationsband menas skapa lojala kunder. 

Konkurrenskraften som uppstår i och med en relation mellan företag och kund har 

bidragit till att relationsbyggande med sina kunder idag blivit mer aktuellt än någonsin. 

Nedanstående citat styrker påståendet om att lojala kunder är viktiga för företaget. 
 

“A loyal customer is a source of competitive advantage through repeat purchase and 

positive word-of-mouth” (Thomas, 2013, s. 15) 
 

Många företag har idag så kallade CRM (Customer relationship management)-system 

vilka fungerar som databaser där de lagrar information om sina kunder för att på så sätt 

bättre kunna individanpassa exempelvis sin reklam och sina produkter (Steel et al., 

2013, s. 1328). Vi har uppmärksammat några av de ansträngningar som företag gör för 

att bygga relationer till sina kunder. Exempelvis ICA har utvecklat sina månadsutskick 

till att bli mer personliga med en hälsningsfras som inkluderar kundens namn, 

exempelvis ”Hej Johanna!”. Ytterligare ett företag som är personliga i sina mejlutskick 

är personligalmanacka.se som ofta inleder sina mejl med ”Hej kompis!”. Steel et al. 

(2013, s. 1328) menar att denna individanpassning är en av många komponenter som 

ger företag möjlighet att skapa bättre relationer till sina kunder. 

1.5 Word-of-Mouth 
Likväl som att marknaden rör sig alltmer från G-D logic mot S-D logic (Vargo & 

Lusch, 2004) är det, som vi tidigare nämnt, många företag som idag frångår den 

traditionella synen på marknadsföring (Trusov et al., 2009, s. 90). Som vi nämnt 

tidigare har den traditionella synen innefattat ett fokus på att öka företagets 

marknadsandelar genom exempelvis pris- eller kvalitetskrig samt kontinuerligt värva 

nya kunder snarare än att fokusera på att behålla de redan existerande kunderna (Kotler, 

1972, s. 46; Gummesson, 2002, s. 24; Arnold et al., 2005, s. 1133). Tidigare studier 

visar på att övergången beror på att denna typ av marknadsföring anses ha börjat tappa 

sin effektivitet (Trusov et al., 2009, s. 90). Den allmänna inställningen till 

marknadsföring har förändrats över tid och kunder är idag mer negativt inställd till 

traditionell marknadsföring än de en gång varit (Trusov et al., 2009, s. 90). Detta har 

bidragit till att företag tvingats söka sig till alternativa marknadsföringssätt som är mer 

kostnadseffektiva än vad den traditionella marknadsföringen är idag. 
 

Ett fenomen som funnits länge, men som tagit allt större plats inom dagens 

marknadsföring är begreppet Word-of-Mouth (WOM), även kallat Word-of-mouth-

marketing (WOMM). Med WOM menas det rykte som uppstår mellan kunder och som 

påverkar attityder, åsikter och beteenden vilket bidrar till hur människor bedömer och 

värderar exempelvis olika produkter eller tjänster (Berger & Iyengar, 2013, s. 568; Herr 

et al., 2014, s. 45). Därtill har Grönroos (2008, s. 187) visat att ett rykte som kunden 

mottagit innan själva köptillfället av produkten eller tjänsten även påverkar själva 

upplevelsen av dessa. Dessutom har Cheong & Morrison (2008, s. 4) påpekat att ett 

budskap som sprids genom WOM anses av många kunder vara betydligt mer trovärdigt 

än det budskap som sänds ut av företaget självt. 

   

I och med intåget av Internet och utvecklingen av olika sociala medier så har 

förutsättningarna för ryktesspridning (WOM) av konsumtionsrelaterade åsikter ökat 
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markant (Henning-Thurau, 2004, s. 39; CMO, 2013). I och med att denna nya 

elektroniska era tog fart så har synen på ryktesspridning förändrats från att ha setts som 

en process som sker i mellanmänskliga möten till någonting som sker även i den 

virtuella världen (Cheung & Lee, 2009, s. 219). Detta fenomen har utvecklat begreppet 

WOM till Electronic Word-of-mouth (eWOM). Internet har även skapat förutsättningar 

för att använda WOM på ett konkret sätt genom att man som kund lätt kan delge sina 

åsikter samt ta del av andras erfarenheter på olika forum så som Facebook, Twitter, 

eBay samt på olika omdömessidor. Denna typ av utveckling där kunder interagerar och 

diskuterar på olika forum på Internet har kommit att ses som en revolution inom WOM 

(Dellarocas, 2003, s. 1407). Utvärderingar av olika produkter eller tjänster som görs på 

olika Internetforum och plattformar har fått en så pass betydande roll när det kommer 

till att fatta beslut om ett eventuellt köp att kunder många gånger väljer dessa 

recensioner framför det budskap som når dem via den traditionella marknadsföringen 

(Cheong & Morrison, 2008, s. 4; Ho-Dac et al., 2013, s. 37). Den information som 

kunder tidigare fick av professionella källor och som ansågs som mest trovärdig anses 

idag många gånger som sekundär, då rekommendationerna från de olika 

omdömessidorna anses som primära vid beslutsfattandet kring olika produkter eller 

tjänster (Dellarocas, 2003, s. 1408). 
 

En viktig orsak som nämns som en av anledningarna till att eWOM är så pass trovärdig 

och effektiv (bortsett från den snabba spridningen) är att åsikterna nämns av en 

oberoende tredje part på ett forum som inte har någonting med företaget att göra. Den 

tredje parten anses därför kunna ge en mer subjektiv återspegling av upplevelsen kring 

produkten eller tjänsten vilket ökar trovärdigheten i åsikten (Cheong & Morrison, 2008, 

s. 6). 
 

Vi har genom vår studie valt att använda oss av uttrycket WOM som ett övergripande 

uttryck och åsyftar all ryktesspridning oberoende av kommunikationskanal. 

1.6 Identifierat forskningsgap 
Genom att ta del av tidigare forskning kan vi konstatera att det genomförts en hel del 

studier inom co-creation, relationer och Word-of-Mouth var för sig. En del av de 

tidigare bidragen är exempelvis Prahalad & Ramaswamys (2004a, 2004b, 2006, 2008) 

forskning om co-creation, Krapfel et al.’s (2004) forskning om relationer samt Brown & 

Reingens (1987) forskning om Word-of-Mouth. Vidare finns forskning som visar på 

samband mellan två av dessa tre variabler, exempelvis graden av co-creation kopplat 

mot relationer (Hoyer et al., 2010) och relationers påverkan på Word-of-Mouth (Tomas, 

2013, s. 15) samt Verhoef et al. (2010) studie som visar på kopplingar mellan Word-of-

Mouth och co-creation. Ett forskningsbidrag vi anser särskilt intressant för vår studie är 

Rajahs (2008, s. 370) påvisande att co-creation anses generera kundnöjdhet och tillit, 

samt att detta leder till en starkare relation som mynnar ut i lojala kunder. Därtill har 

Engel et al. (1969, s. 18) påvisat att kundens delaktighet i skapandet av en produkt ökar 

sannolikheten för att kunden kommer att sprida ett rykte. Dock har vi inte funnit 

forskning som påvisar att det finns ett samband mellan de tre ovan nämnda 

teoriområdena. I och med att det påvisats att samband finns mellan co-creation och 

relation, samt relationsnivå och Word-of-Mouth ser vi möjligheten till att dessa tre 

områden har ett gemensamt samband med utgångspunkt i co-creation. Därav har vi 

identifierat ett gap som skapat förutsättningar för att undersöka om medskapande 

påverkar relationen mellan företag och kund samt ryktesspridningen hos dessa kunder. I 

och med att tidigare forskning om co-creation till stor del fokuserat på tjänsteföretag har 

vi i vår studie valt att studera kunder till ett produktföretag.  
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1.7 Problemformulering 
Hur påverkas relationen till företaget samt benägenheten att sprida ett rykte om kunden 

varit med och skapat produkten?  

1.8 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att identifiera om medskapandet påverkar 

relationen mellan företaget och kunden i jämförelse med när kunden ej varit med och 

skapat en produkt. Vidare avser vi även diskutera hur medskapandet av produkter 

relaterar till benägenheten att sprida ett rykte hos dessa kunder. Målet med denna studie 

är att analysera om co-creation kan anses vara ett lönsamt och användbart 

marknadsföringsverktyg för företag som säljer produkter. 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel beskriver vi genom vilken “lins” vi ser på omvärlden i allmänhet och på 

denna uppsats i synnerhet. Detta för att ge läsaren en förståelse för vårt 

tillvägagångssätt. Därtill upplyser vi läsaren om vilka kunskaper vi tillskansat oss 

genom livet samt genom tidigare studier som möjligt kan påverka denna uppsats. I den 

sista delen i det teoretiska metodkapitlet presenterar vi studiens perspektiv, vår 

forskningsdesign, val av företag samt källkritik. 

2.1 Ämnesval 
När det blir nytt år är det dags att beställa en ny personlig almanacka, vilket enligt vår 

mening är ett tillfälle att se fram emot med förtjusning. Processen med att vara med och 

skapa sin egen produkt tillåter kreativitet och nytänkande och är ett roligt avbrott i 

vardagen samt en annorlunda upplevelse än de ärenden som man vanligtvis uträttar på 

Internet. Processen av medskapande blir ett allt vanligare fenomen hos företag 

(exempelvis Nike och Lego) och möjliggör en ny form av värdeskapande för dess 

kunder som inte gjorts tidigare. Kunden förväntas delta i skapandet av produkten och 

blir därmed ett verktyg som ger förutsättning för att produkten uppkommer. Därtill får 

kunden en skräddarsydd produkt. 
 

Att ryktesspridning har blivit en allt mer välanvänd informationskälla då kunder 

utvärderar produkter och tjänster som de saknar kunskap om har nog inte undgått 

någon. Vår egen erfarenhet kring detta fenomen visar på att en åsikt från någon vi 

känner och litar på väger tungt innan beslutet om att köpa en ny produkt eller tjänst. 

 

Ovan nämnda aspekter blev sedan en inspiration för att undersöka om medskapandet av 

produkter har någon påverkan på relationen till företaget samt på kundens benägenhet 

att sprida ett rykte om produkten. 

2.2 Förförståelse 

Liksom Johansson-Lindfors (1993, s. 25) beskriver, är även vi övertygade om, att vi inte 

föds med ett specifikt förhållningssätt till den värld vi lever i. Vi formar våra 

förhållningssätt genom bland annat uppfostran, utbildning och praktiska erfarenheter 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). I denna del ämnar vi därför att påvisa utifrån vilka 

livshändelser vårt förhållningssätt till det område vi utforskar har formats. Vi anser att 

detta är viktigt att belysa för att ge läsaren ytterligare en förståelse för hur vi ser på 

kunden, företaget och omvärlden. 

 

En tillgång som vi ser som betydelsefull är den tidigare arbetslivserfarenheten båda 

besitter. Vi har utvecklat vår kunskap kring bland annat mötet mellan företag och kund, 

vikten av god service och att skapa en bra upplevelse för kunden för att frambringa 

lojala och återkommande kunder. Därtill har våra arbetslivserfarenheter skapat 

förståelse för komplexiteten i att tillgodose önskemål från varje individuell kund med 

ett standardiserat produkt- och tjänsteutbud som många företag har. Ett viktigt 

komplement till vår arbetslivserfarenhet är de tillfällen då vi själva varit kund och fått 

en förståelse för den upplevelsen kunden har i mötet med ett företag. En av våra 

erfarenheter som kund är då vi varit delaktiga i processen av medskapandet av tjänster 

och produkter vilket har givit oss en förståelse för skeendet kring, samt vikten av, 

kundens engagemang och delaktighet för en bra slutprodukt och upplevelse.  

 

Våra senast tillskansade erfarenheter är de vi fått under våra sju terminer på 

Civilekonomprogrammet - Service Management. Där har vi läst kurser inom 
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marknadsföring, consumer behaviour, ledarskap & organisation, beteendevetenskap 

och services marketing vilka har varit relevanta för att öka vår förståelse för bland annat 

kundbeteende och organisationsstrukturer. 

 

Att vi från första början intresserade oss för det valda ämnet och ville studera ovan 

presenterade teoriområden har sin grund i att vi båda är sociala individer som gärna 

interagerar med andra människor för att få både ett socialt utbyte likväl som för att bli 

informerade och få nya lärdomar. Att bli lyssnad på och att lyssna till andra människors 

åsikter (likt förloppet som sker i ryktesspridning) är någonting vi båda ser som en 

självklar del i det vardagliga livet och värderar som en tillförlitlig informationskälla. 

 

Dessa olika erfarenheter skulle möjligtvis riskera att ge en subjektiv bild i studien, men 

vi menar att medvetenheten om detta ger oss möjlighet att ha ett tillvägagångssätt som 

minskar risken för subjektivitet, vilket ger förutsättning för den objektiva syn vi besitter. 

Avslutningsvis anser vi att våra erfarenheter är en tillgång som ger oss en bredare och 

djupare förståelse för området.  

2.3 Världssyn  
Att klargöra vilken världssyn vi antar är en förutsättning för att läsaren ska förstå hur vi 

ser på verkligheten i allmänhet och denna studie i synnerhet. Detta är viktigt för att 

belysa hur vi som författare ser på den verklighet som ska studeras och därmed ger en 

förståelse för sättet vi kommer att studera denna verklighet på (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 10). Saunders et al. (2012, s. 130-131) beskriver två ontologiska ståndpunkter 

som vi har valt att jämföra mot varandra för att på ett tydligt sätt belysa vilken 

verklighetssyn vi besitter. Dessa två är: Objektivism och Konstruktionismen. Vidare 

beskriver författarna objektivismen som ett fenomen som existerar utan någon påverkan 

av sociala aktörer i den sociala kontexten. Bryman (2008, s. 36) belyser att den 

objektivistiska ståndpunkten är yttre fakta som vi inte kan påverka med varken sociala 

handlingar eller vårt intellekt. Vår studie har utförts med utgångspunkt i att kunder är 

oberoende av sociala företeelser som de inte har någon möjlighet att påverka, vilket 

enligt Bryman & Bell (2011, s. 42) förklaras som att forskarna antagit en objektivistisk 

verklighetssyn. Den ståndpunkt som beskrivs som det andra ontologiska synsättet är, 

som ovan nämnts, den konstruktionistiska verklighetssynen. Denna utgångspunkt kan 

ses som det motsatta synsättet till objektivismen och beskrivs som en ståndpunkt där 

man antar att alla företeelser påverkas av det sociala samspelet och förändras ständigt i 

de olika sociala kontexterna (Bryman, 2008, s. 37). För att förtydliga det ytterligare kan 

verkligheten ses som en social konstruktion där människan är en medskapare av 

sammanhanget snarare än som en kontext som inte påverkas av mänsklig interaktion. 

Denna verklighetssyn hade för vår del inneburit att vi sett människan som en 

påverkande del i den medskapande processen, vilket inte överensstämmer med vår tanke 

att de agerar under givna direktiv och inom bestämda ramar.  

 

Vissa forskare argumenterar för möjligheten att ha en kombinerad verklighetssyn där 

både objektivismen och konstruktionismen påverkar den verklighet vi lever i. 

Andersson (1982, refererad i Johansson-Lindfors, 1993, s. 39) hävdar att den materiella 

verkligheten inte skapar någon mening utan den sociala påverkan. De båda 

verklighetssynerna anses ge förutsättning för varandra. Detta är ett synsätt som 

möjligtvis hade varit lämplig för vår studie då den framhåller människan och dennes 

åsikter och värderingar som en viktig del i den samhälleliga påverkan. Det faktum att 

vår grundläggande tanke är att företaget som tillhandahåller produkten redan på förhand 
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bestämt vilka förhållningsregler det är som gäller, tydliggör att vi inte ser människan 

som en påverkande faktor. Därav kommer inte den sociala aspekten som kunden hade 

bidragit med någon påverkan på processen av medskapande. 

 

Genom att härleda till vår ovan nämnda diskussion kring de olika verklighetssynerna 

vill vi beskriva vårt synsätt på verkligheten som objektiv, då vi anser att det finns en 

sann verklighet som vi ämnar undersöka i vår studie. Därtill vill vi framställa denna 

medskapande process som en redan förutbestämd uppsättning av ordning- och 

förhållningsregler för människor att rätta sig efter. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 42) 

ses den objektivistiska verklighetssynen som standardiserad verklighet som är menat för 

människa att efterfölja. På samma sätt ser vi den procedur där företag och kund möts i 

det medskapande tillfället som för kunden innebär ett agerande utifrån företaget 

bestämda regler. 

2.4 Kunskapssyn 
Vi besitter en kunskapssyn där vi förespråkar insamling av fakta för att påvisa olika 

fenomen. Vi menar att detta med fördel kan genomföras med hjälp av exempelvis 

hypoteser för att på ett enkelt sätt testa ett flertal frågeställningar, vilket vi ämnar göra i 

denna studie. Vidare anser vi att det är av största vikt att inneha en objektivitet vid 

insamlingen av data för att på sätt inte påverka varken insamling eller sammanställning 

med egna värderingar och åsikter. Vår syn på kunskap kan liknas vid det som Bryman 

(2008, s. 30) beskriver som en positivistisk kunskapssyn, därav menar vi att vi innehar 

en positivistisk kunskapssyn. 

 

En motsättning mot den positivistiska kunskapssynen som vi besitter är 

interpretativismen som bland annat inrymmer den antipositivistiska ståndpunkten som 

benämns som fenomenologi samt den hermeneutiska ståndpunkten (Bryman & Bell, 

2011, s. 39). Det interpretativistiska synsättet tar man hänsyn till den skillnad som finns 

mellan de mänskliga och ickemänskliga objekt som studeras, vilket inte stämmer 

överens med vad vi anser är det mest korrekta sättet att studera verkligheten utifrån. 

Med andra ord anser författaren att forskaren med denna kunskapssyn iakttar påverkan 

av den sociala handling som en påverkande faktor inom samhället. Vi menar att detta 

synsätt till viss del går hand i hand med det synsätt vi har då den mänskliga faktorn 

kommer att vara en viktig komponent av vårt studerade område. Dock tar vi inte hänsyn 

till den sociala påverkan ens i vår studie av medskapandeprocessen. Som tidigare 

nämnts är syftet med denna studie att undersöka kundens åsikt utifrån givna ramar 

(exempelvis genom förutbestämda svarsalternativ i enkäten), vilket kan härledas till en 

positivistisk kunskapssyn. 
 

Därtill finns ytterligare ett synsätt som är nära besläktat med positivismen som delvis 

stämmer överens med den kunskapssyn vi har och benämns som postpositivismen. 

Detta synsätt kännetecknas dock av en mer nyanserad bild av kunskap än den vi 

besitter. Postpositivismen tar även hänsyn till mänskliga aspekter så som moral, 

intellekt och våra bristfälliga sinnen (Guba, 1990, s. 20), vilket vi inte anser är relevant i 

denna studie. Även realismen är ett nära besläktat synsätt till positivismen, men 

kännetecknas av att verkligheten anses se annorlunda ut beroende på vilken som 

studerar den (Bryman & Bell, 2013, s. 37), vilket inte stämmer med vårt sätt att se på 

kunskap då vi menar att det finns en sann verklighet.  
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2.5 Angreppssätt  
Med den positivistiska kunskapssyn vi besitter menar Bryman & Bell (2011, s. 36) att vi 

kan anta ett angreppssätt som antingen är induktivt eller deduktivt. Då vi redan innan 

vårt empiriska genomförande har utgått från olika teorier och principer för att 

konstruera vår undersökning, har vi valt ett förfarande som har sina grunder i vad 

tidigare forskning har påvisat. Vi kommer därmed att anta en deduktiv ansats för att 

relatera vår teoretiska grund till vårt empiriska material i uppsatsen. Patel & Davidson 

(2003, s. 23) beskriver ett deduktivt arbetssätt som en teoretiskt grundad metod där man 

utifrån beskrivna teorier och allmänna principer kan dra slutsatser om enskilda fenomen 

och företeelser. Detta kan relateras till vår undersökningsmetod där vi utifrån teoretiska 

grunder har skapat relevanta frågor i vår kvantitativa undersökning, med syfte att 

analysera de insamlade svaren mot vad som har påvisats i tidigare forskning. Med andra 

ord ska den befintliga teorin ligga till grund för vilken information som ska samlas in i 

undersökningen. Därtill menar Johansson-Lindfors (1993, s. 55) att den deduktiva 

ansatsen anses tillhöra den mer objektiva verklighetsuppfattning, vilket är den 

uppfattning vi besitter genom vår datainsamling samt tolkning av densamma. En av 

anledningarna till att vi valt en deduktiv ansats är att denna ansats anses ge goda 

förutsättningar för att kunna vara så objektiv som möjligt, vilket är något vi eftersträvar 

genom hela studien. Detta beror, som tidigare påpekats, på att studien har sin 

utgångspunkt i teorier och inte i författarens bedömningar som riskerar att vara 

subjektiva (Patel & Davison, 2003, s. 23). Det alternativa angreppssättet hade varit att 

anta en induktiv ansats, vilket hade inneburit att forskaren utgått från det insamlade 

empiriska materialet för att skapa teorier (Patel & Davidson, 2003, s. 25). Då vi ämnar 

undersöka om verkligheten stämmer överens eller motsäger de redan framtagna 

teorierna inom våra valda områden anser vi att det induktiva angreppssättet inte är 

lämpat för denna studie. 

2.6 Studiens perspektiv 
Vår studie undersöker kunder som medskapar produkter och hur denna process påverkar 

relationen mellan företag och kund samt om kunden har en större benägenhet att sprida 

ett rykte om dessa produkter. Denna kunskap kan sedan användas för att ta reda på om 

medskapande av produkter är ett effektivt marknadsföringsverktyg för företag att 

använda sig av. Därav har denna studie främst utgått från ett företagsperspektiv. Detta 

för att kunskapen som framhålls, om hur medskapande av produkter påverkar relationer 

och ryktesspridning, är av stor nytta för företag i deras planering av 

marknadsföringsaktiviteter och företagsstrategier. Saunders et al. (2012, s. 147-148) 

menar att valet av studiens perspektiv har inverkan på valet av den teoretiska 

referensramen och således även den erhållna informationen från studien eftersom den 

teoretiska referensramen ligger till grund för frågorna till respondenterna. Vår teoretiska 

grund co-creation, relationer samt Word-of-Mouth representerar tillsammans de 

förutsättningar vi anser krävs för att följa det perspektiv studien antagit.  

2.7 Undersökningsdesign och forskningsstrategi 
I problembakgrunden presenterade vi tidigare forskning som belyste att det finns en 

kunskapsbrist inom området som rör kunders medskapande av produkter, så som: vilka 

segment som främst engagerar sig i co-creation, på vilka preferenser de gör det och om 

co-creation kan bygga relationer till företag (Hoyer et al., 2010; Roser et al., 2009). 

Vidare presenterades två andra områden, relationer och Word-of-Mouth, som var av 

intresse för att se om det finns ett samband till vår utgångspunkt co-creation. Dessa 

teoretiska referensramar lade grunden för vår undersökning för de medskapande 

kunderna. Då vi ämnade studera ett stort antal kunder var den kvantitativa 
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forskningsmetoden bäst lämpad för vår studie. Kvantitativ forskning innebär insamling 

av numerisk data, att relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag, att 

man sympatiserar med det naturvetenskapliga synsättet och att synen på verkligheten är 

objektivistisk (Denscombe 2010, s. 364; Bryman & Bell, 2011, s. 162). Detta förhåller 

sig även till våra egna filosofiska ståndpunkter i denna studie. Dock riktar Denscombe 

(2010, s. 364-365) kritik mot analysen av kvantitativ data då den, i vissa avseenden, inte 

är mer neutral eller objektiv än analysen av kvalitativ data. För en vidare förklaring på 

det beskriver författaren att exempelvis kategorisering vid olika grupperingar kan ha 

manipulerats så att arrangemangen av data ger signifikanta resultat medan andra 

kombinationer inte gör det. Den mest vedertagna nackdelen är att kvantitativ data bara 

är så bra som den insamlingsmetod som används och de frågor som ställs (Patel & 

Davidson, 2003, s. 98; Denscombe, 2010, s. 364-365). Dessa ovan nämnda aspekter har 

vi tagit hänsyn till i utformningen av vår kvantitativa undersökning. Vår valda metod 

kan jämföras mot den kvalitativa forskningsstrategin som ofta har ett induktivt 

förhållningssätt till relationen mellan teori och forskning samt att de filosofiska 

ståndpunkterna lägger större vikt vid individer och hur dessa tolkar och uppfattar sin 

verklighet (Bryman & Bell, 2013, s. 50). I och med denna jämförelse kan vi påvisa att 

den kvalitativa forskningsstrategin inte lämpar sig för vår studie.  

 

För att svara på vår problemformulering och uppfylla studiens syfte valde vi att använda 

oss av den kvantitativa forskningsstrategin. Enligt Bryman (1997, s. 47) så är den 

kvantitativt inriktade forskaren ständigt inriktad på att visa att resultaten från en viss 

undersökning kan generaliseras till att gälla även andra situationer och andra personer 

än dem som studerats. Vidare menar Denscombe (2010, s. 364) att en stor mängd 

kvantifierad data ger en solid grund för att förstå och beskriva ett fenomen. För att ha 

möjlighet att göra en så rättvisande generalisering som möjligt ansåg vi att en stor 

mängd data gav bättre förutsättningar för att kunna identifiera egenskaper hos gruppen 

medskapande kunder. Det tillvägagångsätt som vi insåg skulle bistå oss med relevant 

information samt möjligheten att samla in stor mängd data var en enkätundersökning. 

Eftersom vår studie är av de explorativa slaget var en enkätundersökning en passande 

forskningsstrategi (Denscombe, 2010, s. 52-54). Bryman (1997, s. 33-43) förklarar detta 

tillvägagångsätt som att forskaren samlar in information från ett urval av individer vid 

en viss tidpunkt samt att denna information sedan utgör grunden varpå forskaren 

identifierar möjliga orsakssamband mellan olika variabler och faktorer. Detta skiljer sig 

från den kvalitativa undersökningen som ofta fokuserar på ett fåtal undersökningsobjekt 

med syfte att samla in ord snarare än siffror i form av sociala aktörers åsikter och 

värderingar (Bryman & Bell, 2013, s. 391-411). För att relatera detta till vår studie så 

ämnade vi som kvantitativa forskare ta reda på om vi kan identifiera orsakssamband 

mellan våra tre områden: co-creation, relationer och Word-of-Mouth. Vidare också 

påvisa om detta orsakssamband kunde besvara vår problemformulering.  

 

Fortsättningsvis ansåg vi att en kvantitativ enkätundersökning gav oss fördelar så som 

möjligheten att ställa många frågor till ett stort urval med förhållandevis liten tidsåtgång 

och små medel vilket Ejlertsson (2005, s. 11) och Denscombe (2010, s. 54-55) belyser 

som fördelarna med denna typ av undersökningsmetod. Självklart finns det även 

nackdelar med en enkätundersökning, vilka enligt författarna är: stort bortfall, 

avsaknaden av precision och bristen på uppriktighet i svaren hos de tillfrågande 

(respondenten kanske inte förstår frågorna eller så vill de inte förstå dem) samt brist på 

detaljer och djup i undersökningen då det inte ges någon möjlighet till kompletterande 

frågor. Vi tog hänsyn till vad Ejlertsson (2005, s. 13) anser är huvudsyftet med att 
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granska sin valda strategi, som handlar om att förstå nackdelarna med en 

enkätundersökning för att kunna motverka dessa samt ta till vara på de fördelar som 

finns. Genom vår pilotstudie identifierade vi brister i enkäten som vi sedan korrigerade 

för att i undersökningen öka precisionen och uppriktigheten i svaren. Hur vi försökte 

motverka bortfall i undersökningen behandlas i avsnitt 4.4 Hantering av bortfall. 

2.8 Val av företag 
Det första urvalskriteriet vi hade när vi sökte efter potentiella företag att samarbeta med 

för vår empiriska undersökning var att det skulle vara ett produktskapande företag. 

Detta beror på att vi i uppstartsskedet uppmärksammade att ett flertal studier angående 

co-creation tidigare genomförts på tjänsteföretag av bland annat Zolkiewski et al. 

(2007), Sandström et al. (2008), Kin et al. (2012) samt av Hilton et al. (2012) men att 

liknande forskning inte utförts på co-creation och produktföretag. När vi nämner 

produktföretag åsyftar vi företag som för kunden skapar nytta genom tillhandahållandet 

av en fysisk vara som tillverkas av företaget.  

 

Det andra kriteriet vi använde oss av var att företaget skulle tillhandahålla möjligheten 

för kunden att vara med och skapa sin produkt. Samskapandet (co-creation) är vår 

huvudsakliga teorigrund och var en grundläggande förutsättning för vår 

problemformulering och är den företeelse vi utgått ifrån. Vår tanke om att ha ett företag 

som tillhandahåller möjligheten till medskapande av produkter grundar sig i egna 

erfarenheter kring denna process vilket väckte nyfikenheten av att få utforska detta 

fenomen ytterligare. 

 

Det sista kriteriet vi använde oss var att företaget skulle agera på den svenska 

marknaden. Den huvudsakliga orsaken till detta är att vi ansåg att accessen till relevanta 

respondenter skulle vara mindre tidskrävande. Därtill kan de kulturella skillnaderna i 

olika länder bidra till att frågeställningar uppfattas och tolkas olika. Skillnader i lagar 

och förhållningsregler hade ytterligare försvårat samt varit mer tidskrävande i en 

undersökning utanför Sveriges gränser.  
 

Storleken på företaget, sett i omsättning eller antal anställda, har i vårt urval inte haft 

någon påverkan på beslutet för vilket företag vi önskade samarbeta med. Det vi istället 

såg som ett viktigt kriterium var att företaget hade ett stort antal kunder (>10 000) vilket 

skulle ge oss möjligheten för ett stort urval för undersökningen. 
 

Att valet sedan föll på ett företag, som enligt EU-standard (European Commission, 

2014), räknas som litet ser vi som positivt. Detta beror av att det låga antalet anställda 

kan antas bidra till att företaget har korta beslutsvägar samt att de anställda har en god 

kunskap kring hela verksamheten och sin funktion inom denna. Vidare vill vi förtydliga 

att detta faktum snarare är betydelsefullt för oss som forskare för att ha kortare vägar till 

relevant information, än för undersökningen i sig.  

 

Med dessa ovan nämnda kriterier som ramverk undersökte vi vilka företag som var 

potentiella samarbetspartners för vår studie. Detta bidrog till att vi kontaktade samt fick 

till stånd ett samarbete med ett företag, grundat i Sverige, som tillhandahåller 

medskapande för sina kunder där de medskapade produkterna är deras huvudsakliga 

försäljning. Det valda företaget presenteras i avsnitt 4.1 Personligalmanacka.se. 
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2.9 Litteratursökning 
För att erhålla kunskap om forskning och teorier inom de valda områdena har vi, likt 

andra studier med det deduktiva angreppssättet, genomfört en omfattande 

litteraturgenomgång. Detta menar Saunders (2009, s. 61) är avgörande för att fastställa 

ett relevant forskningsområde med både ett teoretiskt och praktiskt bidrag samt en 

teoretiskt referensram. Tranfield et al. (2003, s. 207-208) poängterar vikten av att 

kritiskt granska sin litteratur som forskare och visa på hur man genomfört sina 

sökningar och de val som gjorts.  

Majoriteten av de sökningar som gjorts för att hitta vetenskapliga artiklar har gått via 

två sökmotorer: Umeå Universitetsbibliotekets hemsida och Google Scholar. Från 

Umeå Universitetsbibliotekets hemsida har vi nyttjat två relevanta databaser för vårt 

valda ämne: EBSCO Host och Scopus. Där har vi sökt efter relevanta artiklar inom våra 

teoretiska utgångspunkter co-creation, Word-of-Mouth och relationer. Därtill har 

Google Scholar använts initialt för att sedan kunna bredda sökningen och bistå oss med 

ytterligare underlag inför sökningarna på Umeå Universitetbibliotekets hemsida. Några 

av de sökord vi använt i de två sökmotorerna är: co-creation, co-creation value added, 

consumer engagement, research priorities for co-creation, value co-creation, customer 

relation, relations, Word-of-Mouth, positive Word-of-Mouth. Därutöver har vi tagit del 

av citeringslistan på de artiklar vi funnit och därigenom blivit både bredare och djupare i 

våra eftersökningar eftersom dessa anger relaterade studier inom samma område och 

hänvisar även vidare till vad författaren ytterligare har skrivit. Dessutom har vi även 

gjort en del sökningar i specifika tidskrifter som varit relevanta för området. De 

tidskrifter vi huvudsakligen använt oss av är: Journal of service research, Journal of the 

Academy of marketing science, Journal of marketing, Journal of services marketing, 

Journal of marketing research, Journal of consumer research och Journal of consumer 

behaviour. Dessa är tillförlitliga källor och har tillhandahållit viktig information inom 

vårt ämne med såväl teoretisk anknytning som empiriskt grund. Vi har så långt det varit 

möjligt utgått från förstahandskällor för att minimera risken för tolkningsfel. Detta 

kräver ett större engagemang och arbete från vår sida men har gett studiens 

källanvändning större tillförlitlighet.  

 

Övrig litteratur har vi funnit på universitetsbiblioteket. Denna litteratur har främst berört 

forskningsmetodologin men även bidragit med ett större djup till vår teorigrund, genom 

exempelvis Prahalad & Ramaswamys bok: The future of competition: co-creating 

unique value with customers. Därtill har vi nyttjat litteratur som vi använt under tidigare 

akademiska kurser på Handelshögskolan i Umeå vilket gör att vi anser att dessa böcker 

står för en teoretisk användbarhet och trovärdighet. För att visa på studiens aktualitet har 

vi sökt nyheter och publiceringar utanför de vetenskapliga ramarna där Google har varit 

den sökmotor vi använt mest frekvent. Här har vi funnit tidningsartiklar, hemsidor, 

reportage, företagsbloggar, webbtidningar, dokument et cetera som framför allt bidragit 

till att påvisa relevansen för vår utgångspunkt co-creation. Värt att nämna är att vi även 

genom att läsa andras verk och litteraturhänvisningar fått en bild av vilka forskare och 

studier som är av betydelse för vår problembild och därmed också fått en fingervisning 

om vad vi ska rikta våra sökningar mot.  

2.10 Källkritik 
När man som forskare söker vetenskapliga artiklar och böcker är det av stor vikt att de 

blivit kritisk granskade av oberoende forskare (Thurén, 2005, s. 82; Saunders, 2009, s. 

65-66). Detta är något vi tagit hänsyn till och kontrollerat i våra eftersökningar av 

vetenskaplig litteratur. Via EBSCO Host har vi på förhand valt att alla sökträffar ska 
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vara Peer-Reviewed, vilket innebär att de uppvisade artiklarna är granskade och därav 

publicerade i ansedda tidskrifter. Därtill har vi beaktat publiceringsdatum och hur 

många gånger en artikel blivit citerad för att kontrollera artikeln, boken eller studiens 

giltighet och identifiering av den mest aktuella forskningen.  

 

I vår problembakgrund har vi nyttjat en källa (Sense Worldwide) som vid en första 

anblick möjligvis kan uppfattas som tvivelaktig. Sense Worldwide (2014) är ett 

konsultbolag som förespråkar co-creation och har sammanställt en rapport, The spirit of 

cocreation för att bidra med mer information inom ämnet. Det som bör tilläggas för att 

styrka denna källas trovärdighet är att detta företag är grundare och förespråkare av co-

creation och har tagit fram en medskapande strategi som bland annat Nike har applicerat 

i deras verksamhet. Detta menar vi bekräftar källans tillförlitlighet.  

 

Roser et al., (2009) är en annan källa som vi använder frekvent i både bakgrunden och 

teoridelen i anslutning till ämnet co-creation. Det kan möjligtvis uppfattas som att vi är 

enkelspåriga vid för frekventa refereringar till samma källa. Dock vill vi betona källans 

trovärdighet då denna webbaserade broschyr (Promise) är sammanställd av företaget 

LSE Enterprise och baseras på välkända forskare inom ämnet co-creation och 

tjänsteerans framväxt.  

 

I den jämförelse vi gör (personliga almanackan mot vanliga produkter) använder vi oss 

av Murphy & Enis (1986) studie “Classifying products strategically” och i synnerhet 

kategorin shoppingprodukter.  Vi är medvetna om att publiceringsdatumet går att 

kritisera, dock anser vi att dess innehåll som berör definitioner av produktkategorier är 

användbar, då artikeln är citerad i 135 artiklar enligt sökning på Business Source 

Premier samt att studien är en sammanfattning av olika forskares klassifikationer av 

produkter. 

 

Vi har ett flertal gånger refererat till författare till kurslitteratur så som Grönroos, 

Bryman samt Bryman & Bell. Vi är medvetna om att böcker riskerar att vara en 

sammanställning av vad andra forskare påvisat, dock anser vi att dessa författare är 

trovärdiga då de alla är ansedda och välkända inom sitt område och därmed kan 

användas som en tillförlitlig källa. Därtill har vi endast använt dessa källor för att 

beskriva enstaka fenomen och inte för att grunda våra huvudsakliga resonemang på. 

Därav anser vi användningen av dessa källor är godtagbar.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
För att ha möjlighet att gå djupare in på vår utgångspunkt co-creation börjar vi med att 

presentera hur synen på varor och tjänster har förändrats. Vidare belyser vi de teorier 

vi anser är relevanta för begreppet co-creation samt de teorier som förklarar vad som 

motiverar kunder till att medskapa. Därtill presenteras teorier om relationsbyggande 

där vi bland annat belyser vad en relation innebär för företag och kund. Vi presenterar 

begreppet WOM utifrån teorier som berör vem och varför ett rykte sprids, samt till vem 

ett rykte sprids för att få en djupare förståelse för kundens påverkan på sin omgivning. 

Avslutningsvis presenterar vi den teorimodell som ligger till grund för genomförandet 

av studien samt de hypoteser som tillsammans ska besvara studiens problemformulering 

och syfte.  

3.1 Varor vs. Tjänster, är det någon skillnad? 
I inledningskapitlet beskrevs hur det förändrade samhället har påverkat kundernas roll 

på marknaden. Kunden har i dagens globala samhälle en större möjlighet att få tillgång 

på information. Detta har medfört att kunden ställer högre krav på företag och produkter 

och kan i större utsträckning påverka köpprocessen. Företagen ser i sin tur till att 

tillfredsställa dessa behov och att alltmer involvera kunden i produktutveckling och 

framställning. 

 

Vad som också har genomgått en förändring och som nämndes inledningsvis är synen 

på varor och tjänster. För att återkoppla så beskriver Vargo & Lusch (2004) att 

utvecklingen på marknaden har gått ifrån Goods-Dominant logic (G-D logic) där varor 

både sågs som en typ av produkt och som ett verktyg för att maximera värde för 

konsumenterna. Tjänster har ofta setts som ogripbara varor och värdehöjande 

komponent till gripbara varor. Följaktligen utvecklades idén om att tjänster kunde öka 

konkurrensfördelar från grundkonceptet och synen G-D Logic (Vargo & Lusch, 2007, s. 

6) och därav skapades synsättet Service-Dominant logic (S-D logic).  
 

Det centrala i denna logik är att tjänster är den gemensamma nämnaren i alla utbyten 

mellan säljare och köpare, både varor som rena tjänster. Istället för att produkter enbart 

innefattar värde och nytta så fokuserar den nya tjänstelogiken på vikten av relationer 

och att värde medskapas genom co-creation. Människor anses inte längre köpa bara 

varor eller tjänster, utan produkter som i sig tillhandahåller tjänster där värdet bestäms 

av kundens upplevelser. Exempelvis en rakkniv tillhandahåller rakningstjänster, datorer 

tillhandahåller information, et cetera. 
 

Dock finns det forskare som motsäger S-D logics syn på hur värde skapas i co-creation. 

Forskarna Hilton et al. (2012) menar att samskapandet av tjänster är en process som har 

värdepotential men att värde inte kan skapas enbart genom co-creation. De menar att 

tjänster är samskapande men genererar inte nödvändigtvis värde. 
 

Det finns såklart undantag till denna något underordnande behandlingen av tjänster. 

Bland annat Fisk et al. (1993)  belyser olika författares synsätt på tjänster och lyfter 

därmed den Nordiska skolan med Christian Grönroos och Evert Gummesson i spetsen. 

Gummesson presenterade en något annorlunda definition av vad en tjänst är: “En tjänst 

är någonting som kan köpas och säljas men som man inte kan tappa på tårna” 

(Gummesson, 1987 refererat av Grönroos, 2008, s. 62). Grönroos (2008, s. 62) pratar 

om en likande definition och menar att tjänster inte är fysiska objekt utan processer eller 

aktiviteter som är mer eller mindre immateriella till sin natur. 
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Utifrån denna inledande del förklarar vi vår syn på produkter som går hand i hand med 

Vargo & Lusch (2006, 2008) syn: att varor ses som en tjänst. Därmed kommer vi 

fortsättningsvis se varor och tjänster som likställda och benämnas som produkter.  

3.2 Värdeskapande mellan företag och kund 
Traditionellt sätt har leverantörer tillhandahållit produkter och kunder köpt och 

konsumerat dessa produkter. Nu har bland annat tekniken och informationsspridningens 

framfart möjliggjort att kunder kan engagera sig i dialog med leverantörerna under varje 

steg av produktionsprocessen från att designa produkten till att produkten slutligen blir 

levererad. Denna form av dialog bör ses som en interaktiv process av lärande 

tillsammans (Ballantyne, 2004). Leverantörer och kunder har möjligheten att 

tillsammans skapa värde genom kundanpassade, samskapade erbjudanden (Payne et al., 

2008, s. 84).  

 

Prahalad & Ramaswamy (2004a, s. 137) upplever ett annat perspektiv av värdeskapande 

som har vuxit fram. Författarna menar att “value is now centered in the experiences of 

consumers”, snarare än att värde är inbäddade i varor och tjänster. Författarna menar att 

medskapande av värde handlar om värdeskapande i samband med kundens upplevelser. 

Det gäller för företagen att skapa en upplevelsemiljö där kunderna kan ha en aktiv 

dialog med producenten och medskapa personliga upplevelser.  

 

Medskapande av värde är ett önskvärt mål för företag då det kan hjälpa företag förstå 

kundens perspektiv samt att förbättra processerna genom att identifiera kundernas behov 

och önskemål (Vargo & Lusch, 2006, s. 45). Därtill är en grundförutsättning i S-D logic 

att värde-i-användning genereras genom en gemensam process av medskapande mellan 

parterna (företag, kunder, anställda, leverantörer et cetera.) (Vargo & Lusch 2008b, s. 

45). Roser et al. (2009, s. 4) menar att dessa ömsesidiga relationer påverkar både 

kunden och företagen. De omformar sättet hur vi tänker och interagerar. Kunderna 

påverkar alltmer förändringarna som sker i organisationerna, likväl som de blir faktiska 

ägare av organisationens främsta del av produktionen: kunskap om vad som ska 

produceras (Roser et al., 2009, s. 4). Vidare beskriver författarna att gränserna mellan 

forskning och utveckling samt marknadsföring och forskning om kunden minskas 

genom att företagen involverar kunderna i sina värdekedjor. 
 

Payne et al. (2008) har i sin studie intresserat sig för interaktioner och dialogens 

inverkan på relationer mellan kunder och leverantörer. Författarna påstår att det 

fortfarande finns mycket att undersöka inom området rörande hur kunder engagerar sig i 

medskapande av värde. Ett av deras bidrag för att öka förståelsen för ämnet 

“medskapande av värde ” i en S-D logickontext är en modell som klargör processen 

bakom medskapande av värde mellan företag och kund. Modellen består av tre 

essentiella delar som handlar om kunden, företaget och mötet dem emellan. Mötet är en 

process av interaktion och dialog som möjliggör att parterna kan lära sig av varandra 

och därmed skapa värde tillsammans.  

 

Vargo & Lusch (2004, s. 5) har också betonat processernas betydelse för co-creation av 

värde. De menar att detta processbaserade synsätt ser sambandet mellan leverantören 

och kunden som en långtgående, dynamisk, interaktiv uppsättning av upplevelser och 

aktiviteter som utförs av leverantören och kunden. I dessa processer sker interaktioner 

delvis öppet och avsiktligt och delvis på rutin med omedvetna beteenden (Vargo & 

Lusch, 2004, s. 5). Författarna menar att dessa processer inkluderar procedurer, 
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uppgifter, mekanismer, aktiviteter och interaktioner som alla stödjer medskapande av 

värde. 

3.3 Co-creationrevolutionen 
Likt det vi tidigare betonat beskriver Roser et al. (2009, s. 4) co-creation som en ny 

disciplin på marknaden. Prahalad & Ramaswamy (2004a, 2004b) betonar att co-creation 

är nyckeln till nya källor av konkurrensfördelar och menar att högkvalitativa 

interaktioner möjliggör att enskilda individer kan medskapa unika upplevelser med 

företag. Co-creation är en förkortning på gemensam produktion och skapar värde genom 

att sammanföra gemensam kreativitet, kunskap, erfarenheter, förmågor och entusiasm 

från både människor innanför och utanför organisationen (SenseWorldwide, 2014, s. 6). 

Alla företag har självklart inte tillämpat denna metod då det är företagen som ansvarar 

för att skapa förutsättningar för co-creation, men för de som har anammat det så har 

tillvägagångssättet levererat omvälvande framgång (SenseWorldwide, 2014, s. 6). I 

inledningen visades en tabell på några av de företag som lyckats med detta.  
 

Vad innebär co-creation? Payne et al. (2008, s. 84) beskriver fem olika typer av co-

creation. Den första handlar om emotionellt engagemang från kunder genom reklam 

eller andra säljfrämjande aktiviteter (exempelvis Club Med, det franska resebolaget som 

paketerar resor och skapar starka känsloladdade begär i sin reklam). Den andra är 

självbetjäning, där man har överfört en del av arbetet till kunden (exempelvis IKEA, 

som aktivt involverar sina kunder i huvudaktiviteter som att transportera de platta 

paketen hem för att sedan bygga ihop sina möbler själva). Den tredje handlar om att 

leverantörerna tillhandahåller en upplevelse och kunden får då ta del av denna kontext 

(exempelvis Disneys olika temaparker som alla lägger stor vikt vid kundupplevelsen). 

Den fjärde handlar om att kunden själv väljer, genom att använda leverantörernas redan 

föreskrivna processer och system för att lösa ett specifikt problem (exempelvis 

Citibank, den globala banken, som tillhandahåller interaktiva röster och 

tangentbordsrespons till kunder som kontaktar deras callcenter). Den femte och sista 

innebär att kunder och leverantörer engagerar sig i speciellt viktiga aktiviteter för att 

gemensamt designa och skapa produkter (exempelvis Nike sportswear, där kunden kan 

designa sina egna skor). För att klargöra så undersöker denna studie den femte typen av 

co-creation, där kunden är med och designar samt skapar sina egna produkter.   
 

Roser et al. (2009, s. 8) menar att co-creation är en samling av olika koncept och 

tillvägagångssätt som företag använder i olika syften. Vidare menar författarna att då de 

mer strategiska fördelarna för co-creation är relativt tydliga så behövs ändå en djupare 

förståelse för hur co-creation i praktiken skiljer sig mot andra former av 

kundinvolvering (se figur 1). 
 

För att förtydliga begreppet presenterar vi en matris från Roser et al. (2009, s. 8) som vi 

även gjort några egna förändringar i för att förklaringen ska bli tydligare. Den 

horisontella skalan går från en standardprodukt till en personligt anpassad produkt och 

den vertikala skalan visar på graden av involvering från att produktionen är helt styrt av 

företaget till att vara helt styrt av kund.  
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 Figur 1. Co-creation. Hämtad från Roser et al. (2009, s. 8) rekonstruerad för vår studie 

Att utläsa från matrisen så har co-creation en central plats bland dessa olika begrepp och 

tillvägagångssätt. Vad som åskådliggörs är att co-creation innebär en jämlik fördelning 

av skapandet av en produkt där interaktionen mellan företag och kund är det centrala. 

Därmed kan co-creation ses som en process som uppstår varje gång kunden interagerar 

med företag eller dess produkter. 
 

Roser et al. (2009, s. 4) menar att ett av alla syften med co-creation är att förbättra 

organisationers kunskapsprocesser genom att involvera kunder i skapandet av produkter 

eller tjänster. På detta sätt suddar co-creation ut gränserna mellan företag och kund 

genom att kunden är delaktig i den innovativa processen vilket gör kunderna till viktiga 

partners i värdeskapandet. Författarna poängterar vidare att co-creation erbjuder ett 

lovande och mer hållbart tillvägagångssätt för värdeskapande. Författarna förklarar 

vidare att trots att det behövs mer forskning inom ämnet co-creation, så bör företag som 

vill lyckas och nå framgång på dagens marknad beakta detta fenomen. 

 

I inledningen beskrev vi vad vi anser co-creation är och vilken utgångspunkt denna 

studie har utifrån den definitionen. Vår syn kan likställas med Roser et al.(2009, s. 9) 

benämning på co-creation: 

 

”Co-creation är en aktiv, kreativ och social process som baseras på samarbete mellan 

producenter och konsumenter, och som startas först hos företaget för att senare 

generera värde till kunderna”. 

 

Plé (2010) kritiserar den positiva synen om att medskapande genererar värde för de 

inblandade parterna. Författaren menar att alla interaktioner och medskapande processer 

mellan kund och företag eller dess system inte behöver vara värdeskapande utan att det 

även kan få motsatt effekt, värde-nedbrytning. Denna värde-nedbrytning kan 

exempelvis vara en kund som är missnöjd med en produkt och sprider detta vidare till 

andra (via Word-of-Mouth) som sedan kan skada leverantören. Vidare beskriver 

författaren att motsatt effekt kan uppstå av olika anledningar under denna process och 
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det är därför viktigt för företag att, innan de implementerar ett medskapande system, 

fundera på var, hur och i vilken utsträckning denna värde-nedbrytning skulle kunna ske. 

Genom att företaget är medvetet om dessa risker ökar sannolikheten för att kunna 

förbygga denna värde-nedbrytning och därmed minska eventuella skador. 

3.4 Vilka deltar i co-creation och varför? 
Variationen är stor bland kunders intresse och förmåga när det handlar om att delta i co-

creation-aktiviteter (Hoyer et al., 2010, s. 288). Även bland företag med miljontals 

kunder, har endast relativt få en vilja att helt engagera sig eller förmå sig ta emot den 

kompetens från kunder som kan vara till stor nytta i exempelvis produktutveckling och 

lanseringsprocesser (Etgar, 2008; O'Hern & Rindfleisch 2009). Forskare har under 

senare år identifierat segment av kunder som kan vara särskilt villiga och kapabla att 

delta i co-creation-aktiviteter. Dessa kunder kategoriseras som innovatörer, ledande 

användare, framväxande konsumenter och marknadsexperter (market mavens) (Hoyer 

et al., 2010, s. 288). Nedan beskriver vi kortfattat vart och ett av dessa segment och 

presenterar vilka drivkrafter som kan motivera dessa och andra kunder till att delta i co-

creation. Dessa motivationsfaktorer går hand i hand med vad kunden själv värderar som 

vi diskuterar längre ner i avsnittet. 
 

Innovatörer i detta sammanhang är de kunder som tidigast testar och inhandlar nya 

produkter (Moore, 1991). Ledande användare är individer som ser och inför behovet av 

den nya produkten före andra på marknaden och är därför väl positionerade för att själva 

lösa detta oupptäckta behov genom att inneha den nya produkten (von Hippel, 1986). 

Framväxande konsumenter är individer som besitter en intuitiv förmåga och gott 

omdöme för vad andra individer finner tilltalande och användbart och kan därmed 

förbättra produktkonceptet till deras fördel (Hoffman et al., 2010). Marknadsexperter är 

individer som innehar information om många olika typer av produkter, olika ställen att 

handla på, andra nödvändiga aspekter av marknaden samt har en hög benägenhet att 

inleda diskussioner och svara på förfrågningar från andra kunder (Feick & Pris, 1987). 

 

De kundgrupper som anges ovan kan vara särskilt engagerade i co-creation-aktiviteter. 

Däremot har det forskats lite om de motivationsfaktorer som ligger till grund för 

kundens medverkan i co-creation (Hoyer et al., 2010). Co-creation ställer en del krav på 

kunderna och innebär monetära och icke-monetära kostnader i form av tid, resurser, 

fysisk och psykisk ansträngning för att lära sig och delta i co-creationprocessen. I 

förhållande till dessa kostnader, jämför kunder fördelarna med att delta i co-creation-

aktiviteter (Etgar 2008; O'Hern & Rindfleisch 2009). 

 

Varför är då vissa konsumenter mer villiga och kapabla till att engagera sig i co-

creationprocessen? Hoyer et al. (2010, s. 288) beskriver fyra motivationsfaktorer som 

ligger bakom viljan att delta: finansiella, sociala, tekniska och psykologisk faktorer. 

Vissa co-creatingkonsumenter motiveras av ekonomiska belöningar, antingen direkt i 

form av priser eller vinstutdelning från de företag som bedriver co-creation med dem, 

eller indirekt, genom de immateriella rättigheter som de kan ta emot, eller genom 

uppmärksamheten de möjligtvis får från att delta i (och framför allt att vinna) co-

creationtävlingar. Men pengar är inte det enda som motiverar. Vissa avslöjar sina idéer 

gratis och delar sina tankar kring co-creationprocessen (von Hippel & von Krogh, 

2006). Vissa motiveras av sociala förmåner som de kan få från titlar eller andra former 

av erkännande från företag som ger dem särskilda bekräftelser och värdefulla bidrag. 

Några av de sociala fördelarna co-creation innefattar är ökad status, social beundran 

samt stärkta band med andra. Andra kan motiveras av en önskan att få kunskaper kring 
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teknik eller produkter genom att delta i forum och utvecklingsgrupper som drivs av 

tillverkaren. Medskapare kan skörda viktiga kognitiva fördelar när de förvärvar och lär 

sig av andra. Exempelvis har Blackberry, Lenovo Thinkpad och många andra märken 

har forum som lockar kunder att delta i alla skeenden av co-creationprocessen, där de 

kan få teknisk kunskap från att själva utbyta idéer och få insikter från andra på 

marknaden. Slutligen motiveras vissa kunder till att bidra i co-creationprocessen av 

psykologiska skäl som visserligen kan vara svårförstådda. Kreativa sysselsättningar 

genom co-creation är ett sätt att motivera kunder och därtill kan känslan av 

självförverkligande och stolthet ökas. Att agera kreativt förstärker positiva känslor och 

njutningen av att bidra. Dessutom kan vissa kunder delta för känslan att bidra bortom 

sin egen vinning. De kan göra det eftersom de ser att deras deltagande bidrar till 

utvecklingen av nya produkter (till exempel i medicinska produktutvecklingsinsatser) 

eller för att de får mentalt välbefinnande av att delta i co-creationprocessen (till exempel 

i välgörenhetsinsatser för utveckling av tjänster). 

 

Denna ovan presenterade teori, specifikt utformad ur kontexten co-creation, ger en bra 

grund till vad som motiverar kunder att delta i co-creation. Vi anser dock att det behövs 

fler faktorer att ta hänsyn till när kunder väljer att skapa/köpa en medskapad produkt. 

Därför har vi valt att nedan presentera teorier som åsyftar att förklara vad kunden 

värderar vid köp av produkter. Vi påstår att detta är tätt sammanlänkat med vad som 

motiverar kunden att involvera sig i co-creation.  

3.4.1 Kundvärde 

Det har föreslagits att skapandet av kundvärde varit syftet med organisationer (Slater, 

1997, s. 164-165), den viktigaste nyckeln till framgång via differentiell positionering 

(Cooper, 2001, s. 7), samt en föregångare till kundnöjdhet och lojalitet (Woodall, 2003, 

s. 1-2). En av de kritiska delarna i forskningen kring kundvärde är utformningen av 

ramar och typologier som åsyftar att hjälpa företag att bättre förstå värdeskapande. 

Även om det på senare tid har förekommit försök att utveckla dessa typologier (Ulaga, 

2003; Woodall, 2003; Holbrook, 2005), finns det inga metoder som konsekvent påvisar 

samma sak (Smith & Colgate, 2007, s. 7). Forskning kring företagsstrategier har påvisat 

att det är viktigt med värdeskapande och värdeskapande aktiviteter, såsom värdekedjor 

(Porter, 1985). Forskning om produktutveckling konstaterar att produkter som erbjuder 

överlägsen kundnytta är mer framgångsrika än de som erbjuder begränsat värde eller 

erbjuder värde som redan tillhandahålls av andra märken (Cooper, 2001).  

 

Smith & Colgate (2007, s. 8) som beskriver kundvärde som vad kunderna får (fördelar, 

kvalitet, värde, nytta) från inköp och användning av en produkt jämfört med vad de 

betalar (pris, kostnader, uppoffringar), vilket resulterar i en inställning till, eller ett 

känslomässigt band med produkten. Givet denna komplexitet som kretsar kring 

kundvärde och dess konstruktion, så är det inte är möjligt att exakt mäta hur en viss 

kund bedömer värdet av en produkt vid en viss tidpunkt (Smith & Colgate, 2007, s. 8). 

Smith & Colgate (2007) menar dock att det är möjligt att förstå de kategorier på vilka 

dessa bedömningar görs, för att därpå skapa en modell för vad som genererar kundvärde 

som ligger till grund för konstruktionen av produkten. Författarna har byggt vidare på 

det tidigare värdefulla arbete som gjorts inom kundvärde för att göra det möjligt för 

marknadsförare att tänka mer kreativt på kundens värdeskapande. Författarna har 

utvecklat en alternativ modell till företag för att assistera dem i deras arbete med att 

skapa kundvärde, som både kommer att vara användbar för att utveckla 

marknadsföringsteorier samt mäta kundvärde i marknadsföringsforskning. Se figur 2 i 

nästa avsnitt. 
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3.4.2 Värde  
Från Park et als. (1986) beskrivning av tre grundläggande behov för kunden: 

funktionella behov, symboliska behov och upplevelsemässiga behov har Smith & 

Colgate (2007) utvecklat ett övergripande ramverk som ska gälla i kund- och 

företagssammanhang samt för varor och tjänster. Denna ram (se figur 2) antar en 

strategisk inriktning där fokus ligger på att identifiera kategorier av värde som skulle 

kunna differentiera utbudet gentemot konkurrenterna. Ramverket av Smith & Colgate 

(2007) identifierar fyra huvudsakliga typer av värde som kan skapas av organisationer: 

funktionellt/instrumentellt värde, upplevelse/hedoniskt värde, symbolisk/uttrycksfullt 

värde och kostnader/uppoffringar för värde. Ramverket identifierar även fem viktiga 

källor till värde: information, produkter, interaktioner, miljö och ägande, som alla är 

förknippade med processer kring den centrala värdekedjan. 

 

 
 
Figur 2. Värdetyper. Hämtad från Smith & Colgate (2007) rekonstruerad för vår studie. 

Att utläsa från figuren ovan är det värdekällorna som ger upphov till de olika 

värdetyperna och tillsammans kan detta nätverk av värde ses som en motivation som 

driver kunden till köp. Detta är också en utav anledningarna till att vi valt att presentera 

denna modell som representerar värdeskapandets olika grunder. Var och en av de fem 

värdekällorna samt fyra huvudtyperna av värde förklaras mer ingående nedan. 

3.4.2.1 Värdekällor 

Smith & Colgate (2007, s. 15) belyser fem viktiga källor för att skapa kundvärde: 

Information, Produkter, Interaktioner, Miljö och Ägande (se figur 2). Dessa värdekällor 

skapas genom en mängd olika värdekedjor och aktiviteter inom och mellan 

organisationer och ändras beroende på vilken av de ovan nämnda värdetyperna som är 

aktuell. 
 

Information skapas genom värdekedjans aktiviteter i samband med reklam, PR och 

varumärkeshantering (exempelvis genom förpackning eller instruktioner). Dessa 

aktiviteter erbjuder: funktionella/instrumentella värden genom att informera och utbilda 

kunder; upplevelse/hedoniskt värde, genom kreativ reklam; symboliskt/uttrycksfullt 

värde genom att göra associationer och tolka innebörden; och 

kostnader/uppoffringsvärde genom att hjälpa kunderna att fatta mer informerade beslut. 
 

Produkter skapas genom värdekedjans aktiviteter genom utveckling av nya produkter, 

marknadsundersökningar, forskning, utveckling och produktion. Det ger direkt: 

 Symbolisk/uttrycksfullt värde  

 

 Upplevelse/hedoniskt värde  

Kostnader/uppoffringar för värde 

 Funktionellt/instrumentellt värde 
Information  

 Produkter 

 Interaktioner 

 Miljö 

 Ägande 
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funktionella/instrumentella värden (exempelvis genom säkerhetsfunktioner på en 

Volvo); upplevelse/hedoniskt värde (till exempel ett resepaket från Fritidsresor där 

upplevelsen förmedlar sensoriska och emotionella upplevelser); 

symboliskt/uttrycksfulla värden (till exempel Nespresso-kaffe, som fokuserar på att 

utveckla en personlig mening och status kring varumärket); och 

kostnad/uppoffringsvärde (genom produktpriset samt att anpassa produkter med syfte 

att minska investeringar och risk för kunden). 
 

Interaktioner mellan kunder och organisationer sker genom anställda eller via 

datasystem och skapas eller förstärks genom värdekedjans aktiviteter som rör 

rekrytering, utbildning och servicekvalitet. Sådana interaktioner ger: 

funktionella/instrumentella värden genom till exempel tjänstens punktlighet; 

upplevelse/hedoniskt värde via till exempel relationer; symboliskt/uttrycksfullt värde 

från till exempel prestige främjade interaktioner; samt kostnads/uppoffringsvärde, från 

att till exempel minska den privata investeringen som krävs för att köpa eller använda 

en produkt. 
 

Köp- eller konsumtionsmiljö skapas genom värdekedjans aktiviteter såsom utformning 

av butik och inredning eller via Internet och utformningen av hemsidor och 

webbplattformar. Köp- eller konsumtionsmiljö kan ge: funktionella/instrumentella 

värden, till exempel via bild och färger på hemsidan som gör det lättare att läsa och hitta 

information samt upplevelse/hedoniskt värde, till exempel via musik som gör 

shoppingen roligare. Det kan också ge ett symboliskt/uttrycksfullt värde, såsom julpynt 

som påkallar kulturella traditioner, samt kostnader/uppoffringsvärde, till exempel 

genom att ge en rabattkupong till en återkommande kund. 
 

Ägarbyte eller beställningar underlättas av värdekedjans aktiviteter som rör bokföring 

(exempelvis betalning och fakturering), leverans och överföring av ägande (exempelvis 

avtal). Processer som bidrar till ägarbyte ger: funktionella/instrumentella värden genom 

exempelvis snabb leverans; upplevelse/hedoniskt värde, från kundnöjdhet av hela 

leveransprocessen; symboliska/utrycktsfulla värden, via till exempel förbättrad 

produktupplevelse genom att tillhandahålla en smakfull gåva eller inslagning; och 

kostnad/uppoffringsvärde kan i detta fall vara att kunden inte känner någon oro då 

produkten går att spåra. 

3.4.2.2 Typer av värde 

Funktionellt/instrumentellt värde handlar om till vilken grad en produkt innehar de 

önskade egenskaperna, är användbar eller utför en önskad funktion. Smith & Colgate 

presenterar centrala aspekter av funktionellt/instrumentellt värde. Produkter som 

innehar: 1.) korrekta, exakta eller lämpliga särdrag, funktioner, attribut eller andra 

egenskaper (så som kvalitet, individanpassade och kreativitet), 2.) lämpliga 

föreställningar (såsom tillförlitlighet, prestanda eller tillfredställande servicesupport).  

 

Vissa företag, såsom IKEA, fokuserar främst på att skapa lämpliga egenskaper och 

attribut som skall fylla kundens behov, medan andra, såsom Ford och Sony förutom 

attribut även fokuserar på prestandan i produkterna. 
 

Upplevelse/hedoniska värdet handlar om i vilken utsträckning en produkt skapar 

lämpliga upplevelser, känslor och sinnestämningar för kunden. De flesta organisationer 

inom rese- och underhållningsindustrin fokuserar på att erbjuda produkter och 

erbjudanden kopplat till känslor (exempelvis glädje, lek, spänning och humor). Medan 
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andra företag exempelvis leksaks- eller spelföretag och professionella serviceföretag, 

fokuserar på sociala och relationella värden (exempelvis samhörighet, personliga 

interaktioner eller lyhördhet) för sina kunder. Slutligen har vissa företag, som Disney 

och en del andra rese- och hotellbolag, valt att ha erbjudanden med fokus på 

(exempelvis nyfikenhet, nyheter eller fantasi). 
 

Symbolisk/uttrycksfullt värde handlar om den omfattning som kunderna fäster eller 

associerar produkten med psykologisk mening. Vissa produkter (exempelvis lyxvaror) 

påverkar kundens självkänsla och självbild, det vill säga, produkten får oss att tycka bra 

om oss själva. Andra produkter (såsom musik och livsmedel) har personliga betydelser 

och skapar innebörd för människor utifrån händelser som endast har betydelse för just 

dem (såsom att köpa det tvättmedel som ens mamma använde under uppväxten). 

Produkter tillhandahåller även möjligheter att uttrycka sig själv, till exempel genom 

parfymer, kläder, bilar eller hudlotion. Dessa produkter ger kunderna möjlighet att 

uttrycka sin personlighet, smak och sina värderingar. Vissa produkter är mer inriktade 

på sociala betydelser, så som hur andra uppfattar oss. Varumärken som exempelvis 

BMW och Rolex köps många gånger på grund av sin prestige, status eller image.  
 

Kostnader/uppoffringsvärdet berör de transaktionskostnader som associeras med en 

produkt. Vissa företag, som ICA, Amazon.com och många finansiella institutioner, 

fokuserar på att minimera ekonomiska kostnader, såsom pris och driftskostnader. 

Organisationer som bilföretag och budfirmor som Bring Citymail, fokuserar på 

bekvämlighet och att minimera psykologiska och relationella kostnader. Dessa 

kostnader inkluderar kognitiva svårigheter, konflikter, sökkostnader samt 

inlärningskostnader. Företag såsom 7-Eleven, Dell och de flesta Internetföretag försöker 

minimera den personliga investeringen för kunder genom att minska tiden, 

ansträngningen och den energi som krävs vid köp av en produkt. 

3.5 Co-creation som skapar värde 
Hur bygger vi då ett system för co-creation som skapar värde? När interaktionerna 

mellan företag och kund blir kärnan i värdeskapande behöver vi förstå processen 

bakom. Prahalad & Ramaswamy (2004a, 2004b) betonar i sin forskning att co-creation 

består av fyra essentiella grundstenar: Dialog, Access, Riskbedömning och Transparens. 

Dessa förkortas DART och är grunden för interaktioner mellan företag och kund (se 

figur 3). 

 

 
Figur 3. DART. Hämtad från Prahalad & Ramaswamy (2006, s. 23-33) rekonstruerad för vår studie. 

Dessa grundstenar rörande interaktioner mellan företag och kund utmanar 

företagsledare till förändring. Många företagsledare måste bland annat frångå sin 
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traditionella syn på utbytet som sker mellan företag och kund då co-creation kräver en 

större öppenhet och dialog med kunden (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, 2004b). 

Prahalad & Ramaswamys (2006, s. 23-33) förklaring av dessa fyra följer nedan:  
 

Dialog betyder engagemang och vilja att agera från båda sidor. Det innefattar mer än att 

bara lyssna på konsumenterna, det innebär delat lärande och kommunikation. För att en 

dialog mellan dessa parter ska vara effektiv och för att komma fram till en gemensam 

lösning måste företaget och konsumenten bli problemlösare på lika villkor. Dialogen 

måste kretsa kring frågor av intresse för både konsumenten och företaget. För företag 

gäller det att möjliggöra en dialog genom exempelvis plattformar och support. Dock är 

interna kommunikationssystem minst lika viktigt för att kunna föra interna dialoger. 
 

Access innebär tillgång på information och rätt verktyg. Konsumenterna har idag 

tillgång till mängder av information från hela världen som stödjer dem i deras dagliga 

beslutsfattande. Företag kan också självmant dela information om sig själva för att 

involvera konsumenter i deras utvecklingsprocesser, exempelvis Dell som involverar 

kunder i sin mjukvaruutveckling. Det är dock viktigt att det finns rätt verktyg för att 

konsumeten ska ha möjlighet att vara med och medskapa och delge sina tankar och 

idéer. 
 

Riskbedömning är här kopplat till sannolikheten att skada konsumenten. Företagsledare 

har traditionellt sett antagit att företag kan bedöma och klara av risker bättre än 

konsumenter kan. Detta har lett till att företag till största del informerar om möjliga 

fördelar snarare än eventuella risker med köpet i sin kommunikation med kunden. Idag 

handlar den växande debatten om möjligheten att göra avvägningar mellan risker och 

fördelar för kunden. Denna debatt kommer mest troligt att förstärkas i och med att co-

creation ökar. För hur blir det i miljöer där medskapande äger rum, vem utsätts för 

risken, vilka är riskerna? Om nu konsumenterna är med och är aktiva medskapare, 

borde de även bära en del av ansvaret för riskerna? Således kommer konsumenterna 

troligtvis insistera på att företagen informerar dem om vilka risker som finns, samt 

presenterar nödvändiga metoder för hur de kan bedöma de personliga och sociala 

riskerna som är kopplad till produkten eller tjänsten. 
 

Transparens för företag har traditionellt sett inte varit ett problem då en konstant 

asymmetri av information mellan företag och konsument har funnits. Denna asymmetri 

har på många håll minskat. Företag kan inte längre anta att konsumenter inte får tillgång 

till information om priser, kostnader och vinstmarginaler. När information om produkter 

och företagssystem blir mer tillgängligt blir det allt mer önskvärt att företagen skapar 

nya nivåer av transparens.  
 

Prahalad & Ramaswamy (2006, s. 23-33) betonar att genom att kombinera dessa fyra 

grundstenar (Dialog, Access, Riskbedömning och Transparens) skapas bättre 

förutsättningar för företag och kund att bli samarbetspartners för att slutligen skapa 

värde tillsammans. 

3.6 Produktkategorier  
För att kunna jämföra de åsikter och värderingar våra respondenter har om den 

medskapande almanackan i jämförelse mot någonting likvärdigt så skapade vi en 

förutsättning för att de även skulle uttrycka sina åsikter och värderingar kring “vanliga 

produkter”, det vill säga produkter som inte blivit medskapade. För att göra en rättvis 
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jämförelse behövde vi en liknande produktkategori som den personliga almanackan 

befinner sig i. Denna kategorisering presenteras här nedan.  

3.6.1 Murphy & Enis produktkategorier 

Murphys & Enis (1986) gjorde en studie som klassificerade fyra produktkategorier på 

en strategisk basis. Studien är en konceptstudie som sammanfattar en rad olika forskares 

tankar om produktklassificeringar och slår ihop idéerna till en mer applicerbar grund. Vi 

fann deras kategorisering som en användbar indelning av vanliga produkter. Den 

kategori som vi såg kunde likställas med den personliga almanackan var shopping 

products. Här har Murphy & Enis (1986) utgått ifrån hur Copeland (1923) definierar 

dessa produkter. Shoppingprodukter innebär att konsumenten är villig att lägga ner 

mycket tid och energi innan köpet för att söka och utvärdera dessa produkter genom 

exempelvis pris-, kvalitets- och designjämförelser (Copeland, 1923). Därtill är dessa 

konsumenter utsatta för risker i högre grad eftersom dessa produkter kräver hög 

involvering. Exempel på produkter från denna kategori är: personbilar, kläder, 

accessoarer, möbler och inredning.  

3.7 Relationsbyggande 
En relation förklaras som en interaktion mellan minst två parter där de utför aktiviteter 

och samspelar med varandra i ett ömsesidigt utbyte (Gummesson, 2002, s. 18). Detta 

kan exemplifieras med utbytet som sker mellan företag och kund. Det är just den 

relationen vi ämnar belysa inom denna teoriram. Som vi nämnde i inledningen så har 

det påvisats att relationen till kunderna har både kortsiktig och långsiktig påverkan på 

företaget, vilket är en av anledningarna till varför vi ser detta område som relevant att ta 

i beaktande. Vi ämnar även beskriva vad olika relationsnivåer innebär för företag och 

kund. 
 

Den tidigare nämnda utvecklingen av hur marknad och marknadsföring förändrats har 

även bidragit till att vägen till långsiktig vinst för företag har förändrats. Detta beror 

bland annat på den tidigare nämnda teknologiska utvecklingen som bidragit till kundens 

ökade inflytande och makt på marknaden (Pine et al., 1995, s. 103). Fornell & 

Wernerfelt (1987, s. 337) beskriver detta, för företaget, förändrade förhållningssätt som 

en process där företag gått från en offensiv marknadsföring till mer defensiva 

marknadsföringsåtgärder. Det offensiva tillvägagångssättet innebär att företaget 

genomför marknadsföringsåtgärder i huvudsyfte att värva nya kunder, få människor att 

byta till deras varumärke och på så sätt öka försäljningen (Fornell & Wernerfelt, 1987, 

s. 337). Vidare menar Fornell & Wernerfelt (1987), likt Kotler (1972), att i takt med att 

förutsättningarna för konkurrens har förändrats så har även synen på marknadsföring 

förändrats, många gånger på grund av att de offensiva målen blivit allt svårare att 

uppnå. Därav har den mer defensiva marknadsföringen setts som mer långsiktigt 

effektiv, där syftet istället är att implementera olika åtgärder för att minska risken för att 

kunden lämnar företaget. Anledningen till att företag bör fokusera och satsa resurser på 

att bygga relationer till sina kunder beror av att det är mer kostsamt för företaget att 

skaffa nya kunder jämfört med att behålla de redan befintliga (Fornell & Wernerfelt, 

1987, s. 337; Grönroos, 2008, s.39, s.51; Wilson et al., 2012, s. 141). Som Grönroos 

(2008, s. 39) påpekar så kan det antas att företaget bara får behålla kunden under en 

kortare period genom att endast fokusera på transaktionen mellan kunden och företaget. 

Han framhåller vikten av att istället vårda relationen till sina kunder snarare än att 

fokusera på att lyckas intressera kunder till att genomföra ytterligare ett köp genom att 

locka med exempelvis fördelaktiga priser. 
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Likt andra sociala relationer tenderar relationen mellan kund och företag att utvecklas 

över tid. En grundläggande förutsättning för att en relation ska utvecklas är att både 

företag och kund är motiverade och ömsesidigt engagerade i relationsbyggandet som 

ska utvecklas utifrån båda parters önskemål och kriterier (Johnson & Selnes, 2004, s. 3). 

Pine et al. (1995, s. 103) betonar att en god relation till sina kunder kan gynna företaget 

för att de på så sätt får tillgång till viktig information som därmed ger företaget 

möjlighet att skapa individanpassade produkter. I relationen mellan företag och kund 

kan det ses som att de båda parterna utbildar varandra där företaget bemöter kundens 

önskemål och behov. Pine et al. (1995, s. 103) menar vidare att företag bör sträva efter 

att ge sina kunder exakt vad de vill ha när de vill ha det, vilket innebär att företagen 

behöver vara flexibla. 
 

Enligt Wilson et al. (2012, s. 140) finns det idag många företag som misslyckas med att 

förstå sin kund och dess behov på grund av att de inte fokuserar på relationsbyggandet 

med sina kunder. Detta grundar sig ofta i det faktum som vi nämnt ovan: att företaget 

eftersträvar att värva nya kunder snarare än att fokusera på redan befintliga kunder 

(Wilson et al., 2012, s. 140). Författarna menar att de befintliga kunderna bör ses som 

tillgångar som behöver vårdas och bevaras av företaget istället för att bli 

bortprioriterade för företagets vilja att hitta nya kunder. Företag riskerar att fastna i ett 

kortsiktigt krig om kunderna genom exempelvis kortsiktiga kampanjer och 

prisreduktioner som lockar kunder till engångsköp men som inte bidrar till att de på eget 

initiativ känner en vilja eller behov av att återkomma (Wilson et al., 2012, s. 140). 

Författaren menar att om företaget istället anammar en mer relationsinriktad filosofi ger 

det goda förutsättningar för att företaget lär känna sina kunder och får en djupare 

förståelse för deras föränderliga beteende och skiftande förväntningar. (Wilson et al. 

2012, s. 140) 

3.7.1 Effekten av en relation 

Tidigare har det ansetts tillräckligt att tillfredsställa kundernas behov på ett mer 

grundläggande plan, men idag menar forskare att det inte längre räcker för att skapa 

nödvändiga konkurrensfördelar (Arnold et al., 2005, s. 1133). Många företagsledare 

hävdar att långsiktigt lojala kunder inte kan skapas genom att endast tillfredsställa deras 

behov, då tillfredställelse ses som ett grundläggande tillhandahållande av företag på 

dagens marknad (Oliver et al., 1997). Med andra ord kan det antas att kunden är 

tillfredsställd när företaget lyckas eliminera ett problem för denne, men för att behålla 

kunden på lång sikt behöver företaget göra något utöver detta (Arnold et al., 2005, s. 

1133). Många företagsledare menar att om kunden utsätts för oväntade positiva 

upplevelser (vilka menas skapa glädje för kunden) ökar sannolikhet för att denne 

utvecklas till en långvarig anhängare till företaget (Arnold et al. 2005, s. 1133). Vidare 

menar Arnold et al. (2005, s. 1133) att denna glädje kan skapas genom att skapa en 

högre grad av känslomässig påverkan än de känslor som är förknippat med den 

grundläggande tillfredställelsen.  
 

Att skapa en kundbas med lojala kunder innebär ett flertal fördelar för företaget (Wilson 

et al., 2012, s. 146). Några av dess fördelar menas vara återkommande kunder med 

avsikt att köpa fler produkter eller tjänster vilket leder till ökade marknadsandelar och 

lönsamhet, samt de fördelar som företaget får genom positiv ryktesspridning (Verhoef, 

2003, s. 33; Wilson et al., 2012, s. 146). Lojala kunder blir en stor konkurrensfördel för 

företaget då bytesbarriärerna (graden av påverkan som får kunderna att byta till en 

konkurrent) för dessa kunder är högre än hos de kunder som inte är lojala (Thomas, 

2013, s. 15). Lojalitet kan i denna kontext analyseras från två olika perspektiv: beteende 
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och attityd (Picón et al., 2013, s. 746). Picón et al. (2013, s. 747) menar att lojalitet kan 

identifieras genom tre olika kontexter: att kunden planerar återkommande köp i 

framtiden (framtida avsikter), uttrycker en positiv attityd inför leverantören (emotionell 

lojalitet) samt ser den specifika leverantören som det enda relevanta alternativet vid 

framtida transaktioner (kognitiv lojalitet). Detta innebär att företaget behöver identifiera 

det som för kunden innebär värde och skapar lojalitet gentemot produkten och företaget 

(Picón et al., 2013, s. 746). Genom att få kunskap om vilka åtgärder och processer som 

skapar nöjdhet hos kunderna får företaget en förutsättning för att utveckla de mest 

effektiva marknadsstrategierna (Picón et al. 2013, s. 746). Detta har sin utgångspunkt i 

det som tidigare påvisats, att nivån på hur pass tillfredsställd kunden är har avgörande 

betydelse för hur lojal kunden sedan är mot företaget (Zeithaml et al., 1996, s. 31-32). 
 

Likväl som ett företag anses tjäna på att ha en god relation till sina kunder anses även 

kunden tjäna på att ha en relation till företaget (Dagger et al., 2011, s. 274). Några av de 

fördelar kunden får av en relation är sociala, ekonomiska, psykologiska samt 

möjligheten till kundanpassning (Gwinner et al., 1998, s. 104). De sociala fördelarna 

kunden får kan liknas vid en form av brödraskap som skapas med företaget och dess 

anställda (Gwinner et al., 1998, s. 104). Det finns även de kunder som påpekar att de 

ekonomiska fördelarna kan vara av icke monetärt slag utan istället i form av besparad 

tid då de kunde få snabbare hjälp än andra kunder (Gwinner et al., 1998, s. 104). De 

psykologiska fördelarna beskrivs som en upplevd bekvämlighet, förtroende och känsla 

av säkerhet för kunden (Gwinner et al., 1998, s. 104). Därmed upplever kunden 

minskad oro genom att på förhand veta hur nästa möte med företaget kommer att te sig. 

Möjligheten till kundanpassning benämns som den fjärde fördelen som kunden kan 

uppleva i och med en etablerad relation med företaget (Gwinner et al. 1998, s. 105). 

Vissa kunder betonar den upplevda positiva särbehandling de fått hos företaget de 

etablerat en relation med som utmärkande.  Att de får tillgång till extra bra service som 

andra kunder inte får ta del av är en av dessa särbehandlingar kunderna nämner som 

utmärkande. Därtill betonas den tillfredställelse kunden upplever genom att företaget 

vet vad kunden vill ha ut av interaktion med företaget, exempelvis en frisör som vet 

vilken frisyr en kund föredrar så att kunden vid nästa besök inte behöver förklara detta 

(Gwinner et al., 1998, s. 105). 

3.7.2 Svårigheter 

Trots många positiva fördelar med att etablera en god relation till sina kunder finns det 

även en del svårigheter kring detta. Genom att tillfredsställa och glädja sina kunder, 

utöver de grundläggande förväntningarna, höjs kundens förväntningar inför nästa möte 

med företaget (Rust & Oliver, 2000, s. 86). Rust & Oliver (2000, s. 86) menar att 

kunden förväntar sig minst samma grad av tillfredställelse och glädje som vid det 

tidigare tillfället eller högre, annars riskerar kunden att bli missnöjd och därmed skapa 

negativa känslor kring företaget. Med andra ord blir det allt svårare att tillfredsställa 

kunden gång på gång vilket även riskerar att bli kostsamt samt skada företaget på lång 

sikt (Rust & Oliver, 2000, s. 86). I vissa fall kan det vara mer lönsamt att hålla kunden 

på ett lagom avstånd för att inte riskera att en nära relation resulterar i någonting 

negativt för såväl kund som för företaget (Krapfel et al., 1989, s. 22). Trots att företagets 

arbete med att tillfredsställa sina kunder höjer ribban inför nästa köptillfälle och därmed 

försvårar kundmötet så menar Rust & Oliver (2000, s. 86-87) att de företag som istället 

inte eftersträvar att tillfredsställa sina kunder riskerar att ta större skada. Liksom Rust & 

Oliver påpekar Arnold et al. (2005, s. 1132) att det är just genom förmågan att 

tillfredsställa och glädja sina kunder som företaget har möjlighet att skapa lojala kunder. 
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3.7.3 Relationsnivå 

Pine et al. (1995, s. 103) belyser problematiken med att många företag försöker 

tillgodose specifika behov hos ett stort antal kunder inom ett brett segment vilket leder 

till att kunden upplever att denne blir överöst med allt för många produktalternativ. 

Företaget bör istället fokusera på ett smalare marknadssegment för att ha möjlighet att 

bli mer precisa i tillhandahållande av kundanpassade produkter och därmed få färre men 

nöjdare och återkommande kunder (Pine et al. 1995, s. 103). Författaren menar vidare 

att det är i denna process som en relation med kunden kan etableras på ett djupare plan. 
 

Johnson & Selnes (2004, s. 13) har i sin studie påvisat att det finns ett samband mellan 

vilken nivå på relation företag och kund besitter och kundens benägenhet att byta 

mellan olika aktörer på marknaden. I sin studie har författarna påvisat att det finns ett 

samband mellan hur väl ett företag lyckas organisera sina resurser utifrån 

relationskategorisering av sina kunder och hur väl ett företag förmår skapa värde för 

varje kund (Johnson & Selnes, 2004, s. 1). Relationsbyggandet förväntas leda till 

avkastning på investerad tid och investerade resurser för företaget likaväl som för 

kunden, samt skapa konkurrensfördelar för företaget (Johnson & Selnes, 2004, s. 2). Vi 

kommer här nedan presentera de fyra olika relationsnivåerna Rival, Bekanta, Vänner 

och Partner, som enligt Johnson & Selnes (2004, s. 3) samt Krapfel et al. (1990, s. 26-

27) beskriver på vilka grunder ett ömsesidigt utbyte skapas mellan företag och kund. 
 

På den nivå där relationen antar egenskaperna för en Rival kan kunden och företaget 

anses ha ett viktigt ekonomiskt utbyte trots att kunden endast fokuserar på vad som är 

bäst för egen vinnings skull och tar inte hänsyn till vad som är bra för företaget (Krapfel 

et al., 1991, s. 26). Det finns anledning till att upprätthålla en sådan relation, men att 

göra några större ekonomiska investeringar i denna typ av relation bör ifrågasättas då 

detta mest troligt inte leder till någon fördel för företaget (Krapfel et al., 1991, s. 26). 

Rivaler gör affärer för att de måste, inte för att de vill (Krapfel et al., 1991, s. 26). I 

denna relation är det inte osannolikt att kunden byter till andra alternativ om något 

bättre dyker upp (Krapfel et al., 1991, s. 26). 
 

Den andra relationsnivån som kan etableras mellan företaget och kunden beskriver 

Johnson & Selnes (2004, s. 3) som Bekanta. Detta stadie av en relation går från att 

kunden ses som en främling eller rival som inte har någon samhörighet med företaget 

till att denne bekantar sig med företaget (Johnson & Selnes, 2004, s. 3). Vidare menar 

författarna att det som bidrar till att omvandla relationen från främling till bekant, likt 

förflyttningen mellan de andra relationsnivåerna, kan ses som en process. Det första 

steget i processen är den då kund och företag genomför den första transaktionen då 

kunden blir medveten om företaget och får möjlighet att prova produkten eller tjänsten 

(Johnson & Selnes, 2004, s. 3). I och med det första mötet skapas en grundläggande 

nivå av förtrogenhet och därmed är en utbytesrelation etablerad vilket har skapat 

förutsättning att utveckla relationen från rivaler till bekanta (Johnson & Selnes, 2004, s. 

3). På denna relationsnivå förväntas företaget tillgodose kunden med produkter eller 

tjänster som för kunden är tillfredställande och som är jämlika dem som konkurrenterna 

erbjuder (Krapfel et al., 1991, s. 27; Johnson & Selnes, 2004, s. 3). Om kunden efter 

detta väljer att utföra återupprepade köp hos företaget lär kunden känna företaget och 

dess produktutbud. Denna erfarenhet minskar kundens upplevda risk inför att köpa en 

produkt vilket således bidrar till att kunden känner en högre grad av säkerhet. Detta 

menar Johnson & Selnes (2004, s. 3) ökar kundens relativa trygghet i jämförelse med 

den osäkerhet som skulle komma i och med att byta till en konkurrent. Företaget kan 

skapa vissa konkurrensfördelar även i denna relativt svaga relation genom att kunden 
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exempelvis lär sig den köpprocess som hör till ett specifikt företag (Johnson & Selnes, 

2004, s. 3). 
 

Det som Krapfel et al. (1991, s. 26) samt Johnson & Selnes (2004, s. 4) benämner som 

den tredje nivån i en relation och som har utvecklats utifrån den grundläggande 

bekantskapen är Vänner. Nyckeln till att lyckas skapa värde för sina kunder har på 

denna nivå förflyttat sig från att endast vara standardiserade produkter som är jämlika 

med de produkter konkurrenterna tillhandahåller till någonting extra (Johnson & Selnes, 

2004, s. 4). På denna nivå handlar det även om att övertyga kunderna om att betala ett 

högre pris för att få en bättre produkt (Johnson & Selnes, 2004, s. 4). Dessutom anses 

möjligheten för att bygga mer hållbara konkurrensfördelar genom en relation mellan 

kund och företag vara högre på denna nivå än på nivån av bekantskap. Detta menas bero 

på att det som erbjuds kunden kommer vara mer unikt samt att kundens tillit till 

företaget växt sig starkare (Johnson & Selnes, 2004, s. 4). På denna nivå är de processer 

som sker mellan företag och kund mer komplexa och unika än tidigare och därav 

betydligt svårare för konkurrenter att imitera än på den tidigare nivån. Speciellt svårt att 

imitera blir det då det utvecklar sig till en rad olika processer mellan kund och företag 

snarare än bara en enstaka process (Johnson & Selnes, 2004, s. 4). Därtill är kunden och 

företaget ömsesidigt beroende av varandra och skapar ett värde som åtskiljer sig från det 

konkurrenterna kan erbjuda. I detta skeende har relationen utvecklats från att vara 

bekanta till att bli vänner. I denna relation anser många kunder att företaget förser dem 

med ett värde som är överlägset det konkurrenterna erbjuder (Johnson & Selnes, 2004, 

s. 4). Därtill sker ett ömsesidigt utbyte av information mellan företag och kund som 

möjliggör att företaget förstår hur kundens behov förändras över tid och ges därmed 

möjlighet att kunna utveckla och anpassa sina produkter. 
 

Den tredje relationsnivån beskrivs som Partnerskap. På denna nivå förväntas företag 

använda den tillskansade informationen om kundernas olika behov för att kunna 

anpassa produkterna bättre till de olika behoven samt effektivisera 

transaktionsprocessen (Krapfel et al., 1991, s. 26; Johnson & Selnes, 2004, s. 4). Här 

anses nyckeln till framgång och lönsamhet för företaget ligga i hur väl företaget lyckas 

organisera sina resurser för att ha möjlighet att utföra denna kundanpassning av sina 

produkter på ett bättre sätt än sina konkurrenter (Johnson & Selnes, 2004, s. 4). Kunden 

ska på denna relationsnivå kunna dra nytta av att företaget tillgodoser dem med 

produkter utifrån den information företaget har om deras specifika behov (Krapfel et al., 

1991, s. 26; Johnson & Selnes, 2004, s. 4). En förutsättning för att detta utbyte ska äga 

rum är att kunden är villig att betala ett högre pris för denna höginvolveringsprodukt än 

för den mer standardiserade produkten som erbjuds på de lägre relationsnivåerna 

(Krapfel et al., 1991, s. 26). Likaså bör kunden vara beredd på att avsätta tid till 

processen för att den ska bli så lyckad som möjligt. Denna relation utvecklas successivt 

genom en ständig anpassning och högt engagemang från både kunden och företagets 

sida, som därmed blir alltmer beroende av varandra. 
 

Likt de andra relationsnivåerna menar Johnson & Selnes (2004, s. 4) att även denna 

nivå i grund och botten är beroende av att ett förtroende mellan företag och kund har 

etablerats. För att kunden ska spendera mer tid med företaget krävs att kunden är 

engagerad i deras relation. Ytterligare en fördel som kommer med detta engagemang är 

att det bygger en lojalitet från kundens sida vilket bidrar till att kunden inte i första taget 

söker sig till en konkurrent för att hitta lösningen på sina problem. Johnson & Selnes 
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(2004, s. 4) menar att det är just lojaliteten mellan företag och kund som är en av de 

viktigaste slutprodukterna som kommer av en relation. 
 

Det finns indikationer på att i takt med att relationen utvecklas från att endast 

tillfredsställa ett behov i en bekantskapsrelation till att ha en relation där kunden är 

engagerad i en form av partnerskap med företaget, så ökar både värdet och längden på 

samarbetet (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004). Johnson & Selnes (2004, s. 

4) påpekar att relationer utvecklas olika för olika kunder och att det nödvändigtvis inte 

alls behöver genomgå det tidigare stadiet för att komma till det efterföljande. Därtill 

menar författarna att allt fler företag förändrar sina utbud för att vara så kundanpassade 

som möjligt i takt med denna ökade variation i kundernas behov. Detta förväntas leda 

till att allt fler kunder och företag bygger vänskaps- samt partnerrelationer. För att 

enklare förstå de ovan presenterade relationsnivåerna sammanfattar vi dem här nedan i 

en tolkad figur av Krapfel et al. (1991, s. 27). 

 

 
Figur 4. Relationsnivå.  Hämtad från Krapfel et al. (1991), rekonstruerad för vår studie. 

3.8 WOM 
WOM är sedan länge ett etablerat fenomen som beskrivs som en gratis 

informationskälla där kunderna är de som sprider informationen vidare för att upplysa 

andra kunder och vidare påverka deras attityder och köpbeteende (Brown & Reingen, 

1987, s. 350; Godes & Mayzlin, 2004, s. 545; Meuter et al., 2013, s. 240-241). Redan 

1955 påvisade Katz & Lazarsfeld (1955) att WOM var den marknadsföring som hade 

störst påverkan på konsumenter när det kom till att fatta beslut om inköp av 

hushållsprodukter och matvaror. Vilket även har konstaterats i liknande studier utförda 

av Trusov et al. (2009, s. 91-92). WOM påvisades vara sju gånger så effektivt som 

tidningsreklam, fyra gånger så effektiv som personlig försäljning och dubbelt så 

effektivt som radioreklam (Katz & Lazarsfeld, 1955). Senare forskning har kunnat 

påvisa liknande effekt av WOM, bland annat genom att så många som 78 % av 

konsumenterna i en studie ansåg att WOM är en trovärdig källa och den form av 

marknadsföring som de har störst tillit till (Yang et al., 2012, s. 952). Även Jonah 

Berger, professor i marknadsföring, gör gällande att WOM är tio gånger så effektivt 

som den traditionella marknadsföringen (Wharton, 2014). Detta visar på att WOM 

kommit att bli en allt viktigare informationskanal när det kommer till att sprida 

information mellan konsumenter på marknaden. Som många andra så sympatiserar 

Engel et al. (1969, s. 15), Godes & Mayzlin (2004, s. 545) och Trusov et al. (2009, s. 

98) med uttrycket “en nöjd kund är din bästa försäljare”. De ser WOM som en, för 

företaget, effektiv kommunikationskanal eftersom en nöjd kund anses bidra företaget 

med avkastning på investerad tid och pengar i form av nya kunder. 
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Vilken effekt ett budskap som sprids via WOM har påverkas av vilken kanal budskapet 

sprids genom samt hur budskapet sprids. Enligt Herr et al. (1991, s. 454) och Godes & 

Mayzlin (2004, s. 545) anses de budskap som sker ansikte mot ansikte vara mer 

trovärdig än den kommunikation som tillhandahålls genom exempelvis skriven text. 

Vidare visar Herr et al. (1991, s. 460) i sin studie att trots att budskapet hålls konstant i 

den tryckta texten och i den mellanmänskliga kommunikationen så är trovärdigheten 

och därmed påverkan större av budskapet i den mellanmänskliga kommunikationen.   
 

Att använda sig av WOM anses tilltalande tack vare att det kombinerar möjligheten att 

övervinna kundmotstånd och förändra attityder till en betydande lägre kostnad jämfört 

med traditionell marknadsföring (Trusov et al., 2009, s. 90). Därtill tenderar WOM att 

ha en snabbare spridning än den traditionella marknadsföringen, så som tv, radio och 

tidning (Trusov et al., 2009, s. 90). Den snabba spridningen beror till stor del av 

tillgången på dagens teknik, då framförallt Internet där WOM är speciellt framträdande. 

WOM har sedan länge varit ett allmänt känt begrepp och tillvägagångssätt för 

informationsspridning och dess fundamentala innebörd är den samma idag som den var 

under 1940- och 50-talet. Dock har den teknologiska utveckling som skett inom 

området bidragit till helt andra förutsättningar när det kommer till att dela denna 

information. Den största förändringen har skett i antalet människor som tar emot ett 

budskap samt hur snabbt det är möjligt att sprida ett budskap (Hennig-Thurau, 2004, s. 

39). Det stora skiftet i användandet av WOM innebär att ryktesspridningen gått från att 

vara ett budskap som sprids inom den verkliga världen, ansikte mot ansikte (med en hög 

grad av påverkan), till att vara ett budskap som i allt större utsträckning sprids via den 

globala virtuella gemenskapen på Internet (Hennig-Thurau, 2004, s. 39). 

3.8.1 Drivkraft för WOM 

Vi kan anta att det finns lika många anledningar till varför människor sprider ett rykte 

som det finns antal ryktesspridare, men forskning har lyckats påvisat ett antal 

gemensamma nämnare när det kommer till anledningen till varför vi sprider ett rykte via 

WOM. Behovet av att stärka sin egen självkänsla, uttrycka sin personlighet, förbättra 

sin självbild samt känslan av att känna sig nöjd med sin egen prestation är många 

gånger drivkraften till att vilja sprida ett WOM (Price et al., 1995, s. 258; Wojnicki & 

Godes, 2008, s. 3). Dessa drivkrafter har visat sig vara likvärdiga både i 

mellanmänskliga möten likaväl som via eWOM (Engel et al., 1969, s. 15). Vidare 

menar författarna att viljan att stärka sin självbild och självkänsla är djupt rotade i oss 

människor och är ett av de mest dominerande sociala drag vi har och är därför en 

utmärkande anledning till varför konsumenter sprider ett WOM (Wojnicki & Godes, 

2008, s. 3). Detta kan även härledas till en av de fem kända motivationsteorierna där 

självförbättring beskrivs som en social drivkraft för oss människor (Baumeister, 1998). 

Likvärdiga åsikter delas av professorn Jonah Berger (MSI, 2013) som i sin forskning 

har klargjort de ovan nämnda orsaker, att förbättra sin självbild och självkänsla, som 

anledningen till varför människor i grund och botten engagerar sig i WOM. Vidare 

menar författarna att denna självbekräftelse återspeglar sig bland annat i det budskap vi 

sprider om produkten.  

3.8.2 Påverkan av WOM 

Det WOM som sprids människor emellan har visat sig få olika effekt beroende av 

vilken relation aktörerna som deltar i ryktesspridningen har. Detta har bland annat 

påvisats i en studie av Brown & Reingen (1987). I deras studie undersöktes hur de 

sociala banden mellan människor samt graden av likhet mellan dessa individer eller 

grupper påverkar processen av WOM. De har bland annat påvisat att olika relationsband 
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är i olika grad benägna att aktivera flödet av information samt identifierat vilka 

relationsband som har större inflytande på en konsuments beteende och beslutsfattande 

(Brown & Reingen, 1987, s. 350, 352). Skillnaderna ligger enligt Brown & Reingen 

(1987, s. 350-357) i om informationen sprids på en mikro- eller makronivå. Det vill 

säga om informationen sprids mellan individer som har starka relationsband 

(exempelvis vänner och familj) eller om informationen sprids genom svaga 

relationsband (exempelvis mellan olika subgrupper). Med mikro-nivå innebär den 

process som sker inom en och samma subgrupp av individer medan makro-nivå 

innefattar processen mellan dessa olika subgrupper av individer (Brown & Reingen, 

1987, s. 350-351). På en mikro-nivå kännetecknas relationsbanden av att vara relativt 

starka och individerna mer lika varandra och informationen som sprids inom samma 

subgrupp ses som trovärdig och hänvisande information vilket ofta används för att 

utvärdera exempelvis en produkt (Brown & Reingen, 1987, s. 350-351). På en makro-

nivå kännetecknas istället relationsbanden av att vara relativt svaga och det WOM som 

sprids mellan de olika subgrupperna anses istället fungera som en brygga för att dela 

information. 
 

Brown & Reingen (1987) har i sin undersökning påvisat två fenomen som i stor 

utsträckning påverkar flödet och inflytandet av den information som sprids. Dessa är 

bland annat hur sammansvetsad en relation är (vilket kan mätas genom exempelvis 

intensiteten i en relation) samt graden av homogenitet mellan individer och inom 

subgrupper (om kommunikationen exempelvis sprids mellan likvärdiga individer) 

(Brown & Reingen, 1987, s. 351). Dessa två fenomen påvisar att de relationella 

egenskaperna har betydelse för hur ett WOM sprids och mottas samt till vilken grad 

WOM har inflytande på en konsuments beteende och beslutsfattande (Brown & 

Reingen, 1987, s. 350). 

 

Figur 5 visar hur information sprids inom (på mikro-nivå) och mellan två olika 

subgrupper (på makro-nivå) av individer. Relationen mellan de olika aktörerna inom 

varje subgrupp anses vara starka och sammansvetsade nätverk och består av aktörer som 

anses fungera som hänvisare till varandra. De olika subgrupperna markeras med de 

färgade linjerna medan vägen för hur information sprids inom och mellan de två 

subgrupperna markeras av pilarna. Informationsflödet mellan de två subgrupperna 

markeras med den streckade linjen. 

 

 

Kommunikationsflöde 

 
Figur 5. WOM. Hämtad från Brown & Reingen (1987, s. 351), rekonstruerad för vår studie. 
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Den ena subgruppen (A, B och C) kan antas bestå av exempelvis vänner boende i 

samma område, medan den andra subgruppen (E, F och G) består av exempelvis 

arbetskamrater på samma arbetsplats. Information sprids även mellan AD och BE vilka 

endast anses vara bekanta och därmed ha relativt svaga relationsband. 
 

Granovetter (1973, s. 1377-1378) har i sin studie påvisat att dessa svaga relationsband 

är viktiga för informationsspridning och fungerar som viktiga bryggor som gör det 

möjligt för information att transporteras mellan olika subgrupper och därmed få större 

spridning. Om dessa svaga relationsband inte hade utnyttjats för ryktesspridning hade 

nätverken bestått av ett flertal osammanhängande subgrupper där information hade 

stannat inom subgruppen (Granovetter, 1973, s. 1360). Brown & Reingen (1987, s. 357) 

påvisade att den person som tillskansar sig information via både svaga och starka 

relationsband har större sannolikhet att se den information som sprids via de nära och 

starka relationsbanden som mer pålitlig och hänvisande information. Därav ses denna 

information påverka beslutsfattandet hos mottagaren i större utsträckning än 

information från svaga relationsband (Brown & Reingen, 1987, s. 357). 

3.9 Teorimodell 
Figur 6 nedan är en rekonstruerad modell från Hoyer et als. (2010, s. 284) studie 

"Consumer Cocreation in New Product Development". I deras modell ligger fokus på 

ansträngningsgraden för co-creation för både företag och konsument. Modellen belyser 

konsumentens motivationsfaktorer för co-creation, företagets hinder och stimulatorer. 

Vidare presenteras även resultatet av co-creation för både företag och konsument. 

Genom att addera teorier till modellen har vi anpassat den till vår studie. Vi har behållit 

grundstommen i modellen bestående av: "Motivationsfaktorer", "Co-creation", 

"Fördelar för kund" samt "Påverkan på relationen". Därtill har vi även delat in denna 

modell i en tidslinje som ska representera ”Innan co-creationprocessen”, ”Under co-

creationprocessen” och ”Resultatet av co-creationprocessen” för att göra strukturen 

tydlig för läsaren. Anledningen till varför vi valt att koppla motivationsfaktorer till 

delen ”Innan co-creationprocessen” är för att vi anser att denna teori speglar vad som 

påverkar kundens beslut om att delta i co-creationaktiviteter. Liksom Hoyer et al.(2010) 

anser vi att motivationsfaktorerna ser olika ut för all kunder samt är avgörande för om 

kunden väljer att delta eller inte. Utöver motivationsfaktorerna har vi även tagit del av 

teorier om kundvärde (Smith & Colgate, 2007) som också kan ses som en drivkraft till 

vad det är som driver kunden till köp beroende på vad de värderar i en produkt. De 

fördelar som uppstår i och med att kunden engagerar sig i en co-creationprocess menar 

vi genereras från det värde som skapas samt att kunden kan få en kundanpassad 

produkt. 

Det värde som driver kunden anser vi både vara orsaken till att involvera sig i en 

medskapandeprocess och då ske ”Innan co-creationprocessen” samt något som även 

uppstår och påverkar kunden i sitt deltagande ”Under co-creationprocessen”. Därav 

menar vi att den kundanpassade produkten som skapas i en co-creationprocess både kan 

ses som en drivkraft till deltagande samt något som kunden värdesätter under själva 

processen.  

Den fundamentala grunden för att co-creation ska fungera tillfredställande för företag 

och kund baseras på DART-modellen av Prahalad & Ramaswamy (2004a, 2004b). 
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Figur 6. Teorimodell. Hämtad från Hoyer et al. (2010, s. 284) "Conceptual framework of consumer Cocreation" 

rekonstruerad för vår studie. 

Denna process anser vi sker ”Under co-creationprocessen” då båda parter skapar 

förutsättningar för att processen skall fungera tillfredställande. Då vi i vår studie 

undersökt om co-creation påverkar relationen mellan företag och kund samt om en 

medskapad produkt även har en inverkan på ryktesspridningen av denna produkt ser vi 

detta som ett resultat av co-creationprocessen och har därför placerats i modellens 

slutskede. Vi har undersökt om co-creation påverkar relationsnivån kopplat till Johnson 

& Selnes (2004) teori om olika relationsnivåer företag kan ha till sina kunder. Därutöver 

såg vi även att det var relevant att undersöka varför kunder sprider ett rykte samt hur 

påverkanskraftiga de rykten är som sprids av kunder som medskapat en produkt. 

Liksom påverkan på relationen ser vi ryktesspridningen som ett resultat av co-

creationprocessen.  

3.10 Hypoteser 
Utifrån studiens problemformulering, syfte samt valda teorier har vi formulerat nedan 

presenterade 12 hypoteser. Resultaten av dessa presenteras i kapitel 5 (Empiri och 

analys). I slutet av detta avsnitt kopplas hypoteserna till det aktuella området i vår 

teorimodell (se figur 7). För att ta del av vilka variabler som använts för att undersöka 

varje hypotes hänvisar vi till kapitel 5 (Empiri och analys). För att förtydliga i vilket 

syfte vi använt varje variabel påvisas i bilaga 5 vilken variabel som hör till vilken teori. 

 

H1: Kunden anser att attributen på den medskapade produkten är mer tillfredsställande 

än på produkten de inte varit med och skapat. 
 

H2: Kunden anser att den positiva upplevelsen är större då kunden medskapar en 

produkt i jämförelse mot när denne köper en vanlig produkt. 
 

H3: Kunden anser att det sociala värdet är större då kunden medskapar en produkt i 

jämförelse mot när denne köper en vanlig produkt. 
 

H4: Kunden anser att medskapandeprocessen är värd den ansträngning som krävs, till 

skillnad från när denne köper en vanlig produkt. 
 



 

36 

 

H5: Kunden anser att informationen och dialogen är högre till företaget där kunden är 

med och skapar sin produkt än till företaget som tillhandahåller den vanliga produkten. 
 

H6: Kunden har en högre relationsnivå till det företag där kunden får vara med och 

skapa sin produkt än till företaget där kunden ej är med och skapar sin produkt. 
 

H7: Vid en hög grad av dialog, tillgång på information och låg risk uppnås en högre 

relationsnivå till företaget där kunden varit med och skapat sin produkt. 
 

H8: Kunden sprider ett rykte till fler personer om denne varit med och skapat sin 

produkt än om denne inte varit med och skapat sin produkt 
 

H9: Vid en hög tillfredsställande grad på attribut sprids ett rykte till fler personer. 
 

H10: Kunden sprider ett rykte om en medskapad produkt för att bli bekräftad av andra i 

jämförelse med en produkt som inte är medskapad då kunden istället sprider ett rykte 

för att informera andra. 
 

H11: Kunden sprider ett rykte till sina familjemedlemmar i större utsträckning då denne 

medskapat sin produkt jämfört med när denne inte medskapat produkten. 
 

H12: En högre relationsnivå ökar benägenheten att sprida ett rykte. 

 

 

 
 
Figur 7. Hypotesmodell. Hämtad från Hoyer et al. (2010, s. 284) "Conceptual framework of consumer Cocreation" 

rekonstruerad för vår studie. 
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4. Praktisk metod 
Detta kapitel presenterar det praktiska tillvägagångssätt som vi arbetat utefter i vår 

studie. Inledningsvis presenterar vi det företag som vi samarbetat med för att därefter 

beskriva urvalsprocessen för studien. Vidare belyser vi den datainsamlingsteknik som vi 

använt samt redogör för bortfall, enkätkonstruktion databearbetning och 

tillvägagångssätt i analysen och avslutar sedan med de etiska utgångspunkter vi 

förhållit oss till. 

4.1 Personligalmanacka.se 
Personligalmanacka.se har varit verksamma sedan 2006 och har sedan 2009 fram till 

senaste bokslutet tredubblat sin omsättning. Personligalmanacka.ses verksamhet består i 

att tillverka och sälja personligt designade almanackor, skrivböcker samt tillbehör så 

som pennor, linjaler och fodral. Deras huvudsakliga försäljning härleds till de personligt 

designade almanackorna. Företaget har idag tolv anställda och är, utöver Sverige, 

verksamma i åtta länder där den svenska marknaden är företagets största. 

Personligalmanacka.se är idag ett renodlat e-handelsföretag där kunden inte kan 

inhandla deras produkter annat än via deras hemsida. De har därav en 

kommunikationsstrategi som innebär att all kommunikation med deras kunder sker via 

mejl, via deras hemsida eller sociala medier. För att möjliggöra ett beställande av 

personligalmanacka.ses produkter behöver kunden skapa en egen användare genom att 

registrera uppgifter så som mejl, namn och adress på företagets hemsida. Detta görs 

bland annat för att underlätta för kunden, eftersom företaget lagrar de uppgifter (såsom 

födelsedagar och foton) som kunden använt i sin beställda almanacka om de önskar 

beställa en ny almanacka i framtiden och vill använda samma uppgifter. Kunden 

designar sin almanacka genom att välja alltifrån storlek på almanackan till färg och 

utseende på inlagan så väl som på utsidan. Kunden använder de verktyg som finns 

tillgängliga på hemsidan för att skapa sin almanacka eller skrivbok. Därtill används 

hemsidan för att interagera med företaget. Mejl är personligalmanacka.ses huvudsakliga 

kommunikationsverktyg för att nå ut med information till varje enskild kund och 

företaget ser ett värde i att kommunicera via webbaserade verktyg. 

För att vi skulle få en fördjupad förförståelse för personligalmanacka.se valde vi att 

under arbetets början genomföra två intervjuer: en med företagets VD samt med 

ansvarig för kundtjänstavdelningen. Detta gav oss förståelse för hur företaget är 

organiserat samt hur de ser på sina kunder. Därtill informerades vi om hur de tror att 

deras kunder ser på företaget, produkten och den medskapande processen. Vi anser att 

denna information inte är av avgörande betydelse för den fortsatta studien, dock gav det 

oss en djupare förståelse och insyn i företaget vilket vi tycker är en intressant aspekt för 

oss att känna till.  

4.2 Urval 
Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap som ska vara generaliserbar vilket 

kräver att vi har ett relevant urval som väl representerar populationen. Här nedan 

förklarar vi hur vi gjorde vårt urval. Dahmström (2011, s. 67) menar att det är viktigt att 

med relevans för målsättningen med studien bestämma vilka/vilket objekt som ska 

undersökas. Vår eftersträvan med denna studie är att undersöka om medskapandet av 

produkter bidrar till att stärka relationen till företaget och om det i sin tur kan ses 

påverka ryktesspridningen. Med andra ord ämnar vi undersöka om det finns något 

samband mellan ovan presenterade teoriområden (se kapitel 3. Teoretiska 

utgångspunkter). För att nå ut till den population av medskapande kunder vi ämnar 

undersöka tog vi kontakt med företaget personligalmanacka.se (se avsnitt 4.1 
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Personligalmanacka.se). De var villiga att hjälpa till med accessen till deras kunder 

vilket gjorde att vi fick tillgång till en stor population som är relevant för vår studie. 

Med population menas de element/objekt av exempelvis människor som undersöks vid 

en given tidpunkt (Dahmström, 2011, s. 67). Bryman (2008, s. 178) menar att det krävs 

både tid och resurser för att ha möjlighet att ta en hel population i beaktande vilket 

sällan är möjligt i en undersökning. Därav är det nödvändigt att göra ett representativt 

urval av objekt som sedan får representera den resterande populationen (Bryman, 2008, 

s. 178). Anledningen till att urvalet bör vara representativt för resten av populationen är 

för att det ges möjlighet till att generalisera (Bryman, 2008, s. 180). Då vi har antagit en 

kvantitativ metod i denna studie är det ytterst relevant att kunna generalisera resultaten, 

följaktligen var vi noggranna med att identifiera ett relevant urval. Ett relevant urval 

minskar risken för att få en skevhet i sin undersökning som skulle kunna påverka 

trovärdigheten av studien (Bryman, 2008, s. 180-181). Utifrån Dahmströms (2011, s. 

67-68) definition av rampopulation, bestämde vi vilka ramar som skulle definiera vårt 

urval. Vår rampopulation blev därmed kunder hos personligalmanacka.se.   

Från denna rampopulation av medskapande kunder valde vi sedan att definiera en 

målpopulation som var de ideala kunderna för vår undersökning. Utifrån denna 

målpopulation gjorde vi sedan ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval är ett 

slumpmässigt urval som innebär att forskaren känner till sannolikheten för att varje 

individ i den bestämda populationen ska bli vald (Bryman, 2008, s. 179). För att få en så 

rättvisande undersökning som möjligt valde vi att göra ett obundet slumpmässigt urval, 

vilket enligt Bryman (2008, s. 183) innebär att alla kunder i den aktuella 

målpopulationen har samma sannolikhet att bli utvalda. Anledningen till att vi valde ett 

obundet slumpmässigt urval kan motiveras med att vi inte ville påverka valet av 

respondenter genom subjektiva bedömningar. Detta återspeglar den objektiva 

verklighetssyn vi besitter. Därtill upplyste vi inte respondenten om att denne var med i 

en population aktuell för en undersökning, istället informerade vi om att han eller hon 

var utvald för undersökningen först då de fick mejlet med enkäten som skickades ut via 

personligalmanacka.se. 

Kriterier som formade vår ram- och målpopulation presenteras i figur 8. Att utläsa från 

samma figur innebär valet av målpopulation att det skapas en överteckning, vilket av 

Dahmström (2011, s. 70) beskrivs som kunder som ingår i rampopulationen men ej 

platsar i målpopulationen på grund av att de inte uppfyller de mer specifika kriterierna. 

Vår överteckning bestod av de kunder som inte var bosatta i Sverige samt att de ännu 

inte köpt en personlig almanacka och tillhörde därmed inte vår målpopulation.  

Personligalmanacka.se informerade oss om att det är ungefär 20 % av dem som mottagit 

deras tidigare mejl som även läser det. Med den vetskapen i åtanke beslutade vi 

tillsammans med personligalmanacka.se att skicka ut enkätundersökningen till ett urval 

på 15 000 kunder ur målpopulationen som bestod av totalt ca 31 000 kunder. 

Anledningen till detta urval beror av att vi ansåg det möjligt att genomföra en relativt 

omfattande undersökning med samma tidsåtgång och kostnad. Trost (2012, s. 37) 

påpekar att ju större urvalet är desto större sannolikhet är det att urvalet är representativt 

för den totala populationen. Detta förespråkar att vi bör göra ett så stort urval som 

möjligt om storleken på urvalet ändå inte inverkar på tids- eller annan resursåtgång.  
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Figur 8. Population och urval. Hämtad från Dahmström (2011, s. 71), rekonstruerad för att passa vår studie. 

Bryman (2008, s. 190) belyser svårigheten att avgöra hur stort urval som passar för 

studien, dock menar författaren att tid, pengar och behovet av precision är de faktorer 

forskare kan ta hänsyn till. Dessa faktorer, tillsammans med rekommendationerna från 

personligalmanacka.se, spelade en avgörande roll för beslutet om storleken på vårt 

urval.  

Urvalet slumpades fram ur personligalmanacka.ses kundregister i deras databas där den 

totala målpopulationen finns lagrad. Genom att låta datorn slumpa fram de kunder vilka 

vi skickade ut enkäten till hoppades vi få en så bra variation som möjligt utifrån faktorer 

så som ålder, kön och geografisk skillnad. Vi ansåg att en variation på objekten som 

deltar i undersökningen skulle leda till att vår generalisering skulle bli mer trovärdig. 

4.3 Datainsamlingstekniker 
I avsnitt 2.6 (Undersökningsdesign och forskningsstrategi) motiverar vi att vår studie är 

av ett kvantitativt slag samt presenterade att vi undersöker verkligheten genom en 

enkätundersökning. Vår studie genomförs med det Dahmström (2011, s. 14) kallar för 

primärdataundersökning, vilket innebär att undersökningen baseras på att samla in ny 

data då det fattades information inom området sedan tidigare. Dahmström (2011, s. 14) 

menar att en av de viktigaste fördelarna med en primärdataundersökning är att forskarna 

får in aktuell data att arbeta med.  
  
Den enkätundersökning vi ansåg tillgodose oss bäst med den mängd data vi behövde var 

ett webbaserat undersökningsverktyg vilket även följer rekommendationerna från både 

Saunders et al. (2012, s. 429) och Dahmström (2011, s. 89) för insamling och hantering 

av data.  Att använda sig av webbenkäter ger en god möjlighet att få in en solid mängd 

data då det är lätt att både skicka ut och få svar via Internet. Frågeformuläret 

publicerades digitalt på en webbsida som respondenterna kom åt via en länk som 

skickades ut i ett personligt mejl från personligalmanacka.se. De främsta anledningarna 

till att vi valde webbaserade enkäter var att det är tids- och kostnadseffektivt samt att det 

underlättar dataregistrering då detta sker automatiskt vid besvarandet av enkäten. Dessa 

aspekter är något som även Dahmström (2011, s. 88-94) belyser som betydande fördelar 

med en webbenkät. I en färsk studie gjord av Vernette & Hamid-Kidar (2013) 

undersöktes, genom en webbenkät, samskapandet av produkter på ett liknande sätt som 

vår studie vilket påvisar aktualiteten för vårt valda tillvägagångsätt. Vidare 

uppmärksammade vi de nackdelar som detta tillvägagångsätt möjligt kunde innebära. 
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Dahmström (2011, s. 88-94) betonar några nackdelar eller svårigheter med webbenkäter 

så som, felaktiga e-postadresser, ökat bortfall på grund av tekniska problem och ovana 

samt risk för att kränka den personliga integriteten. Det första problemet har vi 

behandlat i föregående avsnitt 4.2 (Urval) där vi bland annat belyser att tillgången på 

korrekta och relevanta e-postadresser inte var något problem i vår undersökning då 

personligalmanacka.se bistod med dessa. I vår studie hade vi tillgång till ett urval där 

100 % av respondenterna med säkerhet gick att nå via mejl såg vi som en stor fördel och 

bidrog till att sannolikheten för att nå ut till respondenten var väldigt stor. Vidare ansåg 

vi att våra respondenter var relativt vana med att orientera sig på Internet då kravet för 

att de skulle vara med i undersökningen var att de hade köpt en medskapad almanacka 

minst en gång. När det handlar om risken för den personliga integriteten (se avsnitt 

4.7.1 Hantering av respondenter, företaget och data) vidtog vi åtgärder så som 

introduktionsmejl och en introduktionstext i enkäten som tillsammans beskrev de etiska 

och lagliga aspekter som vår undersökning förhåller sig till, som även Dahmström 

(2011, s. 431) menar är viktigt. För att undvika eventuella tekniska och 

säkerhetsmässiga problem använde vi oss av en ansedd webbenkätleverantör: 

FluidSurveys (2014).  
 

Som vi nämnt i föregående avsnitt 4.2 (Urval) så slumpade personligalmanacka.se ut 

kunder till vår undersökning. Det var sedan personligalmanacka.se som stod som 

avsändare på det personliga introduktionsmejlet som skickades ut till respondenterna. I 

detta första mejl som skickades ut 4:e april presenterade personligalmanacka.se varför 

de ingått ett samarbete med oss, vilka vi var och hur lång tid undersökningen ämnade ta. 

Eftersom personligalmanacka.se redan hade någon form av relation till sina kunder 

(våra respondenter) hoppades vi på att detta skulle påverka deras vilja att delta. 

Personligalmanacka.se skickade efter fem dagar (9:e april) ut samma mejl till dem som 

inte öppnat mejlet vid det första utskicket. Därtill skickades mejlet en andra gång till de 

adresser varifrån mejlet studsade vid det första utskicket (10:e april). Enligt Dahmström 

(2011, s. 93) så kan man räkna med att få in svar på en webbenkät redan efter en vecka. 

Antalet slutförda enkäter efter en vecka var ej tillfredsställande vilket bidrog till att vi 

skickade ut en påminnelse (se bilaga 2). I enlighet med Saunders et als. (2012, s. 454) 

rekommendationer angående utskick av påminnelser önskade vi skicka ut 

påminnelsemejlet till hela vårt urval på 15 000 respondenter. Se tabell 2 för att ta del av 

studiens bortfall samt svarsfrekvens. Hade vi haft möjlighet att identifiera vilken kund 

som redan besvarat enkäten hade påminnelsen endast skickats ut till dem som ej 

besvarat, dock var inte det möjligt i detta fall då undersökningen var anonym, vilket 

bidrog till att alla i urvalet erhöll mejlet. I påminnelsemejlet som skickades ut den 16:e 

april tackade vi de som redan hade svarat för deras medverkan och uppmanade dem att 

bortse från detta mejl och till de som inte svarat uppmuntrade vi dem till deltagande via 

länken som skickas med i mejlet. Trots att det i vissa fall kan uppfattas som påträngande 

att få ett påminnelsemejl för de respondenter som redan svarat såg vi det inte påverka 

vår undersökning eftersom undersökningen endast genomförs vid ett tillfälle.   

För en mer ingående förklaring av skapandet av vår webbenkät se avsnitt 4.5 

(Enkätkonstruktion).  

4.4 Hantering av bortfall  
Dahmström (2011, s. 431) menar att man får räkna med bortfall i och med en statistisk 

undersökning då vissa av de tillfrågade man planerat undersöka inte kommer att svara. 

Ett bortfall ökar risken för fel och skevheter, bortsett från då man kan bevisa att de som 

inte besvarat enkäten är likvärdiga de som redan svarat (Bryman & Bell, 2011, s. 165). 
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På grund av anonymitet i undersökningen var det inte heller möjligt att kunna analysera 

bortfallet och ta reda på anledningarna till varför respondenter inte svarat. Vi är dock 

medvetna om att vid stort bortfall så ökar risken för skevheter i resultaten. Dahmström 

(2011, s. 355) skiljer på två typer av bortfall: individbortfall (objektbortfall) och partiellt 

bortfall (variabelbortfall). Vid individbortfall räknas sådant bortfall där individer ej 

svarar på en enkät och i partiellt bortfall handlar det om att vissa frågor (variabler) ej 

besvaras. Den vanligaste formen av bortfall är individbortfall och anledningen till att 

man får bortfall kan till exempel bero på att respondenter inte är anträffbara, att de 

glömmer bort att svara, struntar i det eller rent av vägrar (Dahmström, 2011, s. 431). Vi 

ämnade i största möjliga mån minska bortfallet samt uppnå en hög access (se tabell 2 

för att se hur vårt bortfall blev). Eriksson & Wiedersheim (2006, s. 131) förklarar access 

som möjligheten att få in data.  

Det stora urvalet från personligalmanacka.ses kundregister gav oss goda förutsättningar 

till att få en hög access. Därtill, för att ytterligare minska bortfallet skickade vi med ett 

introduktionsmejl som enligt Dahmström (2011, s. 431) bör innehålla det lagliga skydd 

som gäller enligt PUL (se avsnitt 4.7.1 Hantering av respondenter, företaget och data) 

samt den speciella statistiksekretessen som de lämnade statistikuppgifterna besitter. 

Vidare poängterade vi att inga svar kan härledas till respektive respondent eftersom 

undersökningen är anonym. Bryman & Bell (2011, s. 165) belyser även andra strategier 

som forskare kan använda för att öka svarsfrekvensen vilket innefattar: att erbjuda 

pengar eller lotter som ersättning för deltagande, påminnelser till de som inte svarat, 

tydliga instruktioner och attraktiv layout, struktur på frågorna, fåtal öppna frågor et 

cetera. Vi har tagit samtliga ovan nämnda strategier i beaktning när vi skapade vår 

undersökning. Till de som svarat lottade personligalmanacka.se ut presentkort på deras 

produkter som en belöning/ersättning till respondenterna. Här skapade vi en speciell 

textruta i slutet på enkäten där vi beskrev att de som ville vara med i utlottningen av 

presentkort skulle fylla i sin mejladress. På detta sätt kunde undersökningen fortfarande 

vara anonym och att de som ville delta i utlottningen fick frivilligt lämnade ut sina 

uppgifter. Vidare gav enkätverktyget FluidSurveys (2014) oss goda möjligheter att 

skapa en tydlig och attraktiv layout. Tillsammans med personligalmanacka.se kunde vi 

skapa ett tilltalande introduktionsmejl där de på ett lättsamt sätt presenteras oss och vår 

undersökning. I avsnitt 4.5 (Enkätkonstruktion) behandlar vi de två resterande 

aspekterna: struktur på frågorna och frågetyper. 

4.5 Enkätkonstruktion 
Vid skapandet av enkätfrågorna utgick vi från de teorier vi presenterat tidigare (se 

kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter). Bryman & Bell (2011, s. 192-193) och 

Dahmström (2011, s. 148) föreslår att man kan använda sig av frågor från tidigare 

forskning för att skapa relevanta och beprövade frågeformulär. Då vi inte fann några 

representativa studier till vår undersökning kunde vi inte ta del av andra forskares 

enkätfrågor. Däremot tog vi hänsyn till vad Denscombe (2011, s. 217-229), Bryman & 

Bell (2011, s. 176-194) och Dahmström (2011, s. 148-174) belyser som viktigt när man 

strukturerar, konstruerar samt formulerar frågorna. Med utgångspunkt i deras 

rekommendationer skapade vi vår enkät som vi presenterar mer ingående nedan och 

finns bifogad i bilaga 3. 

 

Vi ämnade ställa enkätfrågorna så neutralt som möjligt där språket skulle vara enkelt 

och lättbegripligt för respondenten att läsa. Ovan presenterade författare menar att detta 

minskar tidsåtgången för att besvara enkäten samt minimerar risken för bortfall. Därtill 

formulerade vi frågorna så tydligt som möjligt så att de inte kunde misstolkas. Vi var 
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noga med att ge tillräckligt många svarsalternativ samt endast ställa frågor som var av 

relevans för undersökningen.  

 

I enlighet med vad Denscombe (2011, s. 220) anser vara en logisk uppbyggnad av 

frågeformuläret började vi med de mindre komplicerade frågorna och övergick sedan 

gradvis till mer komplicerade frågor, vilket anses öka sannolikheten för att respondenten 

fortsätter besvara frågorna. Hela enkäten bestod av sju sidor varav fem av dem innehöll 

de 21 enkätfrågor vi ställde (se bilaga 3). På enkätens introducerande sida presenterade 

vi oss själva samt undersökningens syfte. Därtill upplyste vi respondenten om att han 

eller hon är anonym, att enkäten besvaras frivilligt samt påpekade att all informationen 

behandlas konfidentiellt. På sida ett återfanns fyra demografiska frågor för att ha 

möjlighet att segmentera respondenterna. Under sida två ställde vi frågor som syftade 

till att undersöka respondentens åsikter och värderingar av produkter de köpt på Internet 

samt deras åsikter kring den relation de har till företaget som tillhandahåller produkten. 

Som vi nämnde i avsnitt 3.6 (Produktkategorier) så ämnade vi jämföra våra frågor om 

den personliga almanackan mot en produkt som återfinns inom kategorin som Murphy 

& Enis (1986) beskriver som shoppingprodukter. Dessa frågor valde vi att ställa före 

frågorna om den personliga almanackan just för att inte påverka de svar som ges längre 

fram i formuläret vilket även Denscombe (2011, s. 220) belyser som viktigt att ta 

hänsyn till. Från sida fyra till sida sex ställde vi frågorna om den samskapade 

almanackan och personligalmanacka.se. På den sista sidan uppmanades respondenten 

att frivilligt lämna sin mejladress om denne önskade delta i utlottningen av presentkort 

från personligalmanacka.se. Undersökningen avslutades med ett tackmeddelande för att 

de deltagit i undersökningen samt visades våra kontaktuppgifter om respondenten 

önskade återkoppla till oss efter avslutat enkät.  

 

En forskare kan välja mellan att antingen formulera fasta frågor, öppna frågor eller en 

kombination av dessa två frågetyper i sin enkät (Denscombe, 2011, s. 220- 222; Bryman 

& Bell, 2011, s. 176-179). Vidare menar författarna att öppna frågor ger respondenten 

en möjlighet att svara fritt och då själv bestämma svarets innehåll samt bestämma över 

svarets längd, medan en fast fråga innebär att respondenten ges ett antal fasta 

svarsalternativ de kan välja utifrån. Vi har använt oss av fasta frågor genom hela vår 

enkät då vi ansåg att det var mest fördelaktigt för vårt urval. Anledningen till att vi inte 

valde att ta med några öppna frågor var för att vi ansåg oss få in tillräckligt med data 

ändå då vi skickade ut enkäten till ett stort urval samt att vi hade en stor mängd frågor 

som täckte upp för vårt behov. Ytterligare en motivering är den tidsbegränsning vi var 

tvungna att förhålla oss till i denna studie som hade gjort det svårt för oss att behandla 

alla svar de öppna frågorna skulle bidragit med. Bryman & Bell (2011, s. 176-179) 

presenterar några för- och nackdelar med fasta frågor som vi tog i beaktande i valet av 

frågetyp. Likt Bryman & Bell (2011, s. 176-179) såg vi att fasta frågor underlättade vår 

sammanställning och jämförbarhet av data. Därtill är fasta frågor både lätta att ställa och 

besvara vilket var en fördel i vår omfattande studie. Användandet av 

webbenkätverktyget FluidSurveys (2014) gav oss möjlighet att få tillgång till verktyg 

för sammanställning vilket underlättade bearbetningen och analyseringen av svaren.  

 

De flesta av våra frågor är ställda utifrån en 5-gradig Likertskala från “instämmer helt” 

till “tar helt avstånd” med alternativet vet ej som det neutrala läget. Detta för att i 

enlighet med (Ejlertsson, 1996, s. 68-71, 79-80; Churchill & Iacobucci, 2005, s. 276; 

Dahmström, 2011, s. 158-160) skapa jämförbarhet, tydlighet samt möjlighet till 

neutralitet för respondenten. De Likertskalor vi använt har berört frågor angående 
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attityd och åsikter. Här har vi tagit hänsyn till Bryman & Bells (2011, s. 182-183) råd 

om att särskilja dessa skalor från varandra. Här hade åsiktfrågona andra skalor än 

attityder. Därtill har vi ställt flertalet faktafrågor om beteenden samt dikotoma frågor 

som ja och nej frågor.  

 

Under konstruktionen av enkäten rådgjorde vi med både handledare och ansvariga på 

personligalmanacka.se för att erhålla synpunkter. Genom att ta hänsyn till Bryman & 

Bells (2011, s. 191) rekommendationer, testade vi enkäten på en utvald pilotgrupp på 5 

personer som vi sedan tidigare visste hade skapat en almanacka hos 

personligalmanacka.se. På så vis kunde vi även genom dem ta del av relevanta 

synpunkter och eventuellt justera frågor och formuleringar som var svårförstådda.  Dock 

vill vi betona att vårt val att använda ”Vet ej” som det neutrala alternativet kan 

ifrågasättas. Vid närmare eftertanke hade vi istället valt ett annat alternativ som det 

neutrala alternativet och lämnat ”Vet ej” som ett alternativ utanför Likertskalan. Vi 

menar att alternativet ”Vet ej” kan användas både av de respondenter som inte tar någon 

ställning samt de respondenter som inte vet eller förstår frågan. Denna tvetydiga 

användning bidrar till att detta svarsalternativt bör ses som svagt. Dock kommer detta 

alternativ i presentationen av empiri att presenteras som det neutrala läget för att ha 

möjlighet att analysera och diskutera kring vårt data. En vidare diskussion kring denna 

problematik återfinns i kapitel 7 (Sanningskriterier).  

4.6 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen  
I avsnitt 4.5 (Enkätkonstruktion) presenterade vi kort hur frågorna var konstruerade. För 

att sedan kunna analysera dessa frågor tar vi i beaktning vilken nivå frågan ställs på 

avseende vilken typ av information vi vill att frågan ska generera. Nivån på frågan 

påverkar hur den bör analyseras och vad vi kan uttala oss om utifrån insamlad data 

(Field, 2009, s 8-9). I vår undersökning har vi flertalet frågor som kan beskrivas som 

nominalskalevariabler vilket enligt Field (2009, s 8-9) är frågor där svarsalternativen 

inte kan rangordnas inbördes (Field, 2009, s 8-9). Vidare har vi en fråga som beskrivs 

som ordinalvariabler, utbildningsnivå, vilket enligt Bryman & Bell (2011, s. 256) är 

variabler bestående av kategorier som är möjliga att rangordna men intervallen mellan 

dem är ej konstanta.  

 

Vår undersökning består till största del av frågor med en 5-gradig Likertskala där 

respondenten får rangordna svaret utifrån “Tar helt avstånd”, “Tar delvis avstånd”, 

“Vet ej”, “Instämmer delvis” och “Instämmer helt”. Vi kommer att beteckna dessa 

frågor som intervallvariabler trots att vissa författare så som Bryman (2011) och 

Connolley (2007) ser dessa frågor som ordinalvariabler. Dock påstår Churchill & 

Iacobucci (2005) att skalor inom marknadsföringsforskning ofta antas vara 

intervallskalor då avståndet mellan alternativen är konstant (Dahmström, 2011, s. 29-

30). Vi menar att vår 5-gradiga Likertskala ska ses som en intervallskala då alternativen 

och avstånden på skalan bör ha uppfattats som konstant.  
 

I webbenkätverktyget FluidSurveys (2014) som vi använt oss av var det möjligt att 

exportera redan kodad data till statistikprogrammet SPSS. Detta gjorde att vi snabbt 

kunde sammanställa data för att skapa de tabeller, grafer och tester som behövdes för 

genomförandet av analysen. Vi genomförde olika typer av tester för att påvisa samband 

och skillnader mellan olika variabler. Vilka tester vi använt presenteras nedan.  

 

För att säkerställa om skillnaderna mellan variablers medelvärden är signifikant 

använde vi oss av t-test för att generera ett p-värde. Genom t-test undersöks olika 
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medelvärden mellan olika frågor, samt om olika följdfrågor tillhörande samma fråga är 

statistiskt åtskilda (Field, 2009, s. 324-325). Det t-test vi utförde var ett Paired-sample 

t-test som används för en grupp av respondenter antingen under två olika tillfällen eller 

vid två olika förhållanden (Connolley, 2007, s. 220). Intressanta värden att visa för detta 

test är medelvärden, antal svarande på frågan, t-värdet och p-värdet.  Då vi 

genomgående vill analysera och jämföra Internetprodukter mot den medskapade 

almanackan ansåg vi att dessa frågor kan ses som frågor ställda vid två olika 

förhållanden. Därtill undersöker vi samma grupp av respondenter och deras åsikter om 

dessa två kategorier. För att utföra detta test finns två krav att ta i beaktning: att de 

variabler vi använder är skalvariabler och att dessa variabler antar en normalfördelning 

(Connolley, 2007, s. 220; Field, 2009, s. 239). Enligt centrala gränsvärdessatsen så antar 

man att i frågor om fler än 30 svarande brukar svaren vara normalfördelade (Field, 

2009, s. 134). I vårt fall hade varje fråga minst 900 svaranden vilket gjorde att vi kunde 

göra antagandet att varje variabels data var normalfördelad. Eftersom vi vill undersöka 

om det finns en skillnad, oavsett hur denna skillnad tar sig uttryck, kommer vi att titta 

på fördelningen med två ändar “two tailed”(Field, 2009, s. 54, 324-325, 333). P-värdet 

visar signifikansnivån, sannolikheten att det inte finns någon skillnad mellan de två 

redovisade medelvärdena (Field, 2009, s. 331-333). Vi har i denna studie antagit ett 95 

% konfidensintervall vilket innebär att p<0,05 vid en tvåsidig fördelning då detta värde 

indikerar att det föreligger en statistisk signifikant skillnad (Field, 2009, s. 331-333). 

 

För alla variabler vi slagit samman och skapat ett medelvärde för har vi utfört ett 

multikollinearitetstest (se bilaga 4). Ett multikollinearitetstest påvisar om det finns två 

eller flera variabler i en sammansättning av variabler som korrelerar med varandra. Vid 

en hög grad av korrelation blir det problem att hålla isär effekterna av de olika 

oberoende variablerna mot den beroende variabeln (SPSSa, 2010). I ett 

multikollinearitetstest sätts varje variabel i tur och ordning som den beroende variabeln 

och ställs mot de övriga oberoende variablerna för att se om de korrelerar med varandra. 

Om korrelationsvärdet (VIF - Variation Inflation Variance) är mellan 1 och 4 anses 

korrelationen vara relativt låg och därmed är sammanslagningen av de oberoende 

variablerna godtagbar (SPSSa, 2010). Vid ett värde över 4 kan variablerna anses ha en 

hög korrelation och bör därför inte användas tillsammans (SPSSa, 2010). I samtliga fall 

var de variabler vi testade godtagbara då de uppfyllde villkoret (1<VIF<4). Därefter 

genomförde vi även Cronbachs alpha-test för dessa variabel-grupperingar vilket 

beskrivs nedan.  

 

Cronbachs alpha test görs för att kontrollera att de ingående frågorna i ett index (i vårt 

fall variabel-grupperingarna) är korrelerade med varandra, det vill säga har hög intern 

konsistens (Ejlertsson, 2005, s. 104). Vi utförde detta test för att undersöka om våra 

frågor i variabel-grupperingarna hade en intern överensstämmelse mellan varandra och 

kunde sammanföras under samma gruppering till exempel om de frågorna som 

tillsammans skulle spegla relationsnivån gjorde just detta. Ett värde på Cronbachs alpha 

ska vara så nära 1 som möjligt, där högre värden innebär högre reliabilitet. För att ha en 

acceptabel intern konsistens kan värden över 0,7 anses tillräckliga, men detta är inte 

absolut då färre frågor ger lägre värden och då kan dessa ändå anses godtagbara. I vissa 

fall godtas även 0,6 (Ejlertsson, 2005, s. 104). Våra resultat från Cronbachs alpha-testet 

redovisas i analysen (se tabell 10 samt tabell 13) där alla värden var godtagbara, det vill 

säga över 0,6.  
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För att undersöka om och hur en variabel påverkar en annan har vi genomfört en enkel 

linjär regressionsanalys på de variabler som varit relevanta för ett sådant test. 

Intressanta värden att ta i beaktande vid en enkel linjär regressionsanalys är B (visar hur 

pass mycket den oberoende variabeln påverkas av en förändring i den beroende 

variabeln), Beta (visar på hur hög korrelationsgraden är, -1< Beta <1) samt P-värdet 

(p<0,05) som visar på om påverkansgraden är statistiskt signifikant (SPSSb, 2014). Det 

är utifrån dessa värden vi analyserat våra enkla linjära regressionsanalyser. I några av de 

enkla linjära regressionsanalyser vi genomförde jämförde vi medelvärden av olika 

sammanslagna oberoende variabler som vi önskade skulle mäta samma sak, istället för 

fristående variabler var för sig, då de berörde påståenden inom samma område.  

 

I kapitel 5 (Empiri och analys) har vi valt att sammanställa data från SPSS i olika 

tabeller och diagram. Detta upplägg går hand i hand med Dahmström (2011, s. 29, 236-

237) och Ejlertsson (1996, s. 97-100) rekommendationer för presentation av 

sammanställd data. I dessa tabeller och diagram har vi valt att presentera de värden vi 

anser mest relevanta för att kunna påvisa utfallet av den eller de variablerna. I tabellerna 

benämns våra frågor och påståenden med deras respektive nummer från enkäten (se 

bilaga 3) under kolumnen “Variabler”. De olika variablerna kommer, där det anses 

nödvändigt, att namnges med VP (Vanlig Produkt) eller PA (Personliga almanackan) 

för att du som läsare lättare ska identifiera vilket värde vi åsyftar i analysen.  

4.7 Etiska ställningstaganden 
Anledningen till att vi anser det viktigt att diskutera vilka värderingar och etiska 

ståndpunkter vi haft i vår undersökning är för att vi liksom Churchill et al. (2010, s. 43) 

belyser vikten av att genomföra etiskt försvarbara undersökningar för att i framtiden ha 

tillgång till samarbetsvilliga undersökningsobjekt. Skulle forskningen istället 

genomföras på ett icke etiskt försvarbart tillvägagångssätt är sannolikheten stor för att 

det inte kommer att finnas villiga deltagare för framtida forskning (Churchill et al., 

2012, s. 43). Likt Bryman & Bell (2011, s. 556) anser vi att genomförandet av en studie 

går hand i hand med ett etiskt ansvarstagande från forskarens sida. Några av dessa 

etiska ansvarstaganden som förväntas tas i beaktande av forskaren är frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för dem som ska studeras (Bryman & Bell, 

2011, s. 557). 

4.7.1 Hanteringen av respondenter, företaget och data  

När forskare gör undersökningar måste de ta hänsyn till och värna om enskilda 

individers integritet, där alla uppgifter som erhålls från och om individer måste 

behandlas konfidentiellt (Patel & Davidson, 2010, s. 60-61; Dahmström, 2011, s. 431-

436, 424-425). Det innebär att vi inte får lämna uppgifter till utomstående, att det inte 

ska vara möjligt att identifiera en specifik individ utifrån resultatet samt att vi värnar om 

den information som de lämnat till oss på ett respektfullt sätt. Vi erbjöd 

personligalmanacka.se möjligheten att granska det empiriska materialet innan 

publicering för att säkerhetsställa att ingen oönskad information skulle bli offentliggjord 

och därmed skulle kunna skada företagets position på marknaden. Som vi nämnt i 

tidigare avsnitt tillhandahöll personligalmanacka.se sitt kundregister av mejladresser där 

vi förutsatte att kunderna inte motsatte sig att företaget kontaktade dem, då de på 

frivillig basis redan lämnat den informationen till företaget. Vi hade därmed för avsikt 

att följa de rekommendationer som ges av personuppgiftslagen (PUL) vilket bland annat 

innefattar att skydda den personliga integriteten där personuppgifter bara får behandlas 

om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller fått information om 

den (Dahmström, 2011, s.424-425).  
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Vi undanhåller varken tillvägagångssätt eller insamlad data som framkommer i vår 

studie. Den slutförda uppsatsen kommer att offentliggöras vilket möjliggör för alla 

inblandande (respondenter och personligalmanacka.se samt andra intresserade) att ta del 

av resultatet från undersökningen. Möjligheten för respondenter att få ta del av 

slutresultatet är något som Patel & Davidsson (2010, s. 60-61) belyser som viktigt för 

att motivera deltagarna att delta i undersökningen.  

 

Då enkäten var webbaserad lagrades respondenternas svar i det verktyget vi använde 

tills dess att analysen var färdigställd. Enligt Denscombe (2010, s. 201-205) involverar 

Internetbaserad forskning samma forskningsetiska principer som all annan forskning 

men medför vissa problem som kräver särskild uppmärksamhet. Internet har öppnat upp 

för nya utmaningar rörande frågor om informerat samtycke, personlig integritet och 

bedrägeri och konfidentiell hantering av data (Denscombe, 2010, s. 201-205). Vad 

gäller informerat samtycke informerade vi tydligt respondenterna om forskningen i det 

mejl som skickades ut till dem.  I detta brev kunde de tydligt läsa, vad även Denscombe 

(2010, s. 198-200) poängterar som krav, bland annat: studiens syfte, vad studien skulle 

användas till, vår forskaridentitet, förväntningar om deltagarens bidrag, rätten att dra sig 

ur, konfidentiell hantering och datasäkerhet. Respondenterna informerades om att 

undersökningen utförs på frivillig basis och att respondenternas identitet skyddas och 

lagras på ett omsorgsfullt sätt under tiden då undersökningen ägde rum. Dock menar 

Denscombe (2010, s. 204) att det inte går att garantera respondenters anonymitet och 

säkerhetsställa att information inte går att spåra till dem när undersökningen genomförts 

via Internet. Detta är något vi är väl medvetna om och har därför vidtagit 

försiktighetsåtgärder för att inte avslöja några identiteter.  

 

Vi utformade så tydliga frågor som möjligt för att respondenten inte skulle kunna 

misstolka frågan och därav besvara frågan på ett sätt som inte återspeglar dennes 

egentliga åsikt. Därtill sammanställde vi svaren på ett objektivt tillvägagångssätt för att 

undvika feltolkningar och risker bidra till en missvisande studie. Vidare erbjöd vi även 

personligalmanacka.se möjligheten att kommentera våra frågor innan de skickades ut av 

visad respekt till vårt fallföretag eftersom det är deras kunder vi undersöker.  

 

Vid all hantering av data från andra källor så har vi följt Hannerz et al. (1996) ”God 

praxis i vetenskapligt arbete”. Där påvisar Hannerz et al. (1996) det ansvar som vilar på 

forskaren att inte plagiera, vilket innebär att vi inte får förfalska data, källmaterial eller 

hämta resultat från andra källor utan att ange detta. Vidare har inte modifierat eller 

ändrat forskares data och resultat eller för den delen undanhålla eller utelämna resultat 

som motsäger data som stödjer den egna teorin (Dahmströms 2011, s. 442). Som 

nämnts i avsnitt 2.9 (Källkritik) kommer vi med källarbetet, i största möjliga mån, att 

referera till den ursprungliga författaren just för att undvika tolkningsfel och att “ära 

den som äras bör”. 
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5. Empiri och analys  
I kommande kapitel presenteras det för studien relevanta data samt analys av den. Vi 

inleder med att beskriva studiens bortfall samt deskriptiv data om respondenterna. 

Utifrån strukturen i hypotesmodellen presenteras empiri och analys mer ingående. Vi 

har valt att dela upp detta kapitel i två delar som sammanfattar hypotesmodellen: 

”Innan och under medskapande” och ”Resultatet av medskapande”. Inom dessa avsnitt 

analyseras de hypoteser (se avsnitt 3.9) som behandlas i respektive område.  

5.1 Bortfall 
Efter avslutad enkätundersökning kunde vi konstatera att det skett ett bortfall bland 

respondenterna. Med bortfall menar vi de personer som tillhör vårt urval men som vi ej 

fått något svar ifrån. Som nämnt i avsnitt 4.4 (Hantering av bortfall) brukar man i en 

bortfallsanalys skilja på individ- och partiellt bortfall (Dahmström, 2011, s. 355). Med 

individbortfall menas de enkätsvar som helt uteblir från urvalet, medan partiellt bortfall 

innebär att vissa frågor i enkäten har lämnats obesvarade. Vi har valt att se de enkäter 

som innehållit partiella bortfall som genomförda, men tagit hänsyn till det partiella 

bortfallet i och med att vi sammanställde data i SPSS.  

 

I tabell 2 går att utläsa att vi har skickat ut enkäten totalt fyra gånger. De tre första 

utskicken var samma mejl medan påminnelsen var annorlunda utformad för att visa 

kunden att det var en påminnelse. Det första mejlet (se bilaga 1) skickades ut till 14 998 

kunder (2 kunder föll bort på grund av tekniskt fel). Det andra mejlet skickades ut till de 

kunder som personligalmanacka.se kunde konstatera inte ens öppnat det första mejlet. 

Det tredje mejlet skickades ut till de mejladresser som vid det första mejlutskicket hade 

studsat tillbaka till personligalmanacka.se på grund av felaktiga uppgifter som 

personligalmanacka.se sedan korrigerade. Påminnelsen (se bilaga 2) skulle enligt vår 

önskan skickas ut till samtliga 14 998 som kom att bli vårt totala urval. Dock uppstod 

ett okänt problem vid utskicket vilket reducerade antalet till 13 555st. Om vi tar hänsyn 

till allmänna rekommendationer för att en svarsfrekvens med fördel ska vara hög menar 

vi att studiens slutgiltiga svarsfrekvens på 8,7 % bör kritiseras. Dock menar Scheaffer et 

al. (2012, s. 19) att ett stort bortfall inte nödvändigtvis har någon påverkan på resultatet 

förutsatt att bortfallet kan antas ha likvärdiga åsikter samt inneha samma karaktärsdrag 

som respondenterna. Vi kan med relativt stor säkerhet påstå att vårt bortfall skulle 

bidragit med likvärdiga svar som våra respondenter då antalet respondenter är 

tillräckligt många för att anta en normalfördelning. Scheaffer et al. (2012, s. 19) menar 

att det är av vikt att känna till hur bortfallet ser ut för att se hur de skiljer sig åt från 

respondenterna. Några kännedomar vi har om vårt urval är att de innehar en stor 

procentuell skillnad i könsfördelning som även återspeglas bland respondenterna samt 

att den genomsnittliga åldern är densamma som i vårt resultat, vilket indikerar på 

likheter bland respondent och bortfall. Vi har inte funnit någon exakt procent på vad 

som ska ses som godtagbart för en webbenkät i dagens teknologiska samhälle. Dock 

påpekar Dahmström (2011, s. 88) att man får räkna med stora bortfall i undersökningar 

genomförda genom webbenkäter. När vi tar i beaktande att människor i och med det 

utbredda användandet av Internet kan antas erhålla frekventa förfrågningar om att vara 

med i olika undersökningar, menar vi att den accepterade frekvensen bör vara låg. Med 

detta i vetskap ansåg vi att vi uppnått en tillfredsställandegrad vid 10 % svarsfrekvens. 

Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder och genomfört kraftansträngningar för att försöka 

höja vår svarsfrekvens i vår undersökning. Trots detta blev vår slutgiltiga svarsfrekvens 

8,7 % (1 315st) vilket enligt vår mening är lågt men fullt tillräckligt för att ge insamlad 

data en trovärdighet. Då antalet svarande respondenter uppgick till 1 315st kunde vi 
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trots den låga svarsfrekvensen ändå påvisa samband och skillnader. Utifrån teorin om 

normalfördelning (Field, 2009, s. 134) vågar vi påstå att en högre svarsfrekvens med 

stor sannolikhet inte skulle haft en märkbar påverkan på undersökningens resultat. 

 

Vi hade önskat kunna påvisa anledningen till det relativt stora individbortfallet genom 

att kontakta några av dem som ej valde att delta i undersökningen. Dessvärre är detta ej 

genomförbart då respondenterna i vår undersökning är anonyma. Vi har därför ingen 

möjlighet att kontakta dem för att skapa oss en uppfattning om vad den huvudsakliga 

anledningen till bortfallet varit.  

 

Urval 14 998st  

Första utskicket 14 998st 100 % 

Antal som klickade på länken 921st 6,1 % 

Andra utskicket 8 971st 100 % 

Antal som klickade på länken 241st 2,7 % 

Tredje utskick p.g.a. studsande mejl 1 494st 100 % 

Antal som klickade på länken 351st 23,5 % 

Påminnelse 13 555st 100 % 

Antal som klickade på länken 385st 2,84 % 

Totalt antal som klickade på länken till enkäten 1 898st  

Totalt antal som besvarat enkäten 1 315st  

 
Tabell 2. Bortfall 

5.2 Respondenterna 
Av det totala antalet svarande på enkäten (1 315st) var 97 % (1 274st) respondenter 

kvinnor och endast 3 % (39st) av respondenterna var män. Därtill fanns ett partiellt 

bortfall på två svarande på grund av tekniskt fel men detta anser vi har en knappt 

märkbar påverkan på resultatet. I detta avsnitt presenteras demografiska fakta om våra 

respondenter. 

Att utläsa från figur 9 var åldersspridningen bland respondenterna relativt stor, med den 

lägsta åldern 13 år och den högsta åldern 72 år. Majoriteten av de svarande var i 

åldersgrupperna 21-30 år samt 31-40 år där var och en av grupperna stod för 32 % av 

respondenterna. 

Figur 9. Åldersfördelning 
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I figur 10 påvisas att utbildningsnivån har en relativt jämn fördelning mellan tre olika 

nivåer där de flesta respondenterna (36 %) hade en “Eftergymnasial utbildning på mer 3 

år”. “Gymnasial utbildning” var också relativt stort och inkluderade 32 % 

respondenterna. Den utbildningsnivå som innehöll minst antal respondenter var 

“Forskarutbildning” på 1 %.  

 
Figur 10. Utbildning 

På frågan om vilken sysselsättning respondenterna har i nuläget var kategorin “Annat” 

den kategori som innefattade flest respondenter på 22 %. En nästintill lika stor kategori 

var “Hälso- och sjukvård” på 18 %. Den kategori som inkluderar minst antal 

respondenter var “Hotell- och restaurang” där endast 1 % ingick.  
 

  
Figur 11. Sysselsättning 

För att få en överblick över vilken produkt som flest respondenter hade valt när de 

besvarade frågorna om den vanliga produkten så bad vi dem placera den produkten i en 
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av de fem produktkategorier som alla representerar Murphy & Enis (1986) 

produktkategori “Shoppingprodukter”. I denna fråga betonade vi att denna produkt på 

något sätt skulle uttrycka dem som person då detta är ett av kraven för kategorin 

”Shoppingprodukter”. Fördelningen mellan dessa kategorier visas nedan.  

 

 
Figur 12. Vanlig produkt 

 

Att utläsa från stapeldiagrammet så har majoriteten 55,6 % (731st) valt kategorin 

“Kläder/Skor/Skönhetsprodukter” och bara 0,1 % (1st) valt kategorin “Bilar”. 

Kategorin “Annat” är i stora drag hälften så stor som den största kategorin med 24,9 % 

av respondenterna. Trots att vi inte får kännedom om vilken produkt respondenten avser 

när han eller hon valt kategorin “Annat” ansåg vi ändå att vi behövde ha med denna 

kategori för att minska bortfall på frågan. Vi anser att risken för partiellt bortfall 

riskerade att öka om respondenten inte kunde identifiera ett alternativ som överensstämt 

med deras produkt, därför valde vi att inkludera alternativt ”Annat” för att öka 

sannolikheten för att respondenten skulle fullfölja enkäten.  

5.2.1 Identifierade segment 

Ovan presenterade data om respondenterna bidrar till att beskriva hur kundsegmentet i 

denna studie kan antas se ut. Detta beskrivs ytterligare här nedan. Majoriteten (64 %) av 

respondenterna tillhörde de två åldersgrupperna 21-30 år (32 %) och 31-40 år (32 %) 

och här fann vi en intressant skillnad mellan dessa två gruppers vilja att sprida ett rykte 

om produkten vidare. Det vi erfor var att åldersgruppen 31-40 år sprider ett rykte till fler 

personer (medelvärde 11,11) än åldersgruppen 21-30 år (medelvärde 10,19). Då en stor 

andel av våra respondenter svarat att de har en sysselsättning som passar in under 

kategorin "Annat" har vi inte haft möjlighet att påvisa någon sysselsättningsgrupp som 

är utmärkande för våra respondenter. 
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Vi undersökte om nivån på utbildning möjligtvis hade påverkan på attribut, 

relationsnivå, ryktesspridning och kommunikationskanal. I undersökningen utgick vi 

från eftergymnasial utbildning på mer än 3 år som procentuellt störst andel (36 %) av 

respondenterna besitter. Dessa tester påvisade inga anmärkningsvärda avvikelser från 

det totala antalet respondenter.  
 

Som vi tidigare nämnt finns en ojämn könsfördelning i vår studie där endast ca 3 % av 

respondenterna är män. Vi undersökte om vi kunde påvisa skillnader för de mest 

relevanta variablerna (utbildning, attribut, kommunikationskanal, antal de sprider ett 

rykte till samt relationsnivån) mellan det totala antalet respondenter och männen. Dock 

kunde vi utifrån tester konstatera att det endast föreligger marginella skillnader och är 

därmed inte relevant att vidare diskutera. 

5.3 Innan och under medskapande 
Denna del berör hypotesmodellens första två faser, det som sker innan och under den 

medskapande processen. Här har vi valt att undersöka motivationen bakom att 

medskapa en almanacka men också djupare analyserat hur den medskapande processen 

hos personligalmanacka.se uppfattas av respondenterna. Dessa resultat hjälper oss att 

definiera segmentet medskapande kunder som är en del av studiens syfte samt förstå om 

den medskapande processen anses tillfredställande för respondenterna.  

5.3.1 Motivationsfaktorer och kundvärde 

För att få en bättre förståelse för vad som driver respondenterna till att medskapa sin 

produkt bad vi dem rangordna sex olika alternativ på en skala från 1-6 där 1 stod för 

“Inte viktigt” och 6 för “Mycket viktigt”. Här var de tvungna att ta ställning till hur de 

värderade de olika alternativen då endast ett alternativ kunde vara högst respektive lägst 

och så vidare. I sammanställningen kan vi se att det var tre påståenden som utmärkte sig 

mer än de andra. För att kunna jämföra dessa påståenden mot varandra räknade vi ihop 

alla påståendes medelvärden och jämförde dessa värden mot varandra. Det påstående 

som fick högst medelvärde (4) var “Jag får nya erfarenheter”. De två andra påståenden 

låg nära varandra i medelvärde där “Jag får vara kreativ” hade aningen högre 

medelvärde på 3,79 mot påståendet “Jag får en individanpassad produkt” som hade 

3,70. Det påstående som fick lägst medelvärde var “Jag får uppmärksamhet av andra” 

med medelvärde 2,86. Sammanställningen visas i figur 13.  
 

Som vi nämnt i teorikapitlet påvisade Hoyer et al. (2010, s. 288) fyra 

motivationsfaktorer som ligger bakom viljan att delta i co-creation aktiviteter: 

finansiella, sociala, tekniska och psykologisk faktorer. Vi menar att två av de 

påståendena som fick högst medelvärde “Jag får nya erfarenheter” (4) och “Jag får 

vara kreativ” (3,79) är båda psykologiska drivkrafter. Hoyer et al. (2010, s. 288) menar 

att de psykologiska faktorerna är komplexa och något svårförstådda men till stor del 

handlar de om att individen deltar för sitt eget självförverkligande och njutning att 

kreativt bidra i den medskapande processen. Vi menar att dessa två påståenden är 

centrerade kring individen, dennes upplevelser att agera kreativt samt skapa en produkt 

enligt individens önskemål vilket går hand i hand med Hoyer et als. (2010, s. 288) 

psykologiska faktorer. 
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Figur 13. Motivering till att medskapa 

Det tredje påståendet som också har relativt högt medelvärde (3,70) var ”Jag får en 

individanpassad produkt” vilket vi menar motsvarar en teknisk motivationsfaktor enligt 

Hoyer et als. (2010, s. 288) motivationsteori. Detta innebär att konsumenten drivs av att 

gå från idé till verklighet samt, genom processen, få insikter om hur det går till att skapa 

sin egen produkt samt fördelen med att få den individanpassad (Hoyer et al., 2010, s. 

288). Det påståendet som hade lägst medelvärde “Jag får uppmärksamhet av andra” 

(2.86) anser vi ingår under sociala motivationsfaktorer. Då denna motivationsfaktor 

enligt Hoyer et al. (2010, s. 288) innebär att personer deltar bland annat för att de för 

ökad status samt erkännande från andra.  

 

De två påståendena “Jag får nya erfarenheter” och “Jag får vara kreativ” kan utifrån 

Smith & Colgates (2007, s. 10) teori även beskrivas som upplevelsevärde då dessa 

handlar om att respondenten värderar upplevelsen som köpet innefattar. Smith & 

Colgate (2007, s. 10) betonar att upplevelsevärde innebär att en produkt skapar 

tillfredsställande upplevelser, känslor och sinnesstämningar för kunden. Det tredje 

påståendet ”Jag får en individanpassad produkt” anser vi generera i det som Smith & 

Colgate (2007, s. 10) benämner som funktionellt värde för respondenterna eftersom 

påståendet involverar de funktioner och attribut produkten besitter.  

 

Vi har även tolkat hypotes H1, H2, H3 och H4 utifrån Smith & Colgates (2007) teori 

rörande värdetyper. För att undersöka dessa fyra hypoteser genomförde vi paired 

sample t-test på samtliga variabler som visar på skillnader i medelvärden och om dessa 

skillnader är statistiskt signifikanta. Resultaten från dessa presenteras nedan.  

 

Vi börjar med att påvisa vad respondenten anser om attributen på almanackan och den 

vanliga produkten utifrån analys av data tillhörande H1. 

 



 

53 

 

H1: Kunden anser att attributen på den medskapade produkten är mer tillfredsställande 

än på produkten de inte varit med och skapat.  

 

Från t-testet kan vi påvisa, som tabellen nedan visar, att alla medelvärden som 

representerar almanackans attribut var högre än den vanliga produkten som inte var 

medskapad. Alla almanackans attribut hade värden över 4,5 på en 5-gradig skala vilket 

vi räknar som höga värden. Den vanliga produkten hade i snitt lägre medelvärden mot 

almanackan och denna skillnad är statistiskt signifikant (p<0,05) (se tabell 3). Vi kan 

därav inte förkasta H1.  

  

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 
VP: 3.1 1280 4,20 

-15,483 0,000 
PA: 13.1 1280 4,59 

2 
VP: 3.2 1263 4,23 

-12,086 0,000 
PA: 13.2 1263 4,53 

3 
VP: 3.3 1273 4,37 

-9,179 0,000 
PA: 13.3 1273 4,59 

4 
VP: 3.4 1262 3,67 

-29,294 0,000 
PA: 13.4 1262 4,62 

 
Tabell 3. Attribut 

I Smith & Colgates (2007, s. 15) teori om värdekällor nämner de att värde bland annat 

kan genereras från produkter. Vi menar att de attribut som vi använt för produkterna i 

enkäten (kvalité, design, användarvänlig och individanpassad) ger en tydlig bild av hur 

produkten värderas hos respondenterna. Då alla medelvärden för attribut var signifikant 

högre för almanackan jämfört mot den vanliga produkten så vågar vi påstå att 

almanackan är en mer tillfredsställande produkt för de tillfrågade respondenterna. Vi 

anser att dessa attribut representerar det som Smith & Colgate (2007, s. 10) beskriver 

som det funktionella värdet. Därav kan vi påstå att respondenterna erhåller ett högre 

funktionellt värde från almanackan i jämförelse mot den vanliga produkten. Vi har 

vidare undersökt om graden av hur tillfredsställd en kund är med dessa attribut påverkar 

ryktesspridningen (se tabell 15).  

 

Tidigare forskning om produktutveckling konstaterar att produkter som erbjuder 

överlägsen kundnytta är mer framgångsrika än de som erbjuder begränsat värde eller 

erbjuder värde som redan tillhandahålls av andra märken (Cooper, 2001). I vårt fall vill 

vi påstå att de attribut en produkt innehar återspeglar kundnyttan för den produkten. Har 

produkten höga värden för attributen anser kunden att produkten tillhandahåller hög 

kundnytta. Då almanackan hade höga värden på attribut menar vi att detta indikerar att 

almanackan genererar hög kundnytta för dess användare. Vidare antar vi därför att 

personligalmanacka.se har ett framgångsrikt produktkoncept. 

 

För att sedan undersöka vad respondenten anser om den medskapande processen 

skapade vi H2.  

 

H2: Kunden anser att den positiva upplevelsen är större då kunden medskapar en 

produkt i jämförelse mot när denne köper en vanlig produkt. 
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Inom denna hypotes undersöker vi “den positiva upplevelsen” vilket vi menar är 

helhetsupplevelsen när respondenten antingen skapar eller köper en vanlig produkt. De 

påståenden som vi anser speglar detta är “Produkten/Almanackan skapar glädje” och 

“Jag anser att det är en tillfredsställande upplevelse att köpa/skapa en sådan produkt”. 

Resultatet från t-testet av H2 presenteras i tabellen nedan. Här visas att båda 

påståendena hade (p<0,05) vilket indikerar på skillnader mellan påståendena för 

almanackan mot den vanliga produktens medelvärden är statistiskt signifikanta. Vidare 

är det almanackan som har de högsta medelvärdena och därmed kan vi inte förkasta H2. 

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 
VP: 2.2 1291 4,41 

- 9,859 0,000 
PA: 12.2 1291 4,65 

2 
VP: 2.9 1269 3,98 

- 19,907 0,000 
PA: 12.9 1269 4,61 

 
Tabell 4. Upplevelsen av medskapande 

Det som vi påvisar i H2 kan kopplas till Smith & Colgates (2007) värdetyp 

upplevelsevärde eftersom det är själva upplevelsen som undersöks samt 

sinnesstämningen runt den produkten. Vi kan konstatera att almanackan gav 

respondenterna mer glädje samt att upplevelsen av att skapa almanackan var mer 

tillfredsställande än vid köp av en vanlig produkt. Därmed har almanackan ett högre 

upplevelsevärde än den vanliga produkten. Detta upplevelsevärde går hand i hand med 

det värdeskapande som Prahalad & Ramaswamy (2004a, s. 137) menar pågår i dagens 

samhälle. De menar att värde är centrerat kring de upplevelser konsumenten erhåller vid 

användandet av en produkt.   

 

För att undersöka om sociala faktorer inverkar på anledningen till varför kunden skapar 

en almanacka formulerade vi H3: 

 

H3: Kunden anser att det sociala värdet är större då kunden medskapar en produkt i 

jämförelse mot när denne köper en vanlig produkt. 

 

Här ämnade vi undersöka huruvida, samt i vilken utsträckning, respondenterna blir 

påverkade av åsikter från sin omgivning. De två påståenden som representerar det 

sociala värdet i vår enkät var “Produkten/Almanackan skapar samhörighet med andra” 

(Par 1) och “Produkten/Almanackan förbättrar min status” (Par 2).  

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 
VP: 2.3 1275 3,07 

- 0,802 0,423 
PA:12.3 1275 3,10 

2 
VP: 2.5 1274 2,67 

3,193 0,001 
PA: 12.5 1274 2,55 

 
Tabell 5. Det sociala värdet 

Vi genomförde ett t-test (se tabell 5) och påvisade därmed att medelvärdena för det 

första påståendet mellan den vanliga produkten och almanackan (Par 1) var så pass liten 

att skillnaden inte var statistiskt signifikant (p>0,05). Däremot visar resultatet av det 
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andra påståendet att medelvärdet var högre för den vanliga produkten i jämförelse mot 

almanackan (Par 2) samt att denna skillnad var statistiskt signifikant (p<0,05). Vad som 

dock är intressant är att medelvärdet för det första påståendet är högre jämfört med det 

andra påståendet även om skillnaden mellan almanackan och den vanliga produkten i 

det första påståendet inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att påståendet 

“Produkten/Almanackan skapar samhörighet med andra” med sitt högre medelvärde 

har högre inverkan på respondenten än påståendet rörande status. Dock kan vi 

konstatera att respondenterna anser att den vanliga produkten förbättrar deras status i 

högre grad än vad almanackan gör. För att återkoppla till H3 så förkastar vi hypotesen 

eftersom bara ett av påståendena var statistiskt signifikant (p<0,05).  

 

Påståendet om samhörighet återkommer i frågan om vad som motiverar respondenterna 

att skapa sin egen almanacka som har redovisats tidigare i detta avsnitt. Här kunde vi 

även se att medelvärdet var större än 3 vilket enligt oss är ytterligare ett komplement 

med relevant data i frågan. Men vad som också kunde utläsas var att i rangordningen av 

vad som motiverar respondenterna att skapa en almanacka från 6 kategorier hamnade 

påståendet om samhörighet på fjärde plats vilket vi anser återspeglar en låg prioritet hos 

respondenterna. 

 

Vi formulerade H3 i syfte att undersöka om respondenterna värderade almanackan/ 

produkten utefter Hoyer et als. (2010, s. 288) sociala motivationsfaktor. Den sociala 

motivationsfaktorn innebär att konsumenter blir påverkade av hur andra uppfattar dem 

av en viss produkt och att denna produkt ger dem stärkt självkänsla eller högre status. 

Författarna menar att detta påverkar dem i beslutet angående köp av en viss produkt. 

Våra valda påståenden om samhörighet med andra och påverkan på status belyser just 

dessa sociala betydelser som en produkt kan innebära för en konsument. Den sociala 

motivationsfaktorn anser vi även kan relateras till Smith & Colgates (2007, s. 10-11) 

värdetyp uttrycksfullt värde. Detta värde innebär att konsumenten anser att produkten 

uttrycker deras personlighet, smak och värderingar (Smith & Colgates, 2007, s. 10-11). 

Vidare anser konsumenten att dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid valet av 

produkter för att uppfattas på ett önskvärt sätt i sociala sammanhang. Som ovan 

diskuterats så förkastas hypotesen som påstod att det sociala värdet torde vara högre då 

kunden medskapar en produkt än om den inte gör det. Från analysen av H3 kan vi 

konstatera att den sociala motivationsfaktorn samt uttrycksfulla värdet inte har ett 

betydande högt värde för almanackan. Dels för att hypotesen förkastats och dels för att 

de medelvärden som presenteras i båda påståendena är precis runt medel på strax över 3 

eller strax under 3 på skalan från 1-5.  

 

Vidare ämnade vi undersöka huruvida respondenten anser att skapandet av almanackan 

är värd den tid och uppoffring som krävs av respondenten. Detta analyseras utifrån H4. 

 

H4: Kunden anser att medskapandeprocessen är värd den ansträngning som krävs, till 

skillnad från när denne köper en vanlig produkt.  

 

Eftersom den medskapade processen tar tid och kräver ett visst engagemang av den som 

skapar en almanacka ämnade vi ta reda på om respondenten, ändå anser att det är värt 

ansträngningen (se tabell 6). Resultatet visade att flest respondenter ansåg att skapandet 

av almanackan var värd den tid och uppoffring som krävdes i större utsträckning än vid 

anskaffandet av den vanliga produkten. Detta kan vi konstatera då medelvärdet för 
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almanackan (4,61) är högre än för den vanliga produkten (4,43) samt att denna skillnad 

var statistiskt signifikant (p<0,05).  

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 VP: 2.6 1280 4,43 
- 6,661 0,000 

PA: 12.6 1280 4,61 

 
Tabell 6. Värd ansträngningen 

Denna hypotes var skapad för att undersöka Smith & Colgates (2007, s. 13-14) värdetyp 

kostnader och uppoffringar. Denna värdetyp handlar om att köpprocessen kring 

produkter kan inneha låga kostnader och uppoffringar som en form av värdeskapande 

för kunden. Konsumenten som omfamnar denna värdetyp anser att minskad tid, 

minimal ansträngning och låg energiåtgång vid ett köp är av stor betydelse. Både 

processen med att skapa sin egen almanacka och vid köpprocessen av en vanlig produkt 

krävs en grad av ansträngning. Dock framgår inte hur lång tid eller hur pass stor 

uppoffring som krävs vid skapandet av almanackan, inte heller vid köpet av den vanliga 

produkten. Som ovan påvisat så ansåg respondenterna att den tid och uppoffring som 

krävdes för att skapa almanackan var värt ansträngningen i jämförelse med anskaffandet 

av den vanliga produkten. Då vi av egna erfarenheter har kännedom om att skapandet av 

en almanacka kräver relativt stor tidsåtgång samt ett högt engagemang från kunden var 

resultatet oväntat högt och ytterligare en positiv indikation på tillfredställelsegraden 

med produkten. Vi hade istället antagit att respondenterna ansett att ansträngningen var 

mer värd vid köp av den vanliga produkten (då vi förmodade att denna uppoffring inte 

var lika stor som vid medskapande) men så var alltså inte fallet.  

 

Från resultaten och analysen av detta avsnitt har vi redogjort för vad respondenterna i 

vår studie värderar och varför de väljer att skapa en almanacka.  I nästa avsnitt fördjupar 

vi oss i co-creationprocessen. 

5.3.2 Co-creation 

Som vi nämnde i teorikapitlet innefattar DART-modellen av Prahalad & Ramaswamy 

(2004a, 2004b) de grundstenar som är en förutsättning för att förstå co-

creationprocessen i samspelet mellan personligalmanacka.se och respondenten. Vi 

formulerade frågor kring de fyra grundstenarna: Dialog, Access, Riskbedömning och 

Transparens. Resultatet åskådliggörs i figur 14.  

 

Som visas i figur 14 så har Dialog (3,8), Access (4,59) och Transparens (4,65) höga 

medelvärden och Risk (1,8) lågt medelvärde vilket indikerar på en god co-

creationprocess och en tillfredsställande upplevelse hos respondenterna. De frågor som 

berör Access, Transparens och Dialog genererade de högsta medelvärdena medan Risk 

visade på det lägsta medelvärdet vilket också är eftersträvansvärt.  

 

Vi kan från stapeldiagrammet påvisa att respondenterna anser att personligalmanacka.se 

har skapat goda förutsättningar för medskapande med dem. Vill respondenterna 

kommunicera med företaget kan de enkelt göra det på olika sätt via exempelvis 

hemsida, sociala medier eller mejl där de även kan lyfta upp åsikter om eventuella 

förändringar (Dialog). Respondenterna har tillgång till de verktyg som behövs för att 

skapa sin almanacka och de upplever att hemsidan är både visuellt tilltalande och 

användarvänlig i processen (Access och Transparens). 
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ª Variabel: 15.1, 15.2,15.3,15.4 

ᵇ Variabel: 16.2,16.3 

ᶜ Variabel: 16.1 

ᵈ Variabel: 17.1,17.2,17.3 

 
Figur 14. Analys av DART 

Gällande de risker som kan associeras till medskapande och köp på Internet var 

respondenterna relativt trygga i processen då risken ansågs vara låg (Risk).  

 

För att ytterligare få en bild av DART-modellens två grundstenar Dialog och Access 

utformad vi H5 med syfte att se hur dessa två faktorer uppfattas av respondenterna 

gällande almanackan i jämförelse mot vanliga produkter.  

 

H5: Kunden anser att informationen och dialogen är högre till företaget där kunden är 

med och skapar sin produkt än till företaget som tillhandahåller den vanliga produkten. 

 

Då även denna hypotes är ett jämförande mellan två gruppers medelvärden så 

genomförde vi även här paired sample t-test (p<0,05) för att få reda på om det 

föreligger signifikanta skillnader mellan dessa grupper. För att åskådliggöra 

redovisningen på ett enkelt sätt har vi delat in Dialog och Information i två olika 

tabeller. I tabellen nedan redogörs resultaten från testet angående Dialog. 

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 VP: 4.1 1290 4,11 
-1,884 0,060 

PA: 15.1 1290 4,17 

2 VP: 4.2 1275 4,08 
-5,899 0,000 

PA: 15.2 1275 4,26 

3 VP: 4.3 1278 3,54 
-10,244 0,000 

PA: 15.3 1278 3,86 

4 VP: 4.4 1274 2,87 
-4,884 0,000 

PA: 15.4 1274 3,04 

 
Tabell 7. Information 

Att utläsa från tabellen har almanackan högre medelvärden på alla fyra påståenden. Tre 

av dessa fyra påståenden är statistiskt signifikanta (p<0,05) vilket påvisar att 
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personligalmanacka.se och respondenten har en bättre dialog än respondenten och 

företaget som tillhandahåller den vanliga produkten. Skillnaden i medelvärden för 

påståendet “Jag anser att det är lätt att komma i kontakt med personligalmanacka.se 

om jag skulle behöva” visade sig inte vara statistiskt signifikant (p>0,05) då skillnaden 

mellan almanackan och den vanliga produkten var för liten. Vi menar att tre signifikanta 

påståenden av fyra möjliga är tillräckligt för att påstå att dialogen mellan 

personligalmanacka.se och respondenten är högre än mellan respondenten och företaget 

som tillhandahåller den vanliga produkten.  

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 VP: 5.1 1276 4,43 
-8,986 0,000 

PA: 16.1 1276 4,65 

2 VP: 5.2 1278 4,24 
-13,270 0,000 

PA: 16.2 1278 4,59 

3 VP: 5.3 1265 4,41 
-6,849 0,000 

PA: 16.3 1265 4,59 

 
Tabell 8. Dialog 

Liksom för Dialog var alla medelvärden för Information högre för almanackan än för 

den vanliga produkten. Här visade det sig även att alla dessa medelvärden var statistiskt 

signifikanta (p<0,05) samt högre än för den vanliga produkten.  

 

För att summera så kan vi konstatera att både Dialog och Information var högre för 

almanackan än för den vanliga produkten och därmed kan vi inte förkasta H5.  

 

Vi har tidigare behandlat Smith & Colgates (2007, s. 15) värdekälla Produkter, som 

skapar kundvärde (se tabell 3). I detta avsnitt berör vi de fyra andra värdekällorna för att 

skapa kundvärde: Information, Interaktioner, Miljö och Ägarbyte. Vi menar att dessa 

återspeglar de fyra grundstenarna som inkluderas i DART. Interaktioner och DARTs 

Dialog handlar om att kunna kommunicera från båda håll samt se till att det finns rätt 

förutsättningar för detta. Både Information och Miljö kan likställas med DARTs Access 

och Transparens som innefattar att det ska finnas möjligheter att få tillgång till den 

information som behövs för att kunna medskapa, att miljön för medskapande är 

tilltalande, anpassad för ändamålet samt att det ska finnas möjlighet att kontakta 

företaget om så önskas. Ägarbyte kan kopplas till DARTs Risker då ägarbyte enligt 

Smith & Colgate (2007, s. 15) rör exempelvis betalning, fakturering och leverans. 

 

Från analysen av resultatet från påståenden rörande DART-modellen kunde vi påvisa att 

respondenterna var nöjda med den medskapande processen. Vidare kan vi från tabell 7 

samt tabell 8 påvisa att informationen och dialogen var högre för almanackan jämfört 

med den vanliga produkten. Utifrån detta anser vi att vi kan göra antagandet om att ovan 

nämnda värdekällor som skapar kundvärde är väl tillfredsställda, liksom värdekällan 

Produkter presenterad i tabell 3.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera det som Prahalad & Ramaswamy (2006, s. 23-33) 

betonar som viktigt i den medskapande processen. Dialog, Access, Riskbedömning och 

Transparens, bör tillsammans vara tillfredsställande för både företag och konsument. 

För enligt Roser et al. (2009, s. 9) innebär co-creation ett aktivt och socialt samarbete 
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mellan företag och kund. Genom att kombinera dessa fyra grundstenar skapar det bättre 

förutsättningar för företaget att bli samarbetspartners med sina kunder och därigenom 

slutligen skapa värde tillsammans. 

5.4 Resultatet av medskapande  
I detta avslutande analysavsnitt presenterar vi vad vi ser som resultatet av en 

medskapandeprocess. I den inledande delen om relation analyserar vi de variabler som 

representerar relationen mellan respondenten och företagen i allmänhet samt till 

personligalmanacka.se i synnerhet. I den andra delen presenterar vi sammanställningen 

och analysen av de variabler som representerar ryktesspridningen av almanackan och 

den vanliga produkten. 

5.4.1 Relationer 

Som påvisats i H1 (se tabell 3) har almanackan högre värden på attributen än den 

vanliga produkten vilket vi valt att tolka som att almanackan tillhandahåller högre 

kundnytta. Att kunden är nöjd med produkten innebär inte nödvändigtvis att densamme 

anser att relationen till företaget är bra, dock har vi gjort ett antagande om att 

relationsnivån är högre till personligalmanacka.se än till företaget som tillhandahåller 

den vanliga produkten. I nedanstående analys påvisar vi vad relationsnivån kan antas 

vara mellan respondenten och personligalmanacka.se samt mellan respondenten och 

företaget som tillhandahåller den vanliga produkten. Den första hypotesen vi testat är 

H6 och presenteras nedan.  

 

H6: Kunden har en högre relationsnivå till personligalmanacka.se där kunden får vara 

med och skapa sin produkt än till företaget där kunden ej är med och skapar sin 

produkt. 

 

 Variabel Antal  Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

VP 
Medelvärde 2 & 4  

(2.7, 2.8, 4.3, 4.4) 
1298 3,23 

-13,020 0,000 

PA 
Medelvärde 15 & 20  

(15.3, 15.4, 20.2, 20.4) 
1298 3,54 

 
Tabell 9. Relationsnivå 

Som visas i tabellen ovan anser respondenterna att de besitter en närmare relation till 

personligalmanacka.se än till det företaget de beställde den vanliga produkten ifrån. 

Detta påvisas i skillnaden mellan dessa två medelvärden som är statistiskt signifikant 

(p<0,05) samt att medelvärdet för almanackan är högre (3,54) i jämförelse mot den 

vanliga produkten (3,23), vilket indikerar att vi inte kan förkasta H6. Vi har inte tillgång 

till några uppgifter som påvisar vilket det andra företaget är vilket innebär att vi inte 

heller kan identifiera om det möjligtvis finns några utmärkande egenskaper hos det 

företaget som kan antas påverka relationen. Dock kan vi, som tidigare påvisats, se att 

kundnyttan som tillhandahållits av de vanliga produkterna är lägre än för almanackan. 

Därtill har vi tidigare konstaterat att dialogen samt informationsutbytet mellan 

personligalmanacka.se och respondenten fungerar bättre än mellan respondenten och 

företaget som tillhandahåller den vanliga produkten (se tabell 7 samt tabell 8). Vi menar 

att dessa faktorer är några av de bidragande orsakerna till skillnaden i relationsnivån 

mellan företaget som tillhandahåller den vanliga produkten och personligalmanacka.se.  

 

Som vi nämnde i den inledande delen av denna uppsats har Rajah et al. (2008) i sin 

studie påvisat att co-creation leder till mer lojala kunder och därmed starkare relationer, 
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vilket vi vågar påstå även gäller för dessa respondenter. När vi utgår från medelvärdet 

på relationsnivån till personligalmanacka.se som är 3,54 (se tabell 9) kan vi göra ett 

antagande om att en stor andel av personligalmanacka.ses kunder har en relationsnivå 

som enligt Krapfel et al. (1991, s. 26) samt Johnson & Selnes (2004, s. 4) kan betecknas 

som Vänner eller Partner.  Dessa relationsnivåer kännetecknas av en hög lojalitet samt 

viljan att samspela med företaget för att förbättra produkten och transaktionsprocessen. 

Kunder på dessa relationsnivåer förväntar sig att få en unik produkt för den extra 

kostnad (i monetära samt tidsmässiga termer) som de är villiga att betala (Krapfel et al., 

1991, s. 26). Detta anser vi återspeglar det produktutbud som tillhandahålls av 

personligalmanacka.se.  

 

På frågan om respondenten anser att anskaffandet är värt den tid och uppoffring som 

krävs (se tabell 6) anser de att det i större utsträckning är värt den uppoffring som krävs 

för att köpa almanackan än den vanliga produkten. Att skapa en almanacka kräver enligt 

vår mening en relativt stor ansträngning från kunden, därav anser vi att detta 

medelvärde ger oss ytterligare en indikation på att relationen kunden anser sig ha till 

företaget är hög. 

 

Resultatet påvisar att respondenten bidrar med information till personligalmanacka.se i 

större utsträckning än till företaget som tillhandahåller den vanliga (se tabell 7). Därtill 

anser respondenten att personligalmanacka.se är mer lyhörda för deras åsikter än det 

andra företaget är (se tabell 7). Att kunden uppfattar att företaget är lyhörda för hans 

eller hennes åsikter är ytterligare en företeelse som kännetecknas av att kunden och 

företaget besitter en hög relationsnivå (Johnson & Selnes, 2004, s. 4).  

 

I denna hypotesprövning har vi identifierat ett antal fenomen som indikerar att 

respondenten och personligalmanacka.se besitter en hög relationsnivå. Dock ska 

tilläggas att även relationsnivån till det andra företaget är relativt hög. Emellertid har vi 

valt att inte närmare diskutera det i denna hypotesprövning då vi ämnade påvisa 

skillnader i relationsnivåer mellan personligalmanacka.se och företaget som 

tillhandahåller den vanliga produkten.  

 

Efter att vi identifierat att relationsnivån mellan respondenten och 

personligalmanacka.se är relativt hög ville vi vidare undersöka om vi kunde identifiera 

någon/några faktorer som påverkar relationsnivån, därav har vi valt att genomföra ett 

Cronbachs alpha-test för att undersöka H7.  

 

H7: Vid en hög grad av dialog, tillgång på information och låg risk uppnås en högre 

relationsnivå till företaget där kunden varit med och skapat sin produkt. 

 

I tabellen nedan presenteras de variabler vi använde i det första Cronbachs alpha-testet. 

Att utläsa från hypotesen har vi inkluderat variabler som representerar dialog, 

information, risk samt relationsnivå. Detta testresultat visar att den variabel som 

representerar risk gör att Cronbachs alpha-värdet blir lägre än det skulle varit om denna 

variabel varit eliminerad. Cronbachs alpha-värdet skulle vid exkluderandet av variabel 

Medelvärde 17 vara 0,677. Då det är eftersträvansvärt att ha ett Cronbachs alpha-värde 

på minst 0,7 valde vi att exkludera variabel Medelvärde 17. Anledningen till att denna 

variabel (Medelvärde 17) ej kunden sammanföras med Medelvärde 15 och Medelvärde 

16 mot Medelvärde 20 beror av att svaren på Medelvärde 17 värderas annorlunda. 

Istället för så högt värde som möjligt, önskades ett så lågt värde som möjligt. 
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Variabel 
Cronbachs alpha-

värdet 

Cronbachs alpha-värdet om 

variabeln exkluderas 

Medelvärde 16  

(16.1, 16.2, 16.3) 

0,367 

0,232 

Medelvärde 15  

(15.1, 15.2, 15.3, 15.4) 
0,087 

Medelvärde 17 

(17.1, 17.2, 17.3) 
0,677 

Medelvärde 20  

(20.1, 20.2, 20.4, 20.6) 
0,056 

 
Tabell 10. Påverkan på relationsnivå 

Därav valde vi att plocka bort denna variabel och i nästa steg undersöka hur stor 

korrelationen var mellan den exkluderade variabeln Medelvärde 17 (Risk) och den 

beroende variabeln Medelvärde 20 (Relationsnivå). Variablerna applicerades i en enkel 

linjär regression där vi antar att relationsnivån påverkar den upplevda risken snarare än 

tvärtom. I nedanstående tabell påvisas att korrelationen är signifikanta (p<0,05) samt att 

risken minskar med 0,075 enheter om relationsnivån ökar 1 enhet. Därav kan vi 

konstatera att relationsnivån är viktig för att kunden inte ska uppleva risk i den 

medskapande processen. 

 

ª Variabel: 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 
 

Tabell 11. Relation och risk 

Då vi valt att presentera vilken påverkansgrad Medelvärde 17 har på den beroende 

variabeln anser vi det rättvisande att även påvisa påverkansgraden av de andra två 

variablerna Medelvärde 15 och Medelvärde 16  mot Medelvärde 20. I tabellen nedan 

går att utläsa att de båda har samma korrelationsnivå dock så skiljer sig 

påverkansgraden åt dem emellan. Medelvärde 16 (Information) har högre påverkan 

(0,643) på relationsnivån än Medelvärde 15 (Dialog) har (0,497).  

 

Variabel B Beta t p-värde (2-sidig) 

Medelvärde 15 mot 20 ª 
(15.1, 15.2, 15.3, 15.4) 

0,497 0,458 18,593 0,000 

Medelvärde 16 mot 20 ª 
(16.1, 16.2, 16.3) 

0,643 0,428 17,099 0,000 

ª Variabel: 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 
 

Tabell 12. Relation, dialog och information 

I det andra Cronbachs alpha-testet som presenteras här nedan har vi exkluderat variabel 

Medelvärde 17 som representerar risk. De värden vi presenterar i det nya Cronbachs 

alpha-testet skiljer sig nämnvärt åt från det test vi gjorde ovan. Förklaringsgraden 

(Cronbachs alpha) är 0,677 vilket vi anser är tillräckligt nära värdet 0.7 för att göra 

gällande att det finns en korrelation mellan dessa tre variabler.  

 

 

Variabel B Beta t p-värde (2-sidig) 

Medelvärde 20 ª mot 17 

(17.1, 17.2, 17.3) 
-0,075 -0,065 -2,365 0,018 
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Tabell 13. Cronbachs alpha på relationella komponenter 

Vi kan med detta resultat påstå att både graden av dialog och tillgången på information 

påverkar relationsnivån mellan företag och kund. Därtill har vi i tidigare avsnitt (se 

tabell 7 & 8) identifierat att respondenterna anser att personligalmanacka.se har bättre 

förutsättningar för dialog och tillhandahåller information bättre än det företag som 

tillhandahåller den vanliga produkten. Vi kan därför göra gällande att dessa två faktorer 

är något som respondenterna anser tillfredställande hos almanackan och 

personligalmanacka.se samt är en bidragande orsak till varför vissa respondenter anser 

sig ha en stark relation till personligalmanacka.se. Vid exkluderandet av variabel 

Medelvärde 17 kan vi inte förkasta H7.  

 

För att påvisa hur respondenten värderar relationen till företaget där han eller hon 

medskapat sin produkt, i detta fall personligalmanacka.se, valde vi att i en 

frekvensanalys sammanställa alla medelvärden som berör påvisandet av vilken relation 

de besitter. 

Variabel Antal Medelvärde 

20.1 1298 4,60 

20.2 1295 3,95 

20.3 1297 2,67 

20.4 1298 3,31 

20.5 1299 1,84 

20.6 1283 3,22 

 

Tabell 14. Relationen till personligalmanacka.se 

Sammanställningen visar på att respondenten har stort förtroende (20.1) för företaget i 

fråga, samt att de är så pass lojala (20.2) att de med liten sannolikhet skulle byta till en 

konkurrent (20.5). Däremot menar respondenten att han eller hon knappt upplever sig 

värdefull för företaget (20.4) eller inte heller känner någon tillhörighet till företaget 

(20.6).  

5.4.2 Word-of-Mouth 

För att ha möjlighet att diskutera vad som påverkar benägenheten att sprida ett rykte 

gjordes ett antagande om att respondenten faktiskt sprider ett rykte. Här nedan 

presenteras en frekvensanalys för att påvisa hur stor andel av respondenterna som 

sprider ett rykte om almanackan eller samt hur många respondenter som sprider ett 

rykte om den ej medskapade produkten. Att utläsa från diagrammet är det en större 

andel av respondenterna som sprider ett rykte om almanackan än om den vanliga 

produkten. Vidare frågor om ryktesspridning har sedan utgått från de respondenter som 

svarat att de sprider ett rykte om produkten.  

Variabel 
Cronbachs alpha-

värdet 

Cronbachs alpha-värdet om 

variabeln exkluderas 

Medelvärde 15  

(15.1, 15.2, 15.3, 15.4) 

0,677 

0,567 

Medelvärde 16  

(16.1, 16.2, 16.3) 
0,627 

Medelvärde 20  

(20.1, 20.2, 20.4, 20.6) 
0,535 
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Figur 15. Ryktesspridning 

I detta avsnitt ämnar vi undersöka vad som motiverar respondenten till att sprida ett 

rykte samt vilken påverkan denna ryktesspridning kan förväntas ha beroende på vem i 

sitt sociala nätverk respondenten sprider ett rykte till. Här nedan presenteras och 

analyseras variablerna som inkluderas i de olika hypoteserna vilka ingår i teorikapitlet 

gällande Word-of-Mouth.  
 

Efter ovan presenterade frekvensanalys, som påvisade att det finns en skillnad i 

ryktesspridning av de olika produkterna, inledde vi med att undersöka om vi kunde 

identifiera en differens i antalet personer en respondent sprider ett rykte till samt om 

detta beror av om han eller hon varit med och skapat en produkt eller ej. Vi anser att 

denna fråga var grundläggande och av hög relevans då syftet med vår studie är att 

undersöka om medskapandet av produkter påverkar benägenheten att sprida ett rykte. Vi 

genomförde ett t-test (p<0,05) för att undersöka variablerna som berör H8: 

 

H8: Kunden sprider ett rykte till fler personer om denne varit med och skapat sin 

produkt än om denne inte varit med och skapat sin produkt 

 

 
Figur 16. Antalet ett rykte sprids till 

78% 

92% 

22% 

8% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Vanlig produkt Personliga almanackan 

Har du spridit ett rykte om 

produkten? 

Ja Nej 

6,74 

11,03 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Vanlig produkt Personliga almanackan 

Hur många har du spridit ett rykte till? 

Medelvärde - antal personer  



 

64 

 

Enligt detta test är skillnaden signifikant (p<0,05) vilket även kan utläsas från 

medelvärdet som är nästan dubbelt så stort för den medskapade produkten (almanackan) 

jämfört med medelvärdet när en respondent ej varit med och skapat produkten (vanliga 

produkten). Med detta resultat kan vi inte förkasta H8. Trots detta resultat kvarstår 

frågan om vad som bidrar till denna skillnad. Dock kan vi likt Engel et al. (1969) 

konstatera att det är någon faktor i den medskapande processen som får människor att 

vilja sprida ett rykte i större utsträckning. Ovan presenterade resultat ligger till grund för 

att vidare undersöka vad som möjligt påverkar denna ökning av antalet personer 

respondenten sprider ett rykte till. I de analyser som följer påvisar vi vad som kan ses 

som orsaker till denna skillnad.  

 

Nedanstående hypotes utformades för att undersöka vad denna skillnad kan bero av. 

 

H9: Vid en hög tillfredsställandegrad på attribut sprids ett rykte till fler personer. 

 

I H1 (se tabell 3) påvisades att respondenten ansåg attributen mer tillfredsställande på 

den medskapade produkten än på den ej medskapade produkten. Denna fråga ställdes 

sedan mot antalet personer som respondenten spridit ett rykte till för om möjligt 

identifiera ett samband däremellan. Medelvärdet på attributen (Medelvärde 3 och 

Medelvärde 13) jämfördes mot medelvärdet för fråga 7c samt 20c i en enkel linjär 

regression (p<0,05) för att testa H9.  

 

Variabel B Beta t p-värde (2-sidig) 

VP: Medelvärde 3 mot 7c  

(3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 
1,861 0,191 6,163 0,000 

PA: Medelvärde 13 mot 20c  

(13.1, 13.2, 13.3, 13.4) 
3,198 0,205 7,230 0,000 

 
Tabell 15. Attribut och ryktesspridning 

Att utläsa från resultatet kan vi säga att sambandet mellan variablerna är signifikanta 

(p<0,05) samt att attributen för almanackan (Medelvärde 13) kan ses påverka den 

beroende variabeln (Medelvärde 20c) till hög grad (B = 3,198). Följaktligen påverkas 

antalet personer en respondent sprider ett rykte till med 3,198 personer då attributen 

ökar en enhet. Vi kan därmed inte förkasta H9. Trots att attributen på den vanliga 

produkten inte har lika stor påverkan på ryktesspridningen så vill vi ändå påstå att 

effekten på den beroende variabeln är relativt hög (B = 1,861). Med andra ord kan vi se 

att graden av hur pass tillfredställande attributen är har en påverkan på antalet personer 

en respondent sprider ett rykte till.  

 

För att sedan undersöka vad som är respondenternas, utifrån två givna alternativ, 

huvudsakliga motivering till varför de sprider ett rykte har vi valt att analysera 

variablerna i H10. 

 

H10: Kunden sprider ett rykte om en medskapad produkt för att bli bekräftad av andra i 

jämförelse med en produkt som inte är medskapad då denne istället sprider ett rykte för 

att informera andra. 

 

Då vi utgått från att det som Prices et al. (1995, s. 258) samt Wojnicki & Godes (2008, 

s. 3) betonat vara drivkraften till varför människor sprider ett rykte (för att stärka sin 
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självkänsla samt för att denne känner sig nöjd med sin egen prestation) ville vi 

undersöka om så var fallet hos dessa respondenter. Vi gjorde ett antagande om att den 

medskapande processen bidrar till att kunden, genom att skapa sin egen almanacka, 

utför en prestation. Vidare har vi antagit att respondenten känner sig nöjd med denna 

prestation samt är villig att framhäva detta för att bli bekräftad av någon annan. Önskan 

om bekräftelse från andra genom sin ryktesspridning antogs vara större då respondenten 

berättar om produkten som han eller hon medskapat än om den vanliga produkten. Vi 

genomförde ett t-test (p<0,05) för att undersöka H10. 

 

Par Variabel Antal Medelvärde t p-värde (2-sidig) 

1 
VP: 7d.2 926 2,15 

4,938 
0,000 

PA: 21d.3 926 1,95 0,000 

2 
VP: 7d.1 940 3,81 

-16,448 
0,000 

PA: 21d.1 940 4,51 0,000 

 PA: 21d.2 1192 4,04 113,908 0,000 

 
Tabell 16. Anledningen till ryktesspridningen 

I tabellen ovan har vi genomfört ett t-test (p<0,05) på de variabler som motsvarar ”För 

att bli bekräftad av andra” samt ”För att informera andra om produkten” för att ta reda 

på den huvudsakliga orsaken till ryktesspridningen. Detta test indikerar, med relativt 

höga medelvärden (Par 2: 3,81 och 4,51), att respondenten i huvudsak sprider ett rykte 

för att informera andra snarare än för att stärka sin självkänsla eller på annat sätt få 

bekräftelse av sin omgivning (Par 1: 2,15 och 1,95). Dock ska påpekas att de båda 

produkterna i Par 1 fick låga medelvärden som motsvarar en placering mellan valen 

“Tar helt avstånd” till “Vet ej”. Utifrån ovan presenterade resultat förkastas H10. Då 

skapandet av almanackan innefattar ett speciellt engagemang från kunden valde vi att 

inkludera ytterligare ett alternativ “För att du känner dig nöjd med din prestation” (PA: 

21d.2) för att se om deras egen prestation är något de framhäver när de sprider ett rykte. 

Att utläsa från tabellen ovan fick detta alternativ ett relativt högt medelvärde (PA 4,04). 

Den huvudsakliga anledningen, utifrån de två givna alternativen, till varför 

respondenten sprider ett rykte om almanackan och den vanliga produkten är för att 

informera andra om produkten snarare än att bli bekräftad av andra. Däremot påstår 

respondenten att denne i stor utsträckning sprider ett rykte om almanackan för att han 

eller hon är nöjd med sin prestation. Dock frångår detta vårt antagande om att 

respondentens prestation, i och med skapandet av almanackan, skulle bidra till att 

respondenten sprider ett rykte för att dessutom stärka sin självkänsla genom bekräftelse 

av andra. Däremot går resultatet av ovan presenterade variabler hand i hand med vad 

som vi tidigare presenterat (se figur 13) är de huvudsakliga motivationerna till att 

respondenten är med och skapar sin produkt. Där ”Jag får nya erfarenheter” hade det 

högsta medelvärdet (4) och ”Jag får uppmärksamhet av andra” hade ett relativt lågt 

medelvärde (2,86). Med de resultaten (se figur 13) i åtanke har vi valt att se resultatet 

från detta t-test som ytterligare ett förtydligande av vad respondenten värderar i 

medskapandeprocessen eller i produkten.  

 

Resultatet från påstående PA: 21d.2, till skillnad från testresultatet på VP: 7d.2 samt PA: 

21d.3, stämmer överens med det Wojnicki & Godes (2008, s. 3) betonar vara 

huvudorsaken till att människor sprider ett rykte. Att personen känner sig nöjd med sin 

prestation. Sammantaget menar vi att detta testresultat (att respondenten sprider ett rykte 

för att han eller hon är nöjd med sin prestation men inte för att bli bekräftad av andra) 
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kan ses som motsägelsefullt och skulle behöva undersökas ytterligare. Vidare menar vi 

att det finns någon anledning (så som feltolkning av påståendet eller att påståendet 

ansågs vara stötande och därmed värderades lägre) till att medelvärden för PA: 21d.2 

och PA: 21d.3 skiljer sig åt i den utsträckningen det gör. Det vi menar kan anses 

motsägelsefullt är att 21d.2 och 21d.3 visar så olika värden då vi menar att de bör 

uppvisa likvärdiga medelvärden. Det är möjligt att så inte är fallet, dock hade en djupare 

undersökning varit önskvärt för att med säkerhet förkasta H10. 

 

Vi har i detta skede påvisat att ett rykte sprids samt identifierat att 

tillfredsställandegraden på attributen är högre för den medskapade produkten som i sin 

tur visat sig påverka antalet personer ett rykte sprids till. Därtill har vi fått klarhet i den 

huvudsakliga anledningen till varför våra respondenter sprider ett rykte. För att vidare 

undersöka hur pass påverkanskraftig denna ryktesspridning kan antas vara utifrån vad 

Brown & Reingen (1987) beskriver om vilken påverkansgrad olika relationer anses ha, 

valde vi att undersöka detta utifrån variabler tillhörande H11: 

 

H11: Kunden sprider ett rykte till sina familjemedlemmar i större utsträckning då denne 

medskapat sin produkt jämfört med när denne ej medskapat produkten. 

 

 
Figur 17. Mottagare av ryktesspridning 

Att utläsa från diagrammet ovan kan vi se det som vi tidigare presenterade, att ett rykte 

sprids i en större utsträckning då respondenten varit med och skapat sin produkt, därtill 

kan vi i detta diagram även påvisa en skillnad i vilka respondenten sprider ett rykte till.  

 

I vår kategorisering av de olika mottagarna för ryktesspridning har vi valt att göra ett 

antagande om att respondenten har bäst relation till sin familj, därefter sina släktingar, 

därefter vänner och så vidare. Vi är medvetna om att denna kategorisering kan vara 

missvisande då vi inser att relationen till människorna i sin omgivning se väldigt olika 

ut för olika personer. Det är möjligt att respondenten har bättre relation till sina vänner 

än till sin släkt. Dock var vi tvungna att göra en kategorisering för att identifiera de som 

är mottagare för respondentens ryktesspridning och därmed dra slutsatser om hur pass 

påverkansbart ryktet kan antas vara. Vår kategorisering utgår från att respondenten har 

starka relationsband till Familj, Släkt och Vänner och svaga relationsband till Bekanta 

och Andra. Vi har, liksom Brown & Reingen (1987, s. 350), utgått från att relationen till 

sin familj, släkt och vänner är mer sammansvetsad samt mer homogen än relationen till 

bekanta och personer inom kategorin Andra. Att utläsa från diagrammet ser vi att de 
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flesta rykten sprids till Familj och Vänner vilka vi antar respondenten har starka 

relationsband till. Vi kan därmed inte förkasta H11. Dessa rykten kan enligt Brown & 

Reingen (1987) antas användas som hänvisande information av mottagaren då denne 

ska fatta beslut om exempelvis vilken tjänst eller produkt som han eller hon ämnar 

köpa.  Dessa rykten anses med andra ord ha ett inflytande på mottagarens beteende och 

beslutsfattande (Brown & Reingen, 1987, s. 350). Dock kan rykten som sprids från 

respondenten till personer som denne förväntas ha svagare relationsband till ändå ses 

som viktig informationsspridning. Enligt Granovetter (1973, s. 1377-1378) är denna 

delgivning av information viktig för att informationsspridningen ska fortlöpa och inte 

stanna inom en subgrupp på mikro-nivå. Dessa relationsband kan enligt Brown & 

Reingen (1987, s. 350-351) ses som relationer på makro-nivå vilket Granovetter (1973, 

s. 1377) liknar vid “bryggor” mellan olika subgrupper av människor med närmare 

relation. Därigenom kan den delgivna informationen sedan spridas vidare till människor 

med närmare relationsband på en mikro-nivå. Med andra ord kan den information som 

sprids inom de svagare relationsbanden antas påverka tredje part i större utsträckning än 

den som mottar ryktet i det första skedet. Vi anser att resultatet av denna 

hypotesprövning bidrar till att vi kan göra ett antagande om att den information som 

sprids om almanackan kan antas ha relativt stark påverkan på sina mottagare då en stor 

andel av mottagarna tillhör kategorierna Familj, Släkt och Vänner. Därtill sprids rykten 

även till Bekanta och Andra vilket bör innebära att ryktet om almanackan får en bred 

spridning. Fördelningen mellan de olika mottagarna ser relativt lika ut, dock skiljer sig 

andelen åt mellan antalet respondenter som valt de olika alternativen mellan vanliga 

produkten och almanackan. 

 

Vi vill i diagrammet nedan presentera vilken kanal som används mest frekvent för 

informationsspridning. Enligt Herr et al. (1991, s. 454) och Godes & Mayzlin (2004, s. 

545) anses de budskap som delges ansikte mot ansikte vara mer trovärdig än den 

kommunikation som tillhandahålls genom exempelvis skriven text. Av den anledningen 

ville vi undersöka hur detta fenomen tedde sig hos dessa respondenter för att sedan dra 

slutsatser om hur pass påverkanskraftig deras ryktesspridning kan antas vara. 

 
Figur 18. Kommunikationskanaler 

Att utläsa från diagrammet ser vi att spridningen av informationen sker mest frekvent 

ansikte mot ansikte både när det gäller den vanliga produkten och almanackan (71,3 % 

respektive 89 %). Därefter är sociala medier och telefon de kanaler som respondenterna 
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använder för ryktesspridning. Som vi tidigare nämnt så har Herr et al. (1991, s. 454) och 

Godes & Mayzlin (2004, s. 545) påpekat att den information som sprids ansikte mot 

ansikte är mer trovärdig än den information som tillhandahålls vi exempelvis skriven 

text. Därav kan vi påstå att det rykte som sprids om både den vanliga produkten och 

almanackan har en relativt stor påverkan på mottagaren tack vare att han eller hon ser 

informationen som tillförlitlig.  

 

Som Katz & Lazarsfeld (1955) samt Jonah Berger (Wharton, 2014) påpekat så anses 

WOM ha en stor påverkan på mottagaren i jämförelse med andra 

marknadsföringsåtgärder. Vi menar att detta resultat påvisar att personligalmanacka.se 

kan förlita sig på att en åsikt om deras produkt eller varumärke har en påverkan på 

mottagaren. Därtill vågar vi göra ett antagande om att genomsnittskunden hos 

personligalmanacka.se kan ses som nöjda kunder utifrån resultatet från H1 som berör 

attributen samt dialog och information från H5. Dessutom påvisar resultaten från H6, att 

respondenten anser att skapandet av almanackan är värd den ansträngning som krävts 

(medelvärde 4,61). Vi kan göra ett antagande om att respondenten ger variablerna i H6 

ett högt värde för att denne är nöjd med produkten (se tabell 9). När dessa (H1, H5 och 

H6) resultat tas i beaktande vågar vi påstå att, utifrån vad som påstås av Engel et al. 

(1969, s. 15), Godes & Mayzlin (2004, s. 545) och Trusov et al. (2009, s. 98) om att en 

nöjd kund är den bästa marknadsföraren, personligalmanacka.ses kunder kan ses som 

effektiva marknadsförare. 

 

För att slutligen besvara en del av vår problemformulering visar vi nedan hur 

korrelationen mellan relationsnivå och ryktesspridning ser ut. Detta undersöktes utifrån 

variabler som inkluderades i H12. 

 

H12: En högre relationsnivå ökar benägenheten att sprida ett rykte.  
 

Variabel B Beta t p-värde (2-sidig) 

Medelvärde VP 2 & 4 mot 7c 

(2.7, 2.8, 4.3, 4.4) 
1,319 0,187 6,026 0,000 

Medelvärde PA 15 & 20 mot 20c 

(15.3, 15.4, 20.2, 20.4) 
2,633 0,279 9,995 0,000 

 
Tabell 17. Relationsnivå och ryktesspridning 

Att utläsa från tabellen har relationsnivån till företaget som tillhandahåller den vanliga 

produkten samt till personligalmanacka.se påverkan på benägenheten att sprida ett rykte 

eftersom båda variablerna har (p<0,05). För personligalmanacka.se har relationen och 

ryktesspridningen en större påverkansgrad än för den vanliga produkten eftersom 

korrelationen är högre för PA (Beta 0,279) jämfört mot VP (Beta 0,187) samt att 

effekten på den beroende variabeln är större för PA (B 2,633) jämfört mot VP (B 1,319). 

Med andra ord ökar benägenheten att sprida ett rykte om almanackan med 2,633 enheter 

då relationen ökar med en enhet. Vi kan därmed göra gällande att de respondenter som 

innehar en relationsnivå som Krapfel et al., (1991, s. 26) & Johnson & Selnes (2004, s. 

4) beskriver som Vänner eller Partner (majoriteten av personligalmanacka.ses kunder, 

se tabell 9) har större benägenhet att sprida ett rykte än de som har en lägre 

relationsnivå. Således beror ryktesspridningen av vilken relationsnivå kunden och 

företaget har och H12 kan därmed inte förkastas.  
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Här nedan presenteras en sammanställning av huruvida hypotesen genom vår analys 

blivit förkastad eller ej. 
 

 

Tabell 18. Hypotessammanställning 

 
* Vid justering genom exkludering av Medelvärde 17 (se tabell 13) kunde hypotesen ej förkastas med 

Cronbachs alpha 0,677. 

 

  

Hypotes Förkastad 

1. Kunden anser att attributen på den medskapade produkten är mer 

tillfredsställande än på produkten de inte varit med och skapat.  
Nej 

2. Kunden anser att den positiva upplevelsen är större då kunden 

medskapar en produkt i jämförelse mot när denne köper en vanlig 

produkt. 

Nej 

3. Kunden anser att det sociala värdet är större då kunden 

medskapar en produkt i jämförelse mot när denne köper en vanlig 

produkt. 

Ja 

4. Kunden anser att medskapandeprocessen är värd den 

ansträngning som krävs, till skillnad från när denne köper en 

vanlig produkt.  

Nej 

5. Kunden anser att informationen och dialogen är högre till 

företaget där kunden är med och skapar sin produkt än till 

företaget som tillhandahåller den vanliga produkten. 

Nej 

6. Kunden har en högre relationsnivå till det företag där kunden får 

vara med och skapa sin produkt än till företaget där kunden ej är 

med och skapar sin produkt.  

Nej 

7. Vid en hög grad av dialog, tillgång på information och låg risk 

uppnås en högre relationsnivå till företaget där kunden varit med 

och skapat sin produkt 

Ja* 

8. Kunden sprider ett rykte till fler personer om denne varit med och 

skapat sin produkt än om denne inte varit med och skapat sin 

produkt  

Nej 

9. Vid en hög tillfredsställande grad på attribut sprids ett rykte till 

fler personer.  
Nej 

10. Kunden sprider ett rykte om en medskapad produkt för att bli 

bekräftad av andra i jämförelse med en produkt som inte är 

medskapad då kunden istället sprider ett rykte för att informera 

andra.  

Ja 

11. Kunden sprider ett rykte till sina familjemedlemmar i större 

utsträckning då denne medskapat sin produkt jämfört med när 

denne inte medskapat produkten. 

Nej 

12. En högre relationsnivå ökar benägenheten att sprida ett rykte. Nej 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel för vi en diskussion kring vad som påvisats i vår analys samt betonar 

vilka våra slutsatser är. För att förtydliga vad vi ser som studiens resultat har vi skrivit 

våra huvudsakliga slutsatser i fet stil. Genom denna studie vill vi skapa förståelse för 

co-creationprocessens påverkan på relationen mellan kund och företag samt 

benägenheten att sprida ett rykte om produkten. Därav har vi genom studien, samt 

genom denna slutdiskussion, utgått från vår problemformulering samt studiens syfte för 

att besvara dem.  

 

 

 

Utifrån den inledande delen av analyskapitlet kan vi redogöra för att respondenten anser 

att produkten som han eller hon tillhandahåller genom en co-creationprocess innehar en 

högre kundnytta än den produkt som ej är medskapad (se tabell 3). Med kundnytta avser 

vi hur pass nöjd respondenten är med attributen på produkten. Vi kan därav hävda att 

medskapandet är en källa till den ökade kundnyttan tack vare ökningen av det 

funktionella värdet, samt att almanackan återspeglar det som Cooper (2001) beskriver 

som en framgångsrik produkt som erbjuder ett unikt värde för dess användare. Enligt 

vår mening antyder detta att företag som tillhandahåller en hög grad av medskapande, 

det vill säga att kunden är involverad till en hög grad och därmed har möjlighet att i 

olika steg påverka slutresultatet, skapar goda förutsättningar för hög individanpassning 

av produkten.  

 

Att delta i co-creation motiveras i stor utsträckning av psykologiska- samt tekniska 

motivationsfaktorer. Den tekniska motivationsfaktorn bör enligt vår mening vara 

lättare för företaget att påverka genom att ta hänsyn till kundens önskemål i co-

creationprocessen så att denne får den individanpassning han eller hon efterfrågar. 

Däremot hävdar vi att den psykologiska motivationsfaktorn är desto svårare för företag 

att motivera kunder med, då det är svårt att identifiera vad varje kunds psykologiska 

motivering är. Vad som är en ny erfarenhet för en kund är kanske en gammal för en 

annan eller att graden av hur pass kreativ en kund önskar få vara skiljer sig från kund till 

kund. Detta gör det komplicerat för företag att skapa en optimal co-creationprocess med 

psykologiska motiveringar till deltagande, dock kvarstår det faktum att det är en viktig 

faktor att ta hänsyn till för företag som önskar frambringa nöjda kunder. Vi menar att en 

dynamisk co-creationprocess med ett flertal alternativ är en bra grundförutsättning för 

att tillfredsställa en så bred kundbas som möjligt oavsett motivering för deltagande. Den 

centrala grundstommen för att skapa dessa förutsättningar är det som vi tidigare 

presenterat som DART-teorin (Prahalad & Ramaswamy, 2006, s. 23-33). Vi kan 

 

Problemformulering 

Hur påverkas relationen till företaget samt benägenheten att sprida ett rykte om 

kunden varit med och skapat produkten? 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att förstå om medskapandet påverkar 

relationen mellan företaget och kunden i jämförelse med när kunden ej varit med 

och skapat en produkt. Vidare avser vi också förstå hur medskapandet av produkter 

relaterar till benägenheten att sprida ett rykte hos dessa kunder. Målet med denna 

studie är att undersöka om co-creation kan anses vara ett lönsamt och användbart 

marknadsföringsverktyg för företag som säljer produkter. 
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bekräfta att de komponenter som inkluderas i DART-teorin i denna studie har erhållit 

tillfredsställande värden vilket indikerar att personligalmanacka.se har en fullgod co-

creationprocess och därmed goda förutsättningar för att tillfredsställa sina kunder. 
 

Utifrån vår analys kan vi göra gällandet att kunder som väljer att uppsöka ett företag 

som erbjuder möjligheten till medskapande gör det för att de är angelägna om att få en 

individanpassad produkt samt söker nya erfarenheter. I de fall företag inte lyckas 

leva upp till respondenternas förväntade individanpassning på produkten bör det enligt 

vår studie leda till minskad kundnytta och därmed en svagare relation. Dock anser vi att 

ett viktigt komplement till dessa fria val är möjligheten för kunden att välja bland 

standardiserade alternativ för att på så sätt tillfredsställa ett större antal kunder då 

graden av önskad individanpassning varierar från kund till kund.  

 

Vidare redogör respondenten för att han eller hon deltar i medskapandet i huvudsak 

för att processen anses vara en tillfredsställande upplevelse. Dels genom att 

medskapandet bidrar med nya erfarenheter samt för att han eller hon uppskattar 

möjligheten att få vara kreativ. Denna medskapande interaktion är något respondenten 

anser vara en positiv upplevelse som är värd den tid och uppoffring som krävs. Att 

resultatet av denna positiva upplevelse blir en produkt med tillfredsställande attribut 

som de själva varit med och skapat menar vi återspeglar sig i att kunden anser sig ha 

utfört en prestation denne känner sig nöjd med. Medskapandet kan därav ses skapa 

förutsättningar för kunden att känna sig nöjd med sin egen förmåga vilket i vår mening 

ses som positivt för både kunden och företaget. Dock bör den medskapande möjligheten 

endast erbjudas om företaget anser sig ha fullgoda förutsättningar för att tillfredsställa 

komponenterna som ingår i DART för att inte riskera att kunden inte får en positiv 

upplevelse och hög kundnytta.  
 

Vidare har vi genom denna studie påvisat att det finns ett samband mellan graden av 

tillfredsställelse i medskapandeprocessen och relationsnivån samt ryktesspridning. Med 

ökad kundnytta följer ökad relationsnivå till företaget. En stark relationsnivå 

innebär lojala kunder som har en relativt stark ovilja att byta till en konkurrent.  Då vi i 

analysen påvisade att den upplevda risken minskar då relationsnivån ökar vill vi 

betona vikten av att etablera en stark relation för att kunden ska känna sig trygg i 

bland annat den medskapande processen. Vi kan även utläsa att respondenten anser 

att ryktesspridningen av den medskapade produkten till stor del påverkas av 

vilken nivå på relationen denne och företaget besitter. När vi till detta påvisande 

adderar den faktor som belyser vilken relationsnivå (utifrån tolkning av tabell 9) 

respondenten har till personligalmanacka.se och det andra företaget indikerar detta att 

respondenten sprider ett rykte i större utsträckning om den medskapade 

produkten än om den vanliga produkten. Detta påvisande går hand i hand med vad 

Engel et al. (1969, s. 18) konstaterat: att kundens delaktighet i skapandet av en produkt 

ökar sannolikheten för att kunden kommer att sprida ett rykte. 
 

Vi kan utöver syftet med denna studie göra gällande att segmentet medskapande kunder 

inom kategorin för shoppingprodukter påverkas av ålder, utbildning och kön. 

Majoriteten av våra respondenter befinner sig i åldern 21-40 år och en stor andel har 

en eftergymnasial utbildning på mer än 3 år samt är kvinnor. Därtill har vi påvisat 

att de respondenter som sprider ett rykte till flest personer befinner sig i 

åldersgruppen 31-40 år. Vi har även påvisat att respondenten mestadels sprider ett 

rykte till sin familj, släkt och vänner och att denna ryktesspridning till stor del sker 
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ansikte mot ansikte vilket gör att vi vågar göra antagandet om att respondenternas 

ryktesspridning har en relativt stor påverkan på sin omgivning. Därtill antas denna 

påverkan leda till att mottagaren av ryktesspridningen fattar beslut utifrån den 

information som delges dem. Med andra ord beslutar om eventuella inköp ska göras 

eller ej. 
 

Att respondenten innehar en positiv inställning gällande relationen till företaget trots att 

han eller hon anser sig få för lite uppskattning från företaget menas enligt Krapfel et al. 

(1991, s. 26) vara en god förutsättning för att stärka relationsbanden mellan företag och 

kund. Därav har företag goda möjligheter att genom egna åtgärder ytterligare 

stärka relationen till kunden. Detta kan generaliseras till företag i samma situation där 

kunden anser sig ha en god relation trots bristfällig återkoppling från företaget. I en 

sådan situation har företaget i allra högsta grad möjlighet att stärka relationen mellan 

dem och kunden då initiativen ska komma från företaget snarare än från kunden.  

 

Vidare har vi genom denna studie påvisat att det finns ett samband mellan graden av 

tillfredsställelse i medskapandeprocessen och relationsnivå samt ryktesspridning. 

Med ökad kundnytta följer ökad relationsnivå till företaget som tillhandahåller den 

medskapade produkten. En stark relationsnivå innebär, som vi tidigare nämnt, 

lojala kunder som har en ovilja att byta till en konkurrent. Således menar vi att co-

creation går hand i hand med vad Porter (1985) benämner som en värdeskapande 

aktivitet för företaget då företaget har mycket att vinna på att erbjuda den medskapande 

möjligheten.  
 

Utifrån vad som påstås av Engel et al. (1969, s. 15), Godes & Mayzlin (2004, s. 545) 

och Trusov et al. (2009, s. 98) om att en nöjd kund är den bästa marknadsföraren, ser vi 

personligalmanacka.ses kunder som lojala marknadsförare med större påverkan än de 

flesta andra marknadsföringsverktyg. Möjligheten till individanpassning som 

kommer med co-creation har i denna studie visat sig stärka relationen till företaget 

som tillhandahåller produkten samt ryktesspridningen om företagets produkter. 

En lojal kundbas bör enligt vår mening medföra en ekonomisk trygghet för företaget 

som därav kan genomföra en mer långsiktig planering och nödvändiga investeringar.  

 

För att besvara studiens problemformulering och syfte kan vi således säga att co-

creation har en positiv påverkan på såväl relationen till företaget samt 

benägenheten att sprida ett rykte. Därav bör co-creation ses som ett effektivt och 

verktyg för att stärka relationen till sina kunder samt en faktor som ökar 

benägenheten att sprida ett rykte om produkten. Tack vare den positiva påverkan 

på benägenheten att sprida ett rykte hävdar vi att co-creation även kan ses som ett 

effektivt marknadsföringsverktyg.  

6.1 Praktiska rekommendationer  
Genom att studera hur kunden ser på processen av medskapande samt dess påverkan på 

relationsnivå och ryktesspridning har vi i detta avsnitt för avsikt att ge 

rekommendationer för användandet av co-creation till företag.  

 

Företag som erbjuder möjligheten till medskapande kan använda denna kunskap till att 

förstå hur co-creation kan påverka graden av lojalitet och ryktesspridning hos sina 

kunder. Denna påverkan kan justeras genom att förbättra vitala delar i processen som 

anses ligga till grund för en lyckad co-creationprocess. Med vitala delar åsyftar vi de 

faktorer som inkluderas i DART. Som tidigare påvisats av Thomas (2013, s. 15) så är en 
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lojal kund företagets bästa marknadsförare och enligt vår mening en 

informationsspridare att värna om. Utifrån denna studie kan vi utläsa att kunden anser 

sig få för lite erkännande för vilken roll han eller hon spelar för företaget. Detta 

indikerar att företaget bör vidta åtgärder för att uppmärksamma kunden på hur pass 

värdefull denne är och på vilket sätt han eller hon är värdefull för att på så sätt ha 

möjlighet att stärka relationen. Därtill bör företag vara mer delaktiga i co-

creationprocessen än att bara tillhandahålla möjligheten till medskapande med kunden 

på avstånd. Kunden bör känna till att han eller hon är en viktig del av det ömsesidiga 

utbyte som sker mellan företag och kund.  

 

Företag som idag inte erbjuder möjlighet att medskapa produkter kan i denna studie ta 

del av vad ett eventuellt implementerande av co-creation kan förväntas få för effekt på 

företaget och kunden. Därtill få en uppfattning om hur pass lönsamt det kan vara för 

företaget att deras kunder sprider ett rykte om deras produkter istället för att vidta andra 

marknadsföringsåtgärder. Företag kan med relativt stor säkerhet anta att deras 

medskapande kunder är effektiva och påverkanskraftiga marknadsförare. 

 

Då studien baserats på kunder från personligalmanacka.se så vill vi avslutningsvis 

presentera några praktiska rekommendationer för dem. Vi har påvisat att kunderna anser 

att det existerar en tillfredställande co-creationprocess men att vissa aspekter så som att 

kunden känner samhörighet och tillhörighet med företaget var låga. 

Personligalmanacka.se har goda möjligheter att genom egna åtgärder stärka relationen 

till sina kunder ytterligare. Detta kan göras genom att kontinuerligt arbetat med DARTs 

komponenter med betoning på att eftersträva en aktiv dialog med kunden.  

6.2 Samhälleliga aspekter  
Här ämnar vi belysa vad som enligt vår mening skulle kunna ses som ett fördelaktigt 

samt ett oetiskt användande av vårt studieresultat. Ur ett samhälleligt perspektiv lyfter 

vi våra insikter och slutsatser av studien och menar att samhället kan dra nytta av vår 

studie på flera plan. Vår studie bidrar till en ökad förståelse för hur kunder och företag 

interagerar i en co-creationprocess som senare kan påverka samhället då dessa 

kunskaper kan användas för att utveckla framgångsrika och välmående företag samt 

tillfredställda kunder. Ett resultat av detta är att samhället gynnas av att företaget är 

lönsamt och står sig i konkurrensen. Ett lönsamt företag skapar arbetstillfällen och 

bidrar med skatteintäkter vilket gynnar samhället företaget verkar i.  

 

Tack vare att vår studie påvisar att co-creation påverkar benägenheten att sprida ett 

rykte om produkten bidrar vår undersökning till att öka kunskapen inom 

marknadsföringsforskning. Co-creation kan enligt vår mening ses som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg och är något som bör tas i beaktande i 

marknadsföringsplaneringen hos företag. Därtill kan informationen om hur kunden ser 

på co-creation, vilket ger en indikation på hur pass mogen kunden är för sådana 

processer, bidra till att företag vågar göra nya kreativa satsningar. Kreativa satsningar 

kan vara nya co-creationprocesser likväl som andra processer som inkluderar kunden 

och har fokus på kundens delaktighet. 

 

All information som framkommer som ett resultat av denna studie skulle kunna 

utnyttjas oetiskt om så är avsikten. Exempelvis skulle vetskapen om vad olika 

relationsnivåer innebär för exempelvis benägenheten att sprida ett rykte kunna användas 

som ett medvetet marknadsföringsverktyg. Detta skulle kunna ses som omoraliskt då 
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kunden riskerar att känna sig utnyttjad och därmed ta illa upp. Denna vetskap skulle 

möjligtvis kunna leda till att företaget väljer att bygga en relation med kunden för 

företagets egen vinning snarare än för att de genuint intresserar sig för att skapa värde 

för kunden. Samtidigt anser vi att det ändå kan ses som ett accepterat tillvägagångssätt 

om kunden är nöjd i denna process och inte upplever sig utnyttjad av företaget. Det är 

även möjligt att kunden aldrig blir varse om att denne ses som ett viktigt och 

kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg för företaget och då kan diskuteras om denna 

ovetskap ska ses som oetisk eller acceptabel. Vi anser att detta är något som måste 

besvaras av varje enskild individ då vi tror att åsikterna kring den aspekten skiljer sig 

från individ till individ. 

 

Vi menar att denna typ av oetiskt användande av informationen är högst osannolik då vi 

antar att företag inte ämnar skada sin relation till kunden utan snarare alltid strävar efter 

att förbättra relationen. Som vi nämnt ovan så har företaget mer att tjäna på en bra 

relation med sin kund än en dålig relation (se avsnitt 3.7 Relationsbyggande). 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Som vi omnämnt i avsnittet 1.6 (Identifierat forskningsgap) så har tidigare forskning 

inte undersökt om det finns ett samband mellan co-creation, relationer och Word-of-

Mouth. Då vi i vår studie undersöker om ett samband finns mellan dessa tre områden 

menar vi att detta minskar det teoretiska gapet.  
 

Denna studie har bidragit till kunskap inom marknadsföringsforskning samt 

produktutveckling då vi har undersökt co-creations påverkan på relationer samt 

benägenhet att ett rykte sprids hos dessa medskapare. Vi har tagit del av studier (Roser 

et al., 2009, s. 17; Hoyer et al. 2010) som uttrycker att det finns ett behov av vidare 

forskning inom ett eller flera av dessa tre teoriområden. Hoyer et al. (2010) betonar att 

det finns behov att undersöka: Vilka segment som är villiga att engagera sig i co-

creation? Hur ser dessa segments preferenser ut och vad har de för behov i denna co-

creationprocess? Kan co-creation ses som ett sätt att bygga relationer? Hur kan företag 

optimera co-creationprocessen för att tjäna på det? 
 

Vidare menar Roser et al. (2009, s. 17) att det finns behov av att undersöka på vilka 

grunder olika kunder deltar i en medskapande process samt vad det kan ha för påverkan 

på kundens uppfattningar och tillit till företaget i fråga.  

 

Vår studie minskar ovan nämnda forskningsgap genom att vi definierar segment som 

engagerar sig i co-creationaktiviteter utifrån faktorer som kön, ålder och utbildning. Vi 

har konstaterat vad segmentet värderar i en co-creationprocess. Därtill har vi även 

påvisat att co-creation kan ses som ett verktyg för att bygga relationer till sina kunder. 

Vidare även betonat vad företag kan göra för att optimera sin co-creationprocess med 

utgångspunkt i teorin om DART.  

 

Denna studie påvisar hur co-creation påverkar ryktesspridning och kan ses som 

ytterligare en aspekt av hur processen inverkar på individen.  

 

Utöver dessa bidrag ser vi att vår konstruerade teorimodell kan användas av andra 

forskare som utgångspunkt för liknande studier. Modellen kan därmed komma att 

modifieras där andra påverkanskraftiga aspekter adderas eller de teorier som nu finns 

exkluderas.  
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6.4 Framtida forskning 
Utifrån den information vi bidragit med i denna studie har vi en önskan om vad vidare 

forskning bör undersöka. 
 

Vi har genom vår analys påvisat att benägenheten att sprida ett rykte om produkten ökar 

då produkten är medskapad. Dock framgår inte vilket rykte det är som sprids. Utifrån 

respondenternas i övrigt positiva åsikter kring co-creationprocessen kan vi anta att det är 

ett rykte av positiv karaktär. Dock behöver detta påvisas för att säkert säga att co-

creation kan påstås vara ett verktyg för att sprida ett positivt budskap om produkten. 

Därav är ett förslag för framtida forskning att undersöka vilken information det är som 

sprids i ett rykte. 
 

Eftersom könsfördelningen hos våra respondenter är väldigt ojämnt fördelad är det svårt 

att uttala sig om hur åsikter och beteenden skiljer sig åt mellan män och kvinnor i denna 

situation. Därav önskar vi se framtida forskning som undersöker kunder från ett 

likvärdigt företag (ett företag som erbjuder möjlighet till medskapande) men där 

könsfördelningen är mer jämnfördelad för att undersöka huruvida skillnader i kön ger 

ett annat utfall eller ej. 
 

Fortsättningsvis inkluderar denna studie enbart svenska kunder och det går således inte 

att dra några slutsatser om vilket beteende eller vilka åsikter kunder i andra länder 

besitter. Ett förslag till fortsatt forskning är således att utföra en liknande studie men 

med ett internationellt perspektiv för att jämföra skillnader mellan olika länder och 

kulturer. 
 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att genomföra en studie på ett urval som 

inte deltagit i en co-creationprocess där de får framföra deras åsikter och attityder om en 

co-creationprocess. Samt få vetskap om vad deras motiveringar för att delta i en co-

creationprocess skulle vara. Denna information skulle sedan användas av företag för att 

kunna bredda sin kundbas genom att attrahera nya kunder på rätt sätt. 
 

I denna studie har vi undersökt ryktesspridaren och dennes beteende. Detta gör det 

önskvärt att i framtida forskning undersöka hur detta rykte påverkar mottagaren av 

ryktet för att se om denna ryktesspridning har någon effekt. Att undersöka mottagaren 

av ett rykte bör bidra med vetskap om vilken information som sprids samt hur 

mottagaren agerar utifrån denna information. 
 

På frågan om anledningen till varför respondenten sprider ett rykte gavs i vår studie ett 

fåtal svarsalternativ. Vi anser att denna fråga mycket möjligt hade fått ett annat utfall 

vid en kvalitativ undersökning. Ett påstående om att respondenten sprider ett rykte för 

att bli bekräftad av andra kan anses vara stötande och skulle därmed vara anledningen 

till det låga värdet det påståenden fick. Vårt antagande är att det finns lika många 

anledningar som det finns respondenter vilket gör att resultatet på denna fråga i en 

kvantitativ undersökning inte blir helt rättvisande. Ett förslag på framtida forskning 

skulle därmed vara att genomföra en kvalitativ studie med liknande frågor som vår 

studie men där kunden hade haft möjlighet att öppet förklara och beskriva åsikter samt 

beteenden med egna ord vilket sedan hade gett ett större djup i frågorna kring 

medskapande, relationer samt ryktesspridning.   

 

Ett sista förslag till framtida forskning är att vi önskar en mer noggrann definition av 

kunden som deltar i en co-creationprocess. Vår studie ämnade beskriva segmentet 
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medskapande kunder, dock anser vi att vår segmentering är bristfällig och visar endast 

på fördelningen i kön, ålder, sysselsättning och utbildningsnivå. Framtida forskning bör 

undersöka aspekter så som: specifika särdrag hos kunden, kundens intressen, kundens 

geografiska placering, kundens familjesituation, kundens uppväxt osv. Vi menar att 

sådan forskning ger en ökad förståelse för vilken typ av kund som väljer att delta i en 

co-creationprocess.  
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7. Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi undersökningens kvalité och trovärdighet. Vi för 

en diskussion utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet för att 

kritiskt granska studiens kvantitativa metod, tolkning och analys. Utifrån denna 

diskussion ämnar vi ge läsaren en möjlighet att kritiskt värdera vår studie samt bedöma 

trovärdigheten av densamma.  

7.1 Validitet 
Det är av stor vikt att en studie har en hög validitet, vilket innebär att en studie mäter det 

den avser att mäta (Ejlertsson, 2005, s. 99; Trost, 2007, s. 65; Dahmström, 2011, s. 368-

369). Enligt Dahmström (2011, s. 368) innebär det att de parametrar som beskriver en 

variabel skall vara relevanta och inneha lämpliga mått för den undersökta variabeln. I 

vårt fall innebär detta att våra undersökningsfrågor är relevanta samt beskriver det vi 

avser att de ska göra. Det finns flera olika typer av validitet och de vi valt att omnämna 

är kriterievaliditet, innehållsvaliditet samt ytvaliditet (Ejlertsson, 2005, s. 101). 

Författaren förklarar hög kriterievaliditet med att en fråga har ett högt samband mellan 

det frågan mäter och ett specifikt kriterium som frågan avser spegla. För oss innebär det 

exempelvis att de frågor vi behandlade under relationsnivån tillsammans faktiskt 

återspeglar relationsnivån. För att säkerhetsställa detta utförde vi Cronbachs alpha-test 

för att se om det fanns intern överensstämmelse mellan frågorna. Därefter utförde vi 

även ett multikollinearitetstest som tittar på att sammanslagningen av dessa frågor inte 

kolliderar för mycket, det vill säga att de inte visade samma sak. Dessa tester utförde vi 

främst på olika grupperingar men också i vissa fall på enstaka frågor för att 

säkerhetsställa validiteten. Med andra ord att det fanns en hög korrelation mellan 

instrumentet (frågorna) och kriteriet (grupperingen) (Ejlertsson, 2005, s. 101).  

För hög innehållsvaliditet avses att frågorna mäter relevant information kopplat till den 

teoretiska referensramen för undersökningen samt att dessa frågor överensstämmer med 

varandra i sin helhet (Ejlertsson, 1996, s. 102; Patel & Davidson, 2003, s. 99-100). För 

att höja innehållsvaliditeten har vi nyttjat pålitliga vetenskapliga artiklar i vår teoretiska 

referensram och skapat en teorimodell som vi utvecklat frågor samt hypoteser utifrån.  

Ytvaliditet är den lägsta graden av validitet och baseras på en subjektiv bedömning 

(Churchill et al., 2010, s. 257). Här avser bedömaren vid genomgång av frågorna ta 

ställning till om det för studien är relevanta variabler som mäts (Olsson & Sörensen, 

2001, s. 124). För att ytterligare stärka detta antagande kan personer som är insatta i 

ämnet eller externa personer som innefattas av ämnet på något vis hjälpa till med 

bedömningen (Olsson & Sörensen, 2001, s. 124). För att stärka ytvaliditeten har vi tagit 

hänsyn till ovan nämna aspekter och förhållit oss utefter dem. Vi har innan 

undersökningen genomförts testat enkäten både på oss själva och på en pilotgrupp för 

att upptäcka om det fanns tvetydiga frågor, och i det fall det funnits oklarheter ändrat 

frågorna. Dessutom har vi rådgjort med vår handledare som är insatt i ämnet och 

därmed tagit del av kritik angående frågorna från en professionell källa.  

7.2 Reliabilitet 
För hög reliabilitet skall upprepade mätningar av det använda mätinstrumentet, i detta 

fall webbenkäten, ge samma resultat (Ejlertsson, 1996, s. 99). Det kan röra sig om olika 

tidpunkter och med olika bedömare, där reliabiliteten anses hög om mätningen 

genererar liknande utfall (Churchill et al., 2010, s. 257). Detta innebär med andra ord att 

det slumpmässiga felet skall vara litet (Ejlertsson, 1996, s. 99; Patel & Davidson, 2003, 

s. 98). En kvantitativ undersökare kan öka reliabiliteten genom att vara noga med att 
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enkäten är lätt att besvara samt att individen som besvarar enkäten uppfattar den som 

det är tänkt (Patel & Davidson, 2003, s. 98). För att åstadkomma detta har vi samlat de 

frågor som ämnar undersöka samma område, till exempel alla frågor rörande relationer 

återfinns tillsammans, frågor rörande kontakten med företaget återfinns tillsammans 

osv. Dessa frågor har samma svarsalternativ på Likertskalan, vilket vi anser har 

förenklat besvarandet av frågorna för respondenterna. Som vi nämnt ovan har vi även 

tagit råd från en pilotgrupp för att förenkla och förtydliga frågorna i största möjliga 

mån. Vidare har vi tydliga instruktioner till varje enskild fråga för att denna inte skall 

missuppfattas vilket även följer Patel & Davidsons (2003, s. 98) rekommendationer för 

att uppnå hög reliabilitet. Vad som dock bör kritiseras i vår undersökning är 

Likertskalan som vi anser är något felaktigt konstruerad. Vi använde alternativet ”Vet 

ej” som det neutrala läget och vid närmare eftertanke skulle det alternativet ersatts med 

någonting mer passande och "Vet ej" skulle istället förlagts utanför Likertskalan för att 

användas av de respondenter som varken orkar eller kan ta ställning till påståenden. 

Detta menar vi kan ha påverkat undersökningens reliabilitet. 

För att vidare koppla reliabilitet till studiens övergripande ämne co-creation påstår vi att 

uppfattningen som respondenten har om medskapande i denna studie inte skulle 

förändras det kommande året. Detta antagande baseras på att även om co-creation blir 

mer utbrett under året så menar vi att den kundnytta vi funnit av medskapande i vår 

studie ändå skulle vara densamma.  

Den viktigaste argumentationen för indikationen på denna studies reliabilitet rör tidigare 

beskrivning av en relativt stark grad av validitet vilket anses medföra en hög reliabilitet. 

De två mest använda metoderna för att kontrollera reliabiliteten är test-retest-metoden 

samt mätning av frågors interna konsistens. På grund av anonymitet i vår webbenkät 

kunde vi inte genomföra test-retest-metoden som innebär att samma människor som 

besvarade enkäten, får efter en tid besvara den igen för att se om svaren från de olika 

tillfällena stämmer överens med varandra (Ejlertsson, 1996,s. 88).  
 

Sammanfattningsvis vill vi påstå att ovan förda diskussioner och argument om hög 

validitet samt hög reliabilitet för studien är tillräckliga för att påstå att studien har en 

god undersökningskvalitet. Trots viss kritik i reliabilitet ämnar vi poängtera ett det 

påstådda höga graden av validitet kan indikera stark reliabilitet och ytterligare påvisa 

studiens kvalitet. 

7.3 Generaliserbarhet 
För en kvantitativ undersökning är det av intresse att veta huruvida resultatet som 

framkommit i studien går att generalisera till andra förhållanden än det som gjorts för 

studien (Patel & Davidson, 2003, s. 54). För att uppnå ett absolut generaliserbart resultat 

krävs det att ett representativt urval nyttjats. Enligt Johansson-Lindfors (1994, s. 92) 

uppnås ett fullständigt representativt urval av en totalundersökning där hela 

populationen tas i anspråk och undersöks. Denna process är i många fall praktiskt 

omöjlig då det krävs omfattande resurser i form av tid och ekonomi för att undersöka en 

hel population. Istället kan undersökningen genomföras på ett stickprov ur den totala 

populationen där kriteriet för att uppnå ett representativt urval är att stickprovet bör vara 

ett slumpmässigt urval samt så pass stort att det kan representera hela populationen 

(Johansson-Lindfors, 1994, s. 92; Patel & Davidson, 2003, s. 54). Vi påstår att vårt 

obundna slumpmässiga urval från personligalmanacka.ses kundregister är en 

urvalsmetod som gjort det möjligt för oss att få ett representativt stickprov för hela 

populationen då alla kunder i den aktuella målpopulationen har samma sannolikhet att 
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bli utvald. Urvalet slumpades fram ur personligalmanacka.ses kundregister på deras 

databas där den totala målpopulationen finns lagrad. Genom att låta datorn slumpa fram 

de kunder vilka vi skickade ut enkäten till hoppades vi få en så bra variation som 

möjligt utifrån faktorer så som ålder, kön och geografisk skillnad. Vi ansåg att en 

variation på objekten som deltar i undersökningen skulle leda till att vår generalisering 

skulle bli mer trovärdig.  

 

Vad som bör kommenteras, och som vi tidigare nämnt, är att vår undersökning har fått 

en skev fördelning mellan kvinnor och män. Trots detta kan vi med säkerhet påstå att 

denna fördelning är representativ för målgruppen. Dels för att vi har ett representativt 

urval för hela målpopulationen och dels för att vi fått uppgifter från 

personligalmanacka.se att deras kunder har denna ojämna fördelning där den stora 

majoriteten är kvinnor. 

 

Då denna undersökning endast genomfördes på ett urval från en målpopulation 

tillhandahållet av ett och samma företag kan resultatet endast generaliseras på företagets 

övriga kunder och inte antas återspegla hur kunder till andra företag agerar. Däremot 

menar vi att undersökningen kan ge en indikation på hur det kan se ut för kunder på 

likvärdiga företag.  

 

Vidare menar vi att studiens bidrag kan utvecklas med såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier. De praktiska bidragen påverkas löpande av samhällets snabba 

utveckling, något som även påverkar studiens generaliserbarhet och leder till att 

uppdaterade studier skulle fungera som bra kompletteringar till denna studie. Dock kan 

studien som sådan användas av andra företag som beaktar sanningskriterierna, förstår 

begränsningarna och möjligheterna samt anpassar insikterna till sin egen kontext. 
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du som kund ser på processen med att skapa din egen almanacka. Alla svar är anonyma och 
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 Man 
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 13 

 14 

 15 

 ... 65 fler alternativ gömda ... 

 81 

Vilken är din utbildning? 

 Förgymnasial 

 Gymnasial 

 Eftergymnasial (upp till 3 år) 

 Eftergymnasial (mer än 3 år) 

 Forskarutbildning 



 

 
 

 

Vilken sysselsättning har du idag? 

 Studerande 

 Arbetssökande 

 Hälso- och sjukvård 

 Hotell och restaurang 

 Kultur/Media/Design 

 Administration 

 Ekonomi/Juridik 

 Data/IT/Teknik 

 Försäljning/Marknadsföring 

 Lärare/Pedagogik 

 Annat 

 

Produktköp på Internet 

Nedanstående del syftar till att undersöka ditt senaste köp på Internet (bortse från 

personligalmanacka.se's produkter, samt andra produkter du varit med och skapat) 

1) Tänk tillbaka på den senaste produkten du köpte på Internet, i syfte 

att uttrycka dig som person. Placera den produkten inom en av 

nedanstående kategorier. OBS! Produkten får ej vara begagnad eller 

inhandlad på auktions- eller begagnat-sajter så som Tradera och 

Blocket. 

 Bilar 

 Möbler/Inredning/Husgeråd 

 Kläder/Skor/Skönhetsprodukter 

 Accessoarer 

 Annat 

 

  



 

 
 

2) Denna fråga besvaras utifrån den produkt du valt i fråga 1. 

Ta ställning till nedanstående påståenden: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Produkten tillhandahåller de 

egenskaper jag behöver 
     

2 Produkten skapar glädje      

3 Produkten skapar samhörighet 

med andra 
     

4 Produkten uttrycker min 

personlighet 
     

5 Produkten förbättrar min status      

6 Att köpa denna produkt var 

värd den tid och uppoffring 

som krävdes 

     

7 Jag anser mig vara lojal mot 

Företaget som tillhandahåller 

produkten  

     

8 Jag känner mig värdefull för 

Företaget som tillhandahåller 

produkten 

     

9 Jag anser att det är en 

tillfredsställande upplevelse att 

köpa en sådan produkt 

     

3) Betygsätt nedanstående attribut på den produkt du valt i fråga 1. 

Ge ett betyg till varje attribut: 

  Dålig Bistfällig Godkänd Bra Mycket bra 

1 Kvalitet      

2 Design      

3 Användarvänlig      

4 Individanpassad      

4) Ta ställning till nedanstående påståenden rörande kontakten med 

Företaget du beställde produkten ifrån: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar 

delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 



 

 
 

1 Jag anser att det är lätt att komma i 

kontakt med Företaget om jag 

skulle behöva 

     

2 Jag anser att hemsida/mail/sociala 

medier är tillräckliga om jag 

skulle behöva delge Företaget 

mina åsikter 

     

3 Jag uppfattar att Företaget är 

lyhörda för mina åsikter 
     

4 Jag bidrar med information till 

Företaget för att skapa 

förutsättningar för förändring 

     

5) Jag anser att hemsidan varifrån jag köpte ovan valda produkt: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Tillhandahåller tillräckligt 

med information 
     

2 Är visuellt tilltalande      

3 Är användarvänlig      

6) Jag anser att paketeringen av produkten är: 

 Under min förväntan Stämmer med mina förväntningar Över min förväntan 

    

7) Har du berättat om köpet av denna produkt för någon? 

 Ja 

 Nej 

7 a) För vilka berättade du om denna produkt? 

Välj de alternativ som stämmer. Du kan välja fler än ett alternativ. 

 Familj 

 Släkt 

 Vänner 

 Bekanta 

 Andra 

 

  



 

 
 

7 b) Genom vilken kanal berättade du om denna produkt? 

Du kan välja fler än ett alternativ. 

 Ansikte mot ansikte 

 Via sociala medier 

 Via forum på Internet (annat än sociala medier) 

 Via telefon 

 Annat 

7 c) För totalt hur många har du berätta om produkten? 

Gör en ungefärlig uppskattning och välj det alternativ som stämmer bäst  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ... 19 fler alternativ gömda ... 

 25 

 

7 d) Varför berättade du om denna produkt? 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 För att informera andra 

om produkten 
     

2 För att bli bekräftad av 

andra 
     

 

 

  



 

 
 

Företaget personligalmanacka.se 

Nedanstående frågor avser ditt köp av en almanacka hos personligalmanacka.se 

8) Hur många gånger har du handlat en almanacka från 

personligalmanacka.se? 

 1 gång 

 2 gånger 

 3 eller fler 

9) Hur upplevde du din första kontakt med personligalmanacka.se? 

 Dålig Mindre bra Godkänd Bra Mycket bra 

      

10) Genom vem hörde du talas om personligalmanacka.se första 

gången? 

Välj ett av nedanstående alternativ: 

 Familj 

 Släkt 

 Vänner 

 Bekanta 

 Ingen, hittade personligalmanacka.se på egen hand 

 Annat 

11) Genom vilken kanal hörde du talas om personligalmanacka.se 

första gången? 

 Ansikte mot ansikte 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Mail 

 Blogg 

 Mässa 

 Annan marknadsföring på Internet 

 Google eller liknande sökmotorer 

 Tidning 



 

 
 

 TV/Radio 

 Annan 

12) Ta ställning till nedanstående påståenden: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar 

delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Almanackan tillhandahåller den 

funktion jag behöver i min 

vardag  

     

2 Almanackan skapar glädje      

3 Almanackan skapar samhörighet 

med andra 
     

4 Almanackan uttrycker min 

personlighet 
     

5 Almanackan förbättrar min status      

6 Att köpa denna almanacka är värd 

den tid och uppoffring som krävs 
     

7 Jag anser att priset på almanacka 

är skälig i jämförelse med den 

produkt jag får 

     

8 Jag anser att 

personligalmanacka.se erbjuder 

en unik produkt 

     

9 Jag anser att det är en 

tillfredsställande upplevelse att 

skapa en personlig almanacka 

     

 

13) Betygsätt nedanstående attribut på almanackan: 

Ge ett betyg till varje attribut: 

  Dålig Bistfällig Godkänd Bra Mycket bra 

1 Kvalitet      

2 Design      

3 Användarvänlig      

4 Individanpassad      

 



 

 
 

14) Vilken är den viktigaste motiveringen till att du skapar din egen 

almanacka? 

Rangordna de olika alternativen där 1 inte viktig och  6 mycket viktig. Dra en siffra till varje 

påstående. 

 Jag får nya 

erfarenheter 

Jag får 

vara 

kreativ 

Jag får en 

individanpassad 

produkt 

Jag får 

uppmärksamhet 

från andra 

Jag får 

särskild 

bekräftelse 

av andra 

Jag känner 

samhörighet 

med andra 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Företaget personligalmanacka.se 
Nedanstående frågor avser dina åsikter om företaget personligalmanacka.se 

15) Ta ställning till nedanstående påståenden rörande kontakten med 

personligalmanacka.se: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar 

delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Jag anser att det är lätt att komma i 

kontakt med 

personligalmanacka.se om jag 

skulle behöva 

     

2 Jag anser att hemsida/mail/sociala 

medier är tillräckliga om jag skulle 

behöva delge företaget mina 

åsikter 

     

3 Jag uppfattar att 

personligalmanacka.se är lyhörda 

för mina åsikter 

     

4 Jag bidrar med information till 

personligalmanacka.se för att 

skapa förutsättningar för 

förändring 

     



 

 
 

16) Jag anser att hemsidan: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Tillhandahåller tillräckligt 

med information 
     

2 Är visuellt tilltalande      

3 Är användarvänlig      

 

17) Ta ställning till nedanstående påståenden rörande risk: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Jag anser att det finns en risk 

med att jag själv ansvarar för 

att skapa min almanacka 

     

2 Jag upplever att det finns en 

ekonomisk risk med att 

beställa en almanacka 

     

3 Jag upplever att det finns en 

risk för att leveransen av 

almanackan inte ska fungera 

     

18) Jag anser att paketeringen av min personliga almanacka är: 

 Under min förväntan Stämmer med mina förväntningar Över min förväntan 

    

Relationen till personligalmanacka.se 

Nedanstående frågor avser undersöka dina åsikter om relationen till personligalmanacka.se samt 

din benägenhet att berätta för andra om din almanacka 

20) Ta ställning till nedanstående påståenden angående din relation till 

personligalmanacka.se: 

  Tar helt 

avstånd 

Tar 

delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 Jag har ett förtroende för 

personligalmanacka.se 
     

2 Jag anser mig vara lojal mot 

personligalmanacka.se 
     



 

 
 

3 Jag har en önskan om att 

förbättra relationen till 

personligalmanacka.se 

     

4 Jag känner mig värdefull för 

personligalmanacka.se 
     

5 Jag överväger att överge 

personligalmanacka.se för en 

konkurrent 

     

6 Jag känner tillhörighet till 

personligalmanacka.se 
     

21) Har du berättat om köpet av din personliga almanacka för någon? 

 Ja 

 Nej 

 

21 a) För vilka berättade du om din personliga almanacka? 

Du kan välja fler än ett alternativ. 

 Familj 

 Släkt 

 Vänner 

 Bekanta 

 Andra 

21 b) Genom vilken kanal berättade du om din personliga almanacka? 

Du kan välja fler än ett alternativ. 

 Ansikte mot ansikte 

 Via sociala medier 

 Via forum på Internet (annat än sociala medier) 

 Via telefon 

 Annat 

21 c) För totalt hur många har du berättat om din personliga 

almanacka? 

Gör en ungefärlig uppskattning och välj det alternativ som stämmer bäst  

 1 

 2 



 

 
 

 3 

 4 

 5 

 ... 19 fler alternativ gömda ... 

 25 

 

21 d) Varför berättade du om din personliga almanacka? 

  Tar helt 

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Vet 

ej 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

1 För att informera andra 

om produkten 
     

2 För att du känner dig 

nöjd med din prestation 
     

3 För att bli bekräftad av 

andra 
     

För att delta i utlottningen av ett presentkort från 

personligalmanacka.se vänligen fyll i din mailadress här nedan och 

tryck sedan på "Slutför enkät": 

  

Om du inte önskar delta i utlottningen kan du nu avsluta enkäten genom att trycka på "Slutför 

enkät" 

 

Tack för din betydelsefulla medverkan!  

 
Vänliga hälsningar, 
 
Johanna Mann, joma0123@student.umu.se 
Johanna Schledermann, josc0017@student.umu.se  

 

När enkätundersökningen var avslutad visades nedanstående meddelande för den kund 

som klickade på länken för att delta i undersökningen: 

 

”Undersökningen är nu avslutad och enkäten går ej längre att besvara. 

Tack för ditt visade intresse!” 



 

 
 

Bilaga 4 – VIF-värden från multikollinearitetstest 

 

Hypoteser Variabel VIF 

H1 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 1,234 ≤ VIF ≤ 1,569 

5.1, 5.2, 5.3 1,151 ≤ VIF ≤ 1,590 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4 1,068 ≤ VIF ≤ 1,590 

16.1, 16.2, 16.3 1,464 ≤ VIF ≤ 1,523 

H2 

20.1, 20.2, 20.4, 20.6 1,167≤ VIF ≤ 1,875 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4 1,068 ≤ VIF ≤ 1,590 

16.1, 16.2, 16.3 1,464 ≤ VIF ≤ 1,523 

17.1, 17.2, 17.3 1,209 ≤ VIF ≤ 1,380 

H4 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4   1,250 ≤ VIF ≤ 1,702 

13.1, 13.2, 13.3, 13.4 1,347 ≤ VIF ≤ 1,653 

H8 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 1,167 ≤ VIF ≤ 1,875 

 

  



 

 
 

Bilaga 5  
 
Variabel  
Vanlig Produkt 

Teori 

1 Shopping products (Murphy & Enis, 1986) 

2.1 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

2.2 Upplevelsevärde (Smith & Colgate, 2007) Psykologiska motivationsfaktorer 
(Hoyer et al., 2010) 

2.3 Sociala motivationsfaktorer (Hoyer et al., 2010) Uttrycksfullt värde (Smith & 
Colgate, 2007) 

2.4 Uttrycksfullt värde (Smith & Colgate, 2007) 

2.5 Sociala- och psykologiska motivationsfaktorer (Hoyer et al., 2010) 
Uttrycksfullt värde (Smith & Colgate, 2007) 

2.6 Kostnad- och uppoffringsvärde  (Smith & Colgate, 2007) 

2.7 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

2.8 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

2.9 Upplevelsevärde (Smith & Colgate, 2007) 

3.1 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007)  

3.2 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007)  

3.3 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007)  

3.4 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007)  

4.1 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004)  

4.2 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004)  

4.3 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004)  

4.4 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004)  

5.1 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004), Värdekällor-Miljö (Smith & Colgate, 
2007)  

5.2 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004), Värdekällor-Miljö (Smith & Colgate, 
2007)  

5.3 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004), Värdekällor-Miljö (Smith & Colgate, 
2007)  

6 Ägarbyte & Beställningar (Smith & Colgate, 2007) 

7 WOM 

7a WOM (Brown & Reingen, 1987; Granovetter, 1973) 

7b Kommunikationskanal (Godes & Mayzlin 2004; Herr et at.,1991) 

7c WOM 

7d WOM (Price et al., 1995; Wojnicki & Godes, 2008) 

 

  



 

 
 

Variabel 
Personlig 

almanacka 
Teori 

9 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004) 

12.1 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

12.2 Upplevelsevärde (Smith & Colgate, 2007) Psykologiska motivationsfaktorer 
(Hoyer et al., 2010) 

12.3 Sociala motivationsfaktorer (Hoyer et al., 2010) Uttrycksfullt värde (Smith & 
Colgate, 2007) 

12.4 Uttrycksfullt värde (Smith & Colgate, 2007) 

12.5 Sociala- och psykologiska motivationsfaktorer (Hoyer et al., 2010) 
Uttrycksfullt värde (Smith & Colgate, 2007) 

12.6 Kostnad- och uppoffringsvärde  (Smith & Colgate, 2007) 

12.7 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

12.8 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

12.9 Upplevelsevärde (Smith & Colgate, 2007) 

13.1 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

13.2 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

13.3 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

13.4 Funktionellt värde (Smith & Colgate, 2007) 

14.1 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

14.2 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

14.3 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

14.4 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

14.5 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

14.6 Motivationsteori (Hoyer et al., 2010) 

15.1 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004) 

15.2 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004) 

15.3 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004) 

15.4 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004), DART (Prahalad 
& Ramaswamy, 2004) 

16.1 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

16.2 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

16.3 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

17.1 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

17.2 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

17.3 DART (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

18 Ägarbyte & Beställningar (Smith & Colgate, 2007) 

20.1 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

20.2 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

20.3 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 



 

 
 

20.4 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

20.5 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

20.6 Relationsnivå (Krapfel et al., 1991; Johnson & Selnes, 2004) 

21 WOM 

21a WOM (Brown & Reingen, 1987; Granovetter, 1973) 

21b Kommunikationskanal (Godes & Mayzlin 2004; Herr et at.,1991) 

21c WOM 

21d WOM (Price et al., 1995; Wojnicki & Godes, 2008) 
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