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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas genom att studera vid 

vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, 

vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka aktörer som styr värdeskapandeprocessen. Det 

teoretiska ramverket utgår från de två värdeperspektiven Service-Dominant Logic och 

Customer-Dominant Logic. En viktig faktor vid värdeskapandet är kundens kompetens. 

Kompetensen består av kundens inhämtande av och utnyttjande av kunskap. I den här studien 

undersöks kundens inhämtande av kunskap och dess förhållande till kundvärde. För att 

studera ovanstående har en kvalitativ studie genomförts. Det empiriska resultatet visar att 

kunden ser ett tydligt samband mellan en ökad kunskap och värde. Av studien framgår även 

att kunden själv kontrollerar processen där kundvärde skapas. Andra aktörer, främst andra 

kunder men i vissa fall också företag, har dock möjlighet att påverka värdeskapandet i den 

mån de bjuds in av kunden att delta i processen. Värdeskapandet sker inte under en specifik 

tidpunkt utan kontinuerligt genom flera olika aktiviteter. 

  

 

 

 

Nyckelord: Customer-Dominant Logic, Service-Dominant Logic, Kundvärde, Kompetens, 
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1 Inledning 

Tack vare internet kan kunder idag föra en aktiv och öppen dialog med företag som 

tillhandahåller både produkter och tjänster. Internet har även möjliggjort att kunder kan söka 

samt dela med sig av information om både företag och produkter, en process som tidigare 

varit styrd av företagen själva. (Prahalad & Ramaswamy, 2000) Den stora mängd information 

som finns tillgänglig ställer högre krav på företagen än tidigare. Forskare menar att 

marknadsförare idag måste kunna förutse och agera efter hur kundernas värdepreferenser 

förändras med tiden för att organisationen ska kunna överleva (Flint et al. 2011). Företag 

strävar således mer och mer efter en ökad förståelse för vad kunder värdesätter (Blocker, 

2011). Genom att få en inblick i kundens värdeskapande och öka förståelsen för processen 

kan företag därmed bättre utforma erbjudanden efter sina kunder. 

 

Vad är kundvärde? Vargo et al. (2008) ger en definition som fokuserar på kundvärde ur ett 

företags- och kundperspektiv. De ser kundvärde som effekterna av ökad komfort, förtroende 

och attraktion. I litteraturen i övrigt ses värde alltid som ett positivt resultat men 

värdeskapande genom en resurs kan även leda till negativa resultat, exempelvis om en 

produkt inte fungerar (Grönroos & Ravald, 2011) . Utgångspunkten i den här studien är 

Grönroos (2008) definition av kundvärde, nämligen att värdet är vad tjänsten eller produkten 

betyder och gör för den speciella kunden. För att kundvärde ska uppstå krävs också att det 

som produkten eller tjänsten hjälper kunden att utföra resulterar i att kunden känner sig mer 

tillfredställd än tidigare. Förenklat kan man säga att kundvärde uppstår när en tjänst eller en 

produkt hjälper kunden att utföra någonting. Även om definitionen av kundvärde i den här 

studien är densamma så är kundvärdet i sig olika för de olika respondenterna och exakt vad 

kundvärdet är för respektive kund utreds inte i den här studien, möjligen med undantag för 

några illustrativa exempel. Det som är intressant i den här studien är snarare hur och var 

kundvärdet skapas. 

  

Genom åren har olika perspektiv på var och hur kundvärde skapas utvecklats (Vargo & 

Lusch, 2004, Heinonen et al, 2004). Det mest accepterade perspektivet idag är att kundvärde 

realiseras när en produkt hjälper en kund att utföra en service (Grönroos, 2006). Ett nyare 

perspektiv som uppkommit inom forskningen kring kundvärde menar dock att det inte bara är 

relevant att förstå när och var värdet skapas utan också hur det går till och vad eller vilka 

aktörer som påverkar värdeskapandet. 
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En faktor som påverkar värdeskapandet är kundens kompetens (Edvardsson et al., 2012, 

Grönroos & Ravald, 2011). Kundens kompetens är central eftersom värde uppstår när 

användaren/kunden applicerar sin egen kompetens på de resurser som företag tillhandahåller 

(Edvardsson et al., 2012). En kund kan ha olika typer av kompetenser varav kunskap om 

användandet av en specifik produkt är en typ av kompetens. I den här studien används Le 

Boterfs definition från 1994: kompetens är att besitta särskild kunskap samt ha förmågan att 

utnyttja den här kunskapen till sin fördel. (Bonnemaizon & Batat, 2011) Frågan blir då vad 

som är kunskap? Den definition av kunskap som används i den här studien kan indelas i två 

olika slags kunskaper, användarkunskap och teknisk kunskap. Användarkunskap är sådan 

kunskap som avser den direkta användningen av produkten, det vill säga kunskap om hur 

produkten bör användas för att skapa värde för kunden. Teknikkunskap innebär en förståelse 

för de underliggande resurser som krävs för att produkten ska fungera. (Edvardsson et al., 

2012). 

 

För företag kan kundens kunskap bli en viktig resurs. Det dynamiska företagsklimat som idag 

råder har resulterat i att företag har ständig press på sig att förbättra sina innovativa förmågor 

och att arbeta med att bibehålla stadig tillförsel av idéer som kan resultera i nya och 

förbättrade produkter och tjänster (Chen et al., 2012). Kunder besitter ofta kunskap och 

innovativa idéer som kan hjälpa företaget i utvecklandet av nya produkter eller 

produktmodifikationer (Von Hippel, 2005). Om företag ökar förståelsen för hur deras kunder 

inhämtar kunskap kan de utnyttja den informationen till att göra sig mer delaktiga i processen 

och därmed stärka bandet mellan företaget och kunden. En ökad förståelse för sina kunder gör 

att företag kan anpassa produkter efter kunders behov bättre, framföra bättre riktad 

marknadsföring, förbättra säljstrategierna och använda sig av en mer effektiv prissättning 

(Lee et al., 2011). Det är således högst relevant för företag att veta hur och när kundvärdet 

skapas utifrån ett kunskapsperspektiv och det utgör också frågeställningen för den här studien. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas genom att studera vid 

vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, 

vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka aktörer som styr värdeskapandeprocessen. De 

här frågeställningarna undersöks genom att studera kunders inhämtande av kunskap. Studien 

undersöker även vilket samband kunder ser mellan kunskapsinhämtning och värdeskapande. 

Hela undersökningen utgår från en studie avseende systemkameror där kunder intervjuas om 

sin kunskapsinhämtning och vad som motiverar dem att göra den. Med studiens resultat 

hoppas vi kunna bidra till dagens forskning om hur kunders värdeskapande går till samt 

därmed öka praktikers förståelse för värdeskapandeprocessen. 
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2 De dominerande värdeperspektiven 

Det finns olika perspektiv på hur kundvärde uppstår. Ett perspektiv om hur värde skapas för 

kunden är Goods-Dominant Logic, nedan förkortad G-D Logic. Enligt G-D Logic ligger 

fokus på företagen och hur företagen kan skapa värde för kunderna. Perspektivet förespråkar 

att kundvärdet skapas under företagens produktion. Kundvärdet ligger således inbäddat i 

företagens produkter i form av råmaterial samt design och når kunden när denne köper 

produkten. Enligt G-D Logic är kunden därför inte närvarande och har inte heller möjlighet att 

påverka värdeskapandet utan det är företagen själva som kontrollerar processen. Efter 

ytterligare forskning hävdar dock vissa forskare att värdeskapandet istället för att ligga 

inbäddat i produkten ligger i kundens upplevelse av produkten. Det här perspektivet kallar 

forskarna Service-Dominant Logic, nedan förkortad S-D Logic. (Vargo, & Lusch, 2004) 

2.1 Service-Dominant Logic 

Service-Dominant Logic är ett perspektiv utvecklat genom vetenskaplig forskning inom 

marknadsföring och värdeskapande (Vargo & Lusch, 2004). Enligt S-D Logic ligger 

kundvärdet inte i att äga en fysisk produkt utan i den tjänst produkten hjälper kunden att 

utföra. Kundvärde enligt S-D Logic uppstår därmed inte i samband med att kunden köper en 

produkt utan kundvärdet realiseras vid användandet av produkten eller tjänsten. Inom S-D 

Logic ses produkten som en sändare av en service. (Grönroos, 2006) S-D Logic ser därför 

marknader som handelsplatser där det ständigt pågår processer genom utbyten av service 

mellan företag och kunder, snarare än utbyten av produkter. Ett av företagens främsta mål 

enligt S-D Logic är således att maximera kundens inblandning i skapandeprocessen för att 

därmed producera mer kundanpassade lösningar till kunden. (Vargo & Lusch, 2004 och 

Grönroos, 2006) 

 

Utifrån ett S-D Logic perspektiv är den fundamentala källan till konkurrensfördelar “operant 

resources”. “Operant resources” avser sådana resurser som är dynamiska och baseras på 

företagets kunskaper och färdigheter. Genom kundens användande av produkten transporteras 

dessa färdigheter och kunskaper från företaget till kunden och skapar därmed ett värde för 

denne, det som kallas service enligt S-D Logic. (Grönroos, 2006) Företagets kunskaper och 

färdigheter är således det som leder till konkurrensfördelar och kundvärde. Viktigt att komma 

ihåg är dock att kunden alltid är en samskapare av värde och att värde inte uppstår om kunden 
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inte använder produkten. Företaget kan därför endast ge förslag på värdeskapande aktiviteter 

för kunden men har ingen möjlighet att utan kundens involvering skapa värde för denne. 

Sammanfattningsvis är således både kunden och företaget delaktiga och mycket viktiga 

komponenter i kundens värdeskapande.  

 

S-D Logic fokuserar på den interaktion som sker mellan kund och företag. Det viktiga enligt 

S-D Logic är alltså vad produkten gör för kunden. Kunskap om vad produkten gör för kunden 

är enligt det här perspektivet viktigt. Med kunskap om vad produkten gör för kunden kan 

företag i praktiken utveckla en konkurrenskraftig produkt och ta fram en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi baserad på den kunskapen. Trots att S-D Logic har hjälpt till att 

förbättra förståelsen av marknadsföringens dynamik så menar dock Heinonen et al. (2010) att 

perspektivet fortfarande inte är tillräckligt utvecklat för att anses kunna förklara verkligheten 

avseende hur kundvärde skapas. S-D Logic har därför gett upphov till en nytt perspektiv, 

Customer-Dominant Logic (nedan kallad C-D Logic) (Heinonen et al. 2010). 

2.2 Customer-Dominant Logic 

Den främsta kritiken författarna av C-D Logic riktar mot S-D Logic är att S-D Logic främst 

fokuserar på värdeskapande genom interaktion mellan företaget och kunden. C-D Logic 

föreslår istället att värdeskapande också kan ske genom kundernas avsikter, de resulterande 

aktiviteterna och kundens erfarenheter - aktiviteter och erfarenheter som ofta genomförs och 

uppkommer utan inblandning av företaget. Upphovsmännen till C-D Logic anser därför att S-

D Logics fokus på kund-företagsinteraktionen är för smal och istället måste fokus skifta till att 

studera de olika kundaktiviteterna och hur kundens omgivning påverkar värdeskapandet. 

Enligt C-D Logic är det inte själva produkten i sig utan snarare kundens liv som företagen 

måste bli delaktiga i. Vad kunden gör med tjänster och hur de ser till att uppnå sina mål är vad 

företagen ska försöka förstå. (Heinonen et al., 2010) Om en kund är intresserad av att köpa 

exempelvis en mobiltelefon måste företag för att nå kunden och skapa värde för denne förstå 

vilka faktorer som påverkar kunden vid dennes val inför köp. Företaget skulle exempelvis 

behöva förstå vad kunden har för preferenser inför köpet, vad kunden kommer använda 

produkten till och vad kunden tar med sig av köpet till ett framtida köp. Företaget måste 

således beakta både kundens historia, nutid och framtid. 

 

Enligt C-D Logic har företaget ingen direkt möjlighet att påverka processen av 
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värdeskapandet utan har endast en indirekt sådan. Det är inte ens alltid så att företaget är 

närvarande under värdeskapandeprocessen. Kunden har enligt C-D Logic 

värdeskapandeprocessen i helt egna händer och utkomsten av det hela är beroende av kundens 

förmåga och kompetens. (Grönroos & Ravald, 2011) Det här innebär dock på inga sätt att 

företaget inte är delaktigt. Snarare framhäver C-D Logic att företaget ska stötta kundernas 

värdeskapande vilket i sin tur medför att det potentiella företagsvärdet kan bli större än 

tidigare. Företag måste således försöka involvera sig i kunders aktiviteter och processer som 

påverkar kundernas erfarenheter (Heinonen et al., 2010). Dessa förhållanden kan jämföras 

med de enligt S-D Logic där företaget spelar en mer central roll. 

2.3 Likheter och skillnader mellan Service-Dominant Logic och Customer-

Dominant Logic 

För att tydligare illustrera de olika rollerna enligt C-D Logic och sätta dem i förhållande till   

S-D Logics perspektiv kan följande figur användas: 

 

 
 

Figur 1, figur som visar C-D Logic i förhållande till S-D Logic  (Heinonen et al., 2010). 
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Figuren visar på hur en tjänst, utifrån ett kundperspektiv, inte bara konsumeras och används, 

utan även möjligtvis kan bli integrerad i en kunds pågående erfarenheter och aktiviteter som 

sträcker sig bortom den aktuella interaktionen med företaget. Aktiviteter i alla tidszoner, även 

sådana som inte är synliga, har betydelse för värdeskapandet. Dessa aktiviteter illustrerar att 

det som inträffar när en kund interagerar med ett företag genom konsumtion eller användande 

av en tjänst bara är en av flera möjliga situationer som påverkar en kunds uppfattning och 

erfarenheter av en tjänst. Den kritik som riktats mot S-D Logic grundar sig i S-D Logics syn 

på hur kunders erfarenheter formas. S-D Logics fokus ligger i att kunders erfarenheter av en 

tjänst formas inom tjänsten tillsammans med företaget . S-D Logics fokus utgår därför från att 

företagets så kallade onstage, backstage och support processes ska stötta företaget i 

interaktionen med kunden vid kundens grundläggande aktiviteter. Forskarna bakom C-D 

Logic menar emellertid att det inte går att se kundens användning av en tjänst ur ett sådant 

begränsat perspektiv då värde och erfarenheter även uppkommer utanför de grundläggande 

aktiviteterna. Ett bredare fokus måste därför intas och utmaningen för företagen är således att 

upprätthålla lösningar både “onstage” och “backstage” till samtliga aktiviteter i kundens liv. 

(Heinonen et al., 2010) 

 

Sammanfattningsvis utgår S-D Logic från att företaget har en central roll avseende påverkan 

på kundens erfarenheter. C-D Logic menar däremot att kundens omgivning i stort påverkar 

kundens erfarenhet av tjänsten och att företag därför borde utforma tjänster och processer som 

utgår från kundens olika aktiviteter. Man kan säga att S-D Logic intar ett företagsperspektiv, 

nedan benämnt “Provider-Dominant Logic”, medan C-D Logic intar ett kundperspektiv. 

Skillnaderna mellan perspektiven åskådliggörs i tabell 1 nedan och visar inte bara på olika 

perspektiv avseende involvering enligt de respektive perspektiven utan också på omfång av 

för värdeskapandeprocessen väsentliga aktiviteter och erfarenheter. (Heinonen et al., 2010) 
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Tabell 1, Provider-Dominant Logic och Customer-Dominant Logic (Heinonen et al., 2010). 

 

Som synes av tabell 1 (se s. 8) skiljer sig de olika perspektiven mellan C-D och P-D Logic , 

och således också C-D och S-D Logic, på flera plan. Den första skillnaden gäller 

samskapande, där förespråkarna av S-D Logic anser att kunden är en samskapare av värde 

men att det är företaget som kontrollerar skapandet. Forskarna bakom C-D Logic menar 

istället att kunders värdeskapande är mer komplext och att företag för att förstå vad kundvärde 

är först måste ta reda på hur kunden använder tjänsten i sin vardag och hur kunden interagerar 

tjänsten med andra aktiviteter i sin omgivning. Företagen måste skapa sig en helhetsbild över 

kundens värdeskapande, de måste bli mer delaktiga i kundens aktiviteter och det är, till 

skillnad från enligt S-D Logics perspektiv, kunden som kontrollerar värdeskapandet. 

(Heinonen et al., 2010) 
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När det gäller värde vid användande fokuserar S-D Logic på att värdet uppstår när kunden 

interagerar med företaget. Inom S-D Logic ligger fokus därmed på de för företaget synliga 

interaktionerna med kunden. C-D Logic menar att det här perspektivet är för snävt då 

kundvärde enligt C-D Logic inte bara uppkommer när kunden använder tjänsten utan även när 

företaget inte är närvarande, i flera olika tidszoner och även vid kundens mentala aktiviteter. 

(Heinonen et al., 2010) 

 

Den sista skillnaden som tabell 1 (se s. 8) tar upp är kundens erfarenhet. Kundens uppfattning 

om en tjänst formas enligt S-D Logic genom servicen som är kopplad till produkten. Man ser 

kunden som någon man har möjlighet att påverka utifrån hur bra tjänsten är designad av 

företaget. C-D Logic menar istället att en kunds uppfattning om en tjänst påverkas av hela den 

omgivning kunden befinner sig i. Då S-D Logic bygger på att en kunds erfarenhet och värde 

skapas inom ramen av tjänsten så utgår man från att kundens erfarenhet har en karaktär som 

är speciell eftersom den påverkas vid det unika tillfället för interaktionen medan C-D Logic 

ser kundens erfarenhet som mer banal och vardalig eftersom den dagligen påverkas av flera 

olika aktiviteter. (Heinonen et al., 2010) 

2.4 Värdeperspektivens förhållande till praktiken 

Det teoretiska ramverket för analysen utgår från de två kundvärdeperspektiven Service-

Dominant Logic och Customer-Dominant Logic. S-D Logic har tidigare fått en hel del kritik 

(Heinonen et al. 2010) medan C-D Logic är ett nytt perspektiv som ännu är relativt otestat. 

Enligt S-D Logic påverkar endast kundens grundläggande aktiviteter och erfarenheter, före, 

under och efter användning, kundens värdeskapande. Värdeskapandeprocessen kontrolleras 

helt av företaget. Enligt det nyare perspektivet, C-D Logic, påverkar alla kundens aktiviteter 

och erfarenheter i alla tidsintervall kundens värdeskapande och värdeskapandeprocessen 

kontrolleras av kunden. Mer specifikt ska de olika aktiviteter, aktörer och tidsramar som 

återges i figur 1 och tabell 1 undersökas. För det första ska vi undersöka vilka eventuella olika 

typer av aktiviteter som påverkar kundens värdeskapande. För det andra ska dessa eventuella 

aktiviteter undersökas ur ett tidsperspektiv för att ta reda på vid vilka tidpunkter 

värdeskapandet kan påverkas. För det tredje ska vi försöka skapa oss en uppfattning om vem 

eller vilka som är involverade i värdeskapandet och vem eller vilka som kontrollerar 

värdeskapandeprocessen.  

 



 10 

Undersökningen av värdeskapandet utgår från den viktiga värdeskapandefaktorn kunskap 

(Edvardsson et al., 2012, Grönroos & Ravald, 2011). Alla de faktorer som ska undersökas 

studeras därför i förhållande till just inhämtande av kunskap. För att utreda varför kunden 

inhämtar kunskap kommer vi även att fråga kunderna om vilket samband de ser mellan sitt 

inhämtande av kunskap och det värde de får ut av det. En sammanfattning av studiens 

innehåll är således - hur, när och varför inhämtar kunder kunskap? Frågan hur avser att 

besvara var de vänder sig samt vilka och/eller vad som är involverade. När avser att förklara 

vid vilka tidpunkter kunden väljer att inhämta kunskap om produkten och vid vilka tidpunkter 

som aktiviteter eller människor kan påverka värdeskapandeprocessen. Frågan varför avser att 

besvara vad som motiverar kunderna att inhämta kunskap och om det finns några andra 

aktiviteter som kan påverka kundernas val att inhämta kunskap.  
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3 Metod 

Vi har valt att studera användare av systemkameror. Det finns ett stort utbud av 

systemkameror samt systemkameratillbehör tillgängliga på marknaden. Systemkameror 

erbjuder en rad olika inställningar som möjliggör flera olika kompetensnivåer hos kunderna. 

De olika kompetensnivåerna innebär att det finns mycket information och många 

utvecklingsmöjligheter, vilket även innebär att användarna kan utveckla nya kunskaper med 

tiden. Systemkameror gör det således möjligt att studera kunders inhämtande av kunskap vid 

flera olika situationer och tidpunkter. Genom att utgå från ett kundperspektiv kan vi 

undersöka hur kundernas kunskapsinhämtning går till och därmed skapa en ökad förståelse 

för hur kundvärde skapas genom att studera vid vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken 

typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka 

aktörer som styr värdeskapandeprocessen. 

3.1 Utformning av studien 

Det finns flera olika möjligheter att samla in data, antingen genom kvantitativa metoder, 

kvalitativa metoder, eller genom att kombinera de båda. Den här studien är en utforskande 

studie som syftar till att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas. Den kvalitativa 

metoden används främst för att samla in icke-numerisk data och kan bestå i exempelvis 

intervjuer (Saunders et al., 2009). Kompetens och värde är svårt att mäta numeriskt och kan 

även inhämtas och utnyttjas, respektive skapas, olika från individ till individ. Likaså är 

systemkameror tekniskt avancerade produkter som skiljer sig åt beroende på märke, modell 

och utrustning som dessutom kan användas på olika sätt av personer med skiftande 

kompetensnivå. Det skulle således vara svårt att använda sig av standardiserade svarsmallar. 

Med beaktande av detta och för att ge respondenterna möjlighet att ge sin personliga syn på 

kompetens och värde var en kvalitativ undersökning och analys den bäst lämpade metoden för 

den här studien. 

 

För att undvika att respondenterna påverkade varandra, medvetet eller omedvetet, vidtogs den 

kvalitativa studien genom individuella intervjuer. Intervjuerna var personliga istället för via 

telefon eller e-mail. Anledningen till att vi valde just personliga intervjuer var för att det är 

lättare att skapa en relation med respondenterna vid personliga intervjuer, vilket ökar 
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förståelsen för varandra (Saunders et al. 2009). Det kan också finnas olika saker som kan 

distrahera respondenterna vid telefonintervjuer, såsom ett ledset barn eller andra personer i 

närheten, vilket skulle kunna påverka svaren respondenten gav vid intervjun. 

 

Inför varje intervju tog vi med oss förberedda frågor att ställa till respondenterna. Frågorna 

var således desamma till alla respondenter, för att deras svar i så stor utsträckning som möjligt 

skulle bli jämförbara. Intervjuerna var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att frågorna är av öppen karaktär, alltså inte ja- och nej-frågor, samt att vi som 

intervjuare tillåts ställa följdfrågor till respondenterna. Semistrukturerade intervjuer fungerar 

enligt exempelvis Saunders et al. (2009) väl i situationer där forskningsfrågorna är komplexa 

med flera möjliga svarsutfall, vilket stämde väl in på vad vi valt att studera. Valet motiveras 

även med att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna formulera sina 

egna svar. Genom att ha utfört en kvalitativ studie där kunderna intervjuades om en specifik 

produkt lät vi kunderna förklara för oss hur kunskapsinhämtningen går till samt vilken 

koppling de ser mellan inhämtandet av kunskap och värdeskapande. I de fall något föreföll 

oklart efter respondenternas svar använde vi oss av följdfrågor för att bygga upp en djupare 

förståelse för hur kunden resonerar kring värdeskapande och sin egen kompetens. Det 

grundläggande syftet med följdfrågorna var således att skapa en dialog med respondenterna 

och därmed öka vår förståelse för deras kundvärdeskapande. 

 

För att undvika eventuell missuppfattning vid sammanställandet av respondenternas svar har 

dessa svar dokumenterats skriftligt samtidigt som vi, efter godkännande av respondenterna, 

använt oss av en diktafon. Ljudinspelningen har medfört att vi som intervjuare har kunnat 

fokusera på att ställa frågor och lyssna, samt givit oss möjlighet att använda citat och 

möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger i efterhand. Vi har således kunnat lära av och 

använda oss av den informationen både mellan de olika intervjuerna och efter att alla 

intervjuer genomförts. 

3.2 Urvalsprocessen 

Baserat på studiens upplägg med semistrukturerade personliga intervjuer gjorde vi totalt tio 

intervjuer. Som tidigare nämnts så har internet möjliggjort en ny typ av kommunikation och 

spridning av kunskap (Prahalad & Ramaswamy, 2000). Genom att uppställa ett 

ålderskriterium på 18-30 år fick vi in respondenter som var uppväxta och bekväma med att 
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använda internet. Den här åldersgruppen motsvarar enligt Findahl (2012) de mest flitiga 

användarna av internet för kunskapsinhämtning idag. Dessa respondenter valdes för att 

representera såväl dagens som framtidens inhämtare av kunskap eftersom de redan är flitiga 

internetanvändare och framtida generationer också antas vara det. För att ha möjlighet att 

studera hur systemkamerakonsumenter inhämtar kunskap var ett grundläggande krav på de 

respondenter som intervjuades att de skulle ha en systemkamera som de själva använde. Vi 

hade även som kriterium att de systemkamerakonsumenter som intervjuades skulle ha ett 

genuint intresse för fotografering. Kriteriet att systemkamerakonsumenterna skulle ha ett 

intresse för fotografering grundar sig i att vi tror att de här användarna i högre utträckning än 

andra användare inhämtar kunskap om systemkameror vilket ger oss ökade möjligheter att 

studera den kunskapsinhämtning som är aktuell för studien. För att respondenterna skulle ha 

hunnit sätta sig in i användningen av kameran tillräckligt mycket för att kunna besvara 

frågeställningarna uppställdes som krav att de haft kameran i minst en månad. Ett kriterium 

uppställdes också om att de fysiskt skulle kunna träffas i Stockholm eller Uppsala för 

genomförande av intervju.  

 

För att komma i kontakt med dessa fotointresserade respondenter vände vi oss till sociala 

medier i form av Facebook och fotoforum (sweclockers.com och fotosidan.se). Inlägg lades ut 

på Facebook och på fotoforumen med en förfrågan om möjlighet fanns att delta i studien. De 

tio första som svarade och uppfyllde urvalskriterierna valdes för studien. Det föreföll 

sannolikt att de som är mest intresserade av systemkameror är de som är mest aktiva på 

fotoforum och således först ser förfrågan om respondenter till studien. 

3.3 Framställning av intervjufrågor 

Kompetens är en viktig faktor vid värdeskapande. Kompetens är dock ett svårdefinierat 

begrepp. För att minska risken för missförstånd (Saunders et al., 2009) översatte vi begreppet 

till den definition vi tidigare nämnt, nämligen som kunskap och förmågan att använda 

kunskapen till sin fördel (Bonnemaizon & Batat, 2011). Vi använde oss således över huvud 

taget inte av begreppet kompetens utan frågor ställdes istället om hur kunderna inhämtar och 

använder kunskap. Kunskapsinhämtande är således en grund för värdeskapande och det är just 

den värdeskapandefaktorn som ligger till grund för den här studien.  

 

Det finns fortfarande flera olika perspektiv på hur kundvärde skapas. Som synes av 
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teoriavsnittet ovan skiljer sig perspektiven inte bara på punkter såsom när och var kundvärde 

skapas utan också på punkter såsom vad och vilka aktiviteter eller människor som kan 

påverka värdeskapandet, och inte minst vem eller vilka som styr processen. Var och en av 

dessa respektive faktorer granskades därför i studien. Intervjun inleddes med att lära känna 

respondenten genom att vi ställde några grundläggande frågor såsom ålder, syftet med inköpet 

av kameran, vilket märke kameran hade, hur länge personen haft kameran och hur ofta den 

används (se bilaga 1). Efter inledningsfrågorna fortskred intervjun genom att vi ställde frågor 

om kundernas kunskapsinhämtning och användande av kunskapen. 

  

De fyra första frågeställningarna syftade till att undersöka kameraanvändarnas 

kunskapsinhämtningen i olika tidsperspektiv samt besvara vad och/eller vilka som 

involverades i den kunskapsprocessen och vem eller vilka som kontrollerar den. Hur går 

kunskapsinhämtningen till före inköp, efter inköp, när kameran krånglar, när kunden vill lära 

sig något nytt om användandet av kameran och vid inhämtande av kunskap om nya tillbehör? 

Således har inhämtningen av båda de typer av kunskap som den här studien omfattar 

undersökts - teknik- och användarkunskap.  

 

Den femte, och sista, frågeställningen syftade till att binda ihop inhämtandet av kunskap och 

värdeskapandet. Hur stort värde får kunden genom att inhämta kunskap? Hur värderar kunden 

den här kunskapen? Här motsvarar tiden som kunden väljer att lägga ned på att inhämta 

kunskap det värde kunden anser att kunskapen har. Frågan syftade således till att undersöka 

hur kunder ser på sambandet mellan en ökad kunskap och värdet den kunskapen genererar. 

Frågeställningarna har i flertalet fall följts upp av följdfrågor då svaret respondenterna givit 

inte varit fullständigt eller då vi spontant undrade över något respondenterna sagt, såsom 

varför de valt att inhämta kunskapen eller vid vilka tillfällen kunskapen inhämtats.  

 

Utöver de inledande frågorna ställdes således följande frågor vid intervjun: 

 

1) Hur gick du tillväga för att bestämma vilken kamera du skulle köpa? 

 

Utöver inköp finns det andra situationer då en kund kan vara tvungen, eller åtminstone vilja, 

inhämta ytterligare kunskap. Ett sådant tillfälle kan vara när kameran krånglar. Inköpet är då 

redan gjort och frågan syftar därför till att utreda hur kunskapsinhämtningen, och därmed 

värdeskapandet, går till efter inköp. 



 15 

 

2) Vad gör du när din kamera krånglar? 

 

Om respondenten svarade att kameran aldrig krånglat ställde vi, för att få tillräckligt många 

svar på hur kunskapsinhämtningen går till, den hypotetiska frågan vad respondenten skulle 

göra om kameran skulle krångla.  

 

En annan situation då kunden vill öka sin kompetens är då kunden vill lära sig något nytt om 

kameran för att kunna använda den på ett annat sätt såsom exempelvis då kunden vill lära sig 

ta porträttbilder istället för att ta landskapsbilder eller annan utveckling av sina fotokunskaper 

i förhållande till den egna kameran. Genom att ställa följande fråga avsåg vi att få svar på 

frågan var kunden vänder sig för att öka sin kompetens på grund av andra motiv än att denne 

har problem med kameran. 

  

3) Hur gör du om du vill lära dig något nytt om användandet av kameran? 

 

Med användandet menar vi all användning av kameran, inte endast vid själva ögonblicket då 

ett fotografi tas. Ytterligare en situation då kunden kan behöva inhämta kunskap är när denne 

ska köpa något nytt tillbehör till kameran såsom exempelvis ett nytt objektiv. 

 

4) Var vänder du dig när du vill lära dig något om nya tillbehör till din kamera? 

 

Informationen om de nya tillbehören kan inhämtas både före och efter köpet, vi gjorde ingen 

skillnad på det när vi ställde frågan. Om det inte framgick av de svar vi fått på ovanstående 

frågor ställde vi även frågan om var inhämtandet av kunskapen gått till vid respektive 

situation. 

 

För att binda ihop kunskapsinhämtningen med värdeskapande ställdes följande frågor: 

 

5) Hur mycket tid brukar du lägga ned på att förbättra dina fotokunskaper? 

- följdfråga: vad motiverar dig att lägga ned den här tiden? 

 

De ovan nämnda frågeställningarna som ställdes vid intervjuerna finns samlade i bilaga 1.  
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3.4 Genomförande av studien 

För att säkerställa att frågorna besvarade det vi avsåg genomfördes en testintervju. Efter 

testintervjun konstaterades att frågorna behövde omformuleras. De tidigare frågorna var för 

komplicerade och därför lätta att misstolka. Vissa av de tidigare frågorna gick även in i 

varandra så att svaren blev exakt desamma på flera av frågorna. Av den anledningen valde vi 

att helt formulera om frågorna efter testintervjun och det är dessa nya frågor som ligger till 

grund för studien och framställts i frågeställningarna ovan. Vid något enstaka tillfälle har 

respondenten missförstått även någon av de senare formulerade frågorna men det har i sig inte 

utgjort något problem då intervjun varit öppen och det därmed funnits möjlighet för 

intervjuaren att ställa följdfrågor. 

 

De slutliga intervjuerna har genomförts genom personliga intervjuer där vi träffat 

respondenterna, en i taget, vid olika tillfällen under hösten. Intervjuerna har skett i enskilda 

rum i olika universitetsbyggnader tillhörande Uppsala universitet såsom Ekonomikum och 

Blåsenhus under dagtid efter överenskommelse mellan parterna. Alla intervjuer har spelats in 

och finns således tillgängliga vid efterfrågan. Under intervjuerna har båda författarna varit 

ansvariga för insamlingen av information. Den ena personen ansvarade för dialogen med 

respondenten och den andra tog anteckningar. Varje intervju tog mellan ca 10-15 minuter att 

genomföra. Inför varje intervju informerades vardera respondenten om att denne var anonym 

och att all information denne utlämnade endast skulle användas för syfte inom forskningen 

och inte för något som helst kommersiellt bruk. För att inte påverka respondentens svar 

informerade vi inte respondenterna om vad undersökningen avsåg. Alla av de tio först 

svarande respondenterna uppfyllde urvalskriterierna och således behövde inte någon 

respondent väljas bort. 

 

Av de respondenter som medverkade i studien var 60 % kvinnor medan 40 % var män. 

Studien omfattar alla de stora systemkameramärkena. Det var övervägande flest respondenter 

som hade en Canon-kamera av olika modeller men också Sony, Nikon och Olympus var 

respresenterade märken bland de systemkameror som återfanns bland respondenterna. 
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4 Resultat 

Om respondenterna gett specifika svar har det preciserats nedan. Ett generellt svar som flera 

respondenter angivit på många olika frågor är att de använder sig av internet. Om vi inte har 

preciserat det nedan i respektive fråga menas med internet såväl fotoforum, bloggar, Google, 

Pricerunner som andra hemsidor. Respondenternar använder sig alltså i dessa fall av samtliga 

ovanstående. På fotoforum finns likasinnade att diskutera med, likaså på bloggar, 

medanGoogle fungerade som sökmotor när respondenterna inte hittade svar genom de andra 

informationskällorna, Pricerunner användes vid inköp för att jämföra priser men också för att 

ta del av recensioner från andra användare och andra hemsidor har preciserats nedan om det 

varit aktuellt. Om respondenten avsett hemsidan för företaget som sålt eller tillverkat kameran 

har vi preciserat också detta i texten. 

4.1 Inköp och användning av systemkamera 

Syftet med inköpet skiftar vitt: vissa blev inspirerade av andra, andra hade behov av en 

systemkamera eller hade en sedan tidigare men ville kunna ta bättre bilder, medan ytterligare 

andra fick den i present efter att ha önskat sig en systemkamera. Majoriteten av 

respondenterna hade möjlighet att påverka inköpet själva. Dessa inhämtade information via 

såväl vänner som internet och butik. Majoriteten angav att de i första hand vänder sig till 

vänner och internet. Butikerna fungerade i dessa fall som en sista utväg för att exempelvis få 

känna på hur en specifik kamera kändes i handen. I de fall som respondenterna inte köpte 

kameran själva var det föräldrarna som köpte dem. Föräldrarna tog i de fall de inte fått uppgift 

om önskemål av specifikt märke och modell hjälp av säljare i butikerna för att välja den 

systemkamera som bäst motsvarade sitt barns behov. 

 

Efter inköpet har fotograferandet satt igång. Hur ofta respondenterna fotograferar varierar 

dock kraftigt. Några fotograferar mest periodvis under semester och sommar eller vid 

specifika tillfällen men majoriteten använder systemkameran kontinuerligt, antingen bara 

privat eller både privat och i arbetet. En respondent angav till och med att “... jag bär med mig 

den 99 % av all tid och fotograferar både till jobb och privat.” Att fotografera kräver dock att 

kameran fungerar, vilket den inte alltid gör. Vad gör egentligen kunderna när kameran 

krånglar? 
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4.2 Företagets stora involvering när respondenterna har problem med 

kameran 

När kameran krånglar har respondenterna en stark benägenhet att vända sig till butiken där 

kameran köptes. Om än inte i första hand så åtminstone så småningom om problemet inte kan 

avhjälpas på annat sätt. Samtliga respondenter svarade att var de vänder sig beror på vilken 

typ av krångel det handlar om. Vissa problem kan de lösa själva medan andra kräver 

professionell expertis. I de fall respondenterna anser att problemen kan lösas själv vänder de 

sig både till internet och till vänner för att ta reda på hur de ska gå till väga. Är det mer 

komplicerade problem har majoriteten svarat att de skulle vända sig till butiken, oftast på 

grund av att de har en garanti. En respondent förklarade att denne hade dåliga erfarenheter av 

butiker och kundtjänster och därför inte ville kontakta dem. Respondenten i fråga hade i 136 

ärenden behövt kontakta Com Hem med abonnemangsproblem. Dessa avhjälpte inte 

problemen och de hade även mage att erbjuda en mycket dålig kompensation för problemen 

efter abonnemangstidens slut. Respondenten valde därför istället att vända sig till vänner och 

andra kunder, vilket också visat sig vanligt för andra respondenter i situationer då dessa velat 

utöka kamerans användningsområde. 

4.3 Lärande via andra kunder vid utökande av användningsområdet 

Hur kunder inhämtar kunskap när de vill utöka användningsområdet varierar. Respondenterna 

svarade alltifrån att de använt sig av Google, Youtube, fotobloggar, fotomagasin och internet i 

övrigt till att de skulle rådfråga vänner och experimentera själva. Intressant att notera är att 

ingen av respondenterna ens nämnde något om butik eller företag i sådana här situationer. 

Några angav att kunskapsinhämtningen sker främst inför speciella tillfällen, såsom 

födelsedagar och resor, då respondenterna ska fotografera mycket eller något viktigt motiv. 

Ett annat speciellt tillfälle är då kunderna köper nya tillbehör till sin kamera. 

4.4 Stor samstämmighet vid inhämtande av kunskap vid köp av nya 

tillbehör 

Flera av respondenterna angav att de skulle gå till väga på likartade sätt när de inhämtar 

kunskap vid köp av nya tillbehör. Alla utom en respondent svarade att de skulle använda sig 
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av internet i form av exempelvis Google och fotobloggar, i alla fall i viss utsträckning. En 

intervjuperson beskrev det som att “internet är skitbra till allt, man behöver knappt söka för 

att man ska ha all info man behöver.”. De respondenter som inte höll med om att internet gav 

svar på alla frågor angav endast att denne skulle vända sig till vänner, vilket också förefaller 

mycket vanligt. Att vända sig till vänner var nämligen också överrepresenterat i det här fallet. 

Två respondenter sa att de skulle vända sig till en butik, en i första hand och den andra först 

efter att ha kollat på internet för att veta vilka olika tillbehör han ska testa i butiken. Frågan 

man kan ställa sig är hur mycket tid respondenterna lägger på att inhämta kunskapen och vad 

som motiverar dem? 

4.5 Kompetens, värde och motivationsfaktorer 

Tre av respondenterna lade inte ned så mycket tid på att förbättra sina fotokunskaper i 

dagsläget men en angav att denne gjort det tidigare. Övriga angav att de lägger ned mycket 

tid, även om vissa endast gör det periodvis. En respondent angav också att den mesta av den 

tiden som läggs ned på att lära sig mer går åt till att lära sig mer om Photoshop snarare än om 

systemkameran i sig. “I början lade jag ner mycket tid på att förbättra mina fotokunskaper, 

nuförtiden har jag inte riktigt det behovet längre, istället lägger jag ned mycket tid på att 

behandla bilder i Photoshop.” 

 

Många respondenter angav flera olika motivationsfaktorer. De vanligaste var att 

respondenterna ville ta bättre bilder, att de tyckte det var roligt, att det var ett hobbyintresse, 

att de tyckte om att utvecklas och att de blev inspirerade av andra. Några kommentarer var: 

“olika projekt motiverar mig att lära mig nya tekniker, nu senast ville jag ha en bild av New 

York Skyline för att använda som inredning till min nyköpta lägenhet.”, “jag hämtar mycket 

inspiration från andra bilder”, “jag ser på andra fotografers bilder dagligen och reflekterar 

över hur de är speciella, vad jag kan göra för att uppnå ett liknande resultat, hur de kan ha 

gjort.” En respondent ville till och med bli professionell fotograf, vilket fungerade som en 

motivationsfaktor för respondenten. “Jag vill jobba med foto på något sätt i framtiden, 

drömmen är ett heltidsjobb med det.” 

 

En respondent som angav att denne nästan inte lade ned någon tid alls angav att anledningen 

till att inte så mycket tid läggs ned är att det är svårt att förstå olika begrepp som används när 

man försöker lära sig nya saker om systemkameror. En annan angav att denne vuxit ur 
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kameran. När kameran införskaffades var den avsedd att vara väldigt grundläggande och 

hanterbar. I dagsläget har respondenten tillräcklig kompetens för att ta sådana bilder kameran 

klarar och därför lägger denne inte ned så mycket tid på att utveckla sina kunskaper: ”... 

känner att jag behärskar kameran. Något som gjort att jag inte känner att jag har något behov 

av att öka kunskapen.” ”Jag hade en vision att ha en hel vägg fylld med bilder i min lägenhet, 

den visionen gick inte så bra då min kamera inte tog tillräckligt bra bilder.” Hade kameran 

varit avancerad är respondenten övertygad om att denne lagt ned mer tid. ”Köpte jag en ny 

kamera skulle jag försöka lära mig alla nya funktioner för att därmed få ut mer av kameran.” 

 

Intressant att notera är att de personer som lägger ned mycket tid på att utveckla sitt 

fotograferande alla angett att de inspireras och motiveras av andra, medan de som angett att 

de inte lägger ned så mycket tid främst angett att de motiveras av att det är roligt och av att de 

vill ta bättre bilder. Flertalet av personer som var med i studien berättade också att de lade ned 

mer tid på att utveckla sina fotokunskaper inför speciella tillfällen såsom resor. Exempelvis så 

berättade två respondenter att de lade ner väldigt mycket tid på att förbättra sina 

fotokunskaper inför en resa då bilderna skulle användas till att inreda en vägg i hemmet. 

4.6 Sammanfattning 

De respondenter som ingick i studien var fotointresserade systemkameraanvändare i 

målgruppen 18–30 år. Respondenterna gick till väga på olika sätt när de skulle inhämta 

kunskap beroende på vilken situation det rörde sig om. En övervägande del sade att de vid 

krångel åtminstone eventuellt skulle ta hjälp av en butik, medan ingen skulle göra det när de 

ville lära sig mer om användandet av kameran. På frågan om inhämtande av kunskap vid köp 

av nya tillbehör var svaren mer varierande. Alla föreföll däremot vara samstämmiga gällande 

att se ett samband mellan inhämtande av kunskap och kundvärde eftersom de ansåg att de får 

ut mer av kameran när de inhämtar mer kunskap. De får också ut mer värde vid inhämtande 

av ytterligare kunskap genom närliggande aktiviteter och processer såsom vid inredning och 

personliga mål. De får då finare bilder att sätta upp på väggarna och de kommer närmare 

personliga mål såsom att uppnå en viss fotograferingsnivå. Respondenterna motiveras 

förutom detta framförallt av andra fotointresserade systemkameraanvändare. 
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5 Analys 

5.1 Kopplingen mellan inhämtande av kunskap och kundvärde 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas genom att studera vid 

vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, 

vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka aktörer som styr värdeskapandeprocessen. 

Företags kunskap om hur kundvärde skapas är en av de absolut främsta konkurrensfördelarna 

enligt Service-Dominant Logic (Lusch et al., 2007). Det råder dock delade meningar om hur 

och var kundvärde skapas. Det kan ske genom interaktion med företag (Vargo & Lush, 2004) 

eller, som den nyare Customer-Dominant Logic förespråkar, också genom aktiviteter och 

processer utanför företagsinteraktionen (Heinonen et al., 2010). 

 

En viktig faktor som påverkar värdeskapandeprocessen är kunskapsinhämtningen 

(Edvardsson et al., 2012, Grönroos & Ravald, 2011), vilket stöds av de svar vi erhållit vid 

intervjuerna. Flera av respondenterna angav att de endast använde kameran vid semestern, 

alternativt att de framförallt använde kameran vid speciella tillfällen såsom på sommaren. 

Inför sådana tillfällen var respondenterna mer benägna att också öka sin kunskapsinhämtning, 

vilket talar för att kunderna ser ett samband mellan en ökad kunskap och deras förmåga att ta 

bättre bilder. Då kunderna inför sådana tillfällen då de vet att de ska fotografera extra mycket 

väljer att inhämta kunskap förefaller ett sådant samband klart. Kunderna måste därmed 

värdera den tid de lägger ned på att förbättra sina kunskaper lägre än det värde de får ut av att 

inhämta den kunskapen, annars skulle de ju ha valt att inte inhämta information. 

 

Flera av respondenterna angav redan som syfte med innehavet av systemkameran att de ville 

ta bättre bilder. De sa detsamma gällande motivationsfaktorer till inhämtandet av kunskap. Att 

ta bra bilder är således en typ av kundvärde för respondenterna, vilket förefaller rimligt då 

kamerans primärfunktion är att ta bilder. Bilderna kan också sägas skapa ytterligare värde 

genom andra processer då respondenterna angett att fotografierna används till olika saker 

såsom exempelvis inredning i bostad. För en av respondenterna var den ökade 

kunskapsinhämtningen ett steg på vägen mot sin dröm att bli fotograf, vilket också är ett 

exempel på då inhämtande av kunskap ledde till ökat kundvärde. 
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Den siste respondenten som intervjuades angav att dennes kamera inte var särskilt avancerad. 

Respondentens kompetensnivå var så hög att kamerans prestanda inte räckte till. Produkten i 

det här fallet begränsade alltså möjligheterna att ta bra bilder för respondenten. Respondenten 

angav att denne var övertygad om att denne skulle inhämta betydligt mer kunskap om denne 

hade haft en bättre kamera. En ökad kunskapsinhämtning resulterar alltså inte alltid i ett ökat 

kundvärde då produkten måste tillåta en användning av den inhämtade kunskapen. Produkten 

i sig är alltså också viktig för kundvärdet. Då definitionen av kompetens (Le Boterf i 

Bonnemaizon & Batat, 2011) är inhämtande och utnyttjande av kunskap krävs det alltså inte 

bara kunskap utan också möjligheter att utnyttja den för att kundvärde ska kunna skapas, 

vilket också ovanstående studie påvisar. Det finns också flera forskare (Edvardsson et al., 

2012, Grönroos & Ravald, 2011) som stödjer detta förhållande mellan användningen av 

kunskapen och kundvärde. Det förefaller också rimligt att det omvända förhållandet bör gälla. 

Om en person köper en kamera som är avancerad men inte har kunskapen om hur den 

används är det troligt att ett lägre kundvärde skapas än vad fallet varit om personen i fråga 

hade haft kunskap att använda kamerans alla funktioner. Både produkten, kunskapen och 

möjligheten att utnyttja kunskapen har alltså betydelse för skapandet av kundvärde. 

5.2 Hur systemkamerakunder inhämtar kunskap 

I den studie som företagits har det visat sig att kunder inhämtar kunskap på flera olika sätt. 

Respondenterna har främst inhämtat information genom olika hemsidor på internet, bloggar, 

fotoforum bestående av andra kunder, butiker och vänner. När det gäller de tre specifika 

frågor som gällde inhämtande av kunskap skilde sig svaren något åt, framförallt vad gällde 

frågan vad kunder skulle göra om deras kamera krånglade. I en sådan situation var kunder 

väldigt benägna att vända sig till butiken där de köpt kameran. Kunderna involverar därmed 

företaget i processen där kundvärde skapas. Kundvärde uppstår när en produkt eller service 

hjälper en kund att utföra något som resulterar i att kunden känner sig mer tillfredställd än 

innan (Grönroos 2008). I det här fallet leder företagets reparation av kameran således till ett 

ökat kundvärde. 

 

I de två fall avseende kunskapsinhämtning som avsåg kameratillbehör och kunskap om 

kamerans användning förefaller kunder, till skillnad från vid krångel, i hög utsträckning vända 

sig till andra än butiken där kameran köptes eller till tillverkaren av kameran. Butiken ses i 
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dessa fall som en del av företaget. Genom att kunderna har tagit del av andra kunders kunskap 

har kunderna skapat värde genom att kunna hantera fler av kamerans funktioner, alternativt 

genom att använda de redan inlärda funktionerna på ett mer avancerat sätt. Inhämtande av 

kunskap och ökning av kundvärde kan alltså ske genom interaktion med företaget men också 

utan inblandning av det tillverkande företaget eller butiken där kameran såldes. Inför ett köp 

och då respondenterna ville öka sina existerande kunskaper visade det sig att den största delen 

av kunskapsinhämtningen skedde via internet, där kontakt togs med vänner och andra kunder 

snarare än via kontakt med företaget på något sätt. 

 

Respondenternas diverse aktiviteter före och efter ett inköp tyder på att kunderna har flera 

valmöjligheter att välja varifrån de vill inhämta kunskap. Kunskap kan inhämtas från företag 

men likaväl från andra kunder och vänner. Företaget har således ingen möjlighet att bestämma 

exakt hur kunderna ska gå till väga eller var dessa ska vända sig. Att företaget endast har 

möjlighet att påverka kunderna indirekt som vissa påstår (Grönroos & Ravald, 2011) 

förefaller dock att dra det något för långt. I vissa fall, såsom särskilt i de fall då kameran 

krånglar, har respondenterna i flera fall valt att vända sig direkt till företaget eller en 

företagsrepresentant genom inköpsbutiken. I dessa fall måste företagets möjligheter att 

påverka kunden anses vara direkta då det förekommer en direkt interaktion mellan de båda 

och i många fall utan att kunden kontaktar någon annan än just företaget. Ofta får företaget i 

de här speciella fallen möjlighet att reparera kameran åt kunden utan att kunden ens är 

närvarande, vilket måste anses skapa kundvärde genom företagets direkta prestation. Viktigt 

att notera är dock att kunden måste välja att komma tillbaka till butiken eller företaget för att 

dessa ska få en möjlighet att påverka kundens värdeskapande igen. Dåligt bemötande kan ju 

enligt den här studiens resultat medföra att kunden väljer att vända sig till någon annan eller 

lösa problemet i fråga själv. 

5.3 Andra aktiviteter som påverkar värdeskapandet 

Enligt S-D Logic är det bara de grundläggande aktiviteterna och erfarenheterna före, under 

och efter användningen som påverkar kundvärdet. C-D Logic å andra sidan involverar alla 

typer av aktiviteter i, som ovan nämnt, alla olika tidsramar. (Heinonen et al., 2010) Den här 

studien har fokuserat på just inhämtandet av kunskap vilket som ovan nämnts kan ske vid 

olika tidpunkter och frågan blir då vilka typer av aktiviteter som involveras. 

 



 24 

Som framgått av studien finns det flera olika sätt att inhämta kunskap, även om dessa i sig 

inte har satts i något tidsperspektiv i studiens utformning. Respondenterna har däremot angett 

olika aktiviteter som inte kan anses falla in i grundläggande aktiviteter och erfarenheter i S-D 

Logics tidsram, det vill säga aktiviteter som inte involverar produktens primärfunktion. Ett 

sådant exempel är att respondenter för länge sedan sett bilder som påverkat dem att vilja köpa 

en kamera för att kunna ta likadana. Ett annat exempel är då respondenter använt fotografier, 

som de själva tagit, som inredning. Studien talar därför för att även andra aktiviteter än de 

grundläggande kan påverka kundens värdeskapande. 

5.4 Tidsaspekten 

Tidsaspekten har illustrerats tidigare i figur 1 (se s. 6) där S-D Logic endast berör före, under 

och efter användning medan C-D Logic berör såväl historia som före, under, efter och 

framtida användning. De intervjuer som genomförts ger stöd för att det finns flera aspekter i 

olika tidsintervall som påverkar kundens inköp och värdeskapande. Respondenterna i studien 

har angett flertalet olika faktorer som påverkat deras inköp och värdeskapande i olika 

tidsintervall. De har tidigare sett bilder som andra tagit och har velat ta likadana, vilket 

motsvarar historieaspekten i figur 1 (se s. 6). Respondenter har eftersökt information via 

vänner och internet för att hitta en kamera som passar just den kundens behov, vilket 

motsvarar före användning i figur 1 (se s. 6). Vissa respondenter har valt att inreda sina 

bostäder med de bilder som de tagit och de har sökt en kamera som ska kunna uppfylla det 

syfte som de har med köpet vilket motsvarar efter användningen. Framtiden kan bäst 

illustreras med den respondent som sa att denne har satt sitt framtida mål att bli fotograf. Alla 

olika tidsaspekter i Heinonen et al. (2010) C-D Logic finns representerade i den undersökning 

som vidtagits. Den modell som Heinonen et al. (2010) presenterat avseende C-D Logic ger 

således en rättvisande bild av den tidsram inom vilket kundvärde skapas för respondenterna i 

den här studien.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas genom att studera vid 

vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, 

vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka aktörer som styr värdeskapandeprocessen. 

Undersökningen utgick från en studie avseende systemkameror där kunder intervjuats om sitt 

inhämtande och sin användning av kunskap. Med studiens resultat hoppas vi kunna bidra till 

dagens forskning om kunders värdeskapande samt därmed öka praktikers förståelse för hur 

kundvärde skapas. Studien har visat att systemkamerakunder ser ett samband mellan ökad 

kunskap och värdeskapande. Kundvärde skapas när kunden applicerar sin kunskap på 

kameran genom användning. Några typer av kundvärde för systemkamerakunder är att ta bra 

bilder, komma närmare sitt framtida mål och att använda bilderna till andra aktiviteter och 

processer som berör kundens liv, till exempel att inreda sin lägenhet med de bilder kunden 

tagit. Om kamerans prestanda underskrider kundens kompetens har det dock visat sig att 

inhämtande av kunskap inte skapar något värde för kunden. Både kundens kunskap, dess 

möjlighet att utnyttja produkten samt produkten i sig har alltså betydelse för kundens 

värdeskapande. 

 

Det har visat sig att värdeskapandeprocessen kontrolleras av systemkamerakunderna själva då 

det är dessa som väljer vilka som ska vara involverade i värdeskapandeprocessen. Det är 

således felaktigt att säga, såsom enligt S-D Logic, att företaget kontrollerar värdeskapandet. 

Företaget kan påverka den här processen men bara i den mån kunden tillåter det. Att säga att 

företaget endast spelar en indirekt roll, såsom enligt C-D Logic, är dock också enligt den här 

studien felaktigt. I vissa fall, såsom vid reparation, spelar företaget en direkt roll vid 

värdeskapandet medan det i andra fall, såsom vid inhämtande av kunskap för utökat 

användningsområde, inte alls är delaktigt. 

 

Även andra aktörer än företaget har visat sig påverka kundens värdeskapande. Kunder har en 

förmåga att vända sig till andra systemkamerakunder såväl i problemsituationer som vid enkla 

rådfrågningar och diskussioner om systemkameror. Kunder påverkar därmed andra kunders 

värdeskapande. Interaktionen underlättas av internet. Följden blir att företag kan komma att 

öka sin förståelse för kunder genom att göra sig delaktiga i processen där kunder utbyter 
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kunskap. Viktigt att komma ihåg är dock att det är systemkamerakunderna som bestämmer 

vilka de ska vända sig till och när. I vilken utsträckning andra kunder, liksom företaget, 

påverkar kundens värdeskapande beror enligt den här studien nämligen på vilken situation det 

handlar om. Företag bör alltså agera olika för att påverka kunder vid olika situationer. I 

exempelvis situationer då kameran krånglar har företaget en direkt möjlighet att påverka 

kunderna medan det i andra fall kanske måste påverka vännerna eller informationen som finns 

på internet för att kunna nå kunderna med den information som företaget vill förmedla. 

 

Det är dock inte bara aktörerna som är många utan det finns också flera olika aktiviteter som 

påverkar värdeskapandet. Aktiviteter som påverkar är inte bara synliga interaktioner utan 

också osynliga och mentala aktiviteter såsom att ha en inre strävan att ta bättre fotografier 

respektive att komma närmare sitt mål att arbeta som fotograf, som är exempel tagna ur 

respondenternas svar i den här studien. Inte bara grundläggande aktiviteter och erfarenheter 

påverkar värdeskapandet utan också andra aktiviteter. Aktiviteterna äger rum vid flera olika 

tidpunkter såväl före som efter inköpet av systemkameran. Både historiska och framtida 

aktiviteter liksom i förhållande till fotograferandet närliggande tidpunkter har visat sig 

påverka hur kunder väljer att inhämta information, vilket således också har en påverkan på 

kundens värdeskapande. I förhållande till C-D Logic är således S-D Logic något för snäv 

avseende både tidsaspekten och typer av aktiviteter som påverkar systemkamerakundens 

värdeskapande. C-D Logic ger en mer rättvisande bild av verkligheten. 

 

Sammanfattningsvis har kunden en väldigt central roll i värdeskapandeprocessen avseende 

systemkameror. Kunden kontrollerar processen och väljer vilka som ska involveras. 

Aktiviteter vid olika tidpunkter spelar in, liksom olika aktörer. Framförallt andra kunder är 

med och påverkar kamerakunders värdeskapande i form av råd, hjälp och andra former av 

kunskapsdelning. Andra kunder fungerar också som motivationsfaktorer till 

kunskapsinhämtning och därmed värdeskapande. C-D Logic ger en mer rättvisande bild än S-

D Logic av den verklighet som undersökts i den här studien. Den har dock brister avseende 

företagets roll. Företaget har visat sig inte endast ha en indirekt påverkansmöjlighet på 

kundens värdeskapande, utan också i vissa fall en direkt. Den här studien har därmed bidragit 

till dagens forskning kring kunders värdeskapande. Studien visar även att kamerakunder ser 

ett tydligt samband mellan ökad kunskap och kundvärde. I den här studien har det dock visat 

sig att det inte alltid råder ett positivt förhållande mellan de båda. Slutsatserna är inte helt 

oproblematiska. 
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6.1 Studiens begränsningar 

Vid en studie som ovan nämnda finns det faktorer som kan vara problematiska. En faktor är 

att det är mycket svårt att mäta och kategorisera olika kunskapsnivåer. I den här studiens fall 

innebär det att det är svårt att dra några slutsatser kring huruvida personer med en viss 

kunskapsnivå inhämtar kunskap på ett annorlunda sätt än personer med en annan 

kunskapsnivå. Innan studien genomfördes fattades beslutet att bortse från problemet för att 

slippa mäta och kategorisera kunskapsnivå, då en annan inställning bedömdes skapa ännu fler 

problem. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att studien avseende kundvärde har gjorts endast med faktorerna 

inhämtande och utnyttjande av kunskap i beaktande. Andra faktorer än inhämtande och 

utnyttjande av kunskap har inte beaktats i studien. Det är således svårt att dra några generella 

slutsatser avseende hur kundvärde skapas då andra faktorer än de i studien beaktade också 

påverkar värdeskapandeprocessen. Likaså medför det begränsade urvalet att det är svårt att 

generalisera. Resultaten i studien gäller endast för produkter vilket innebär att de kanske inte 

överensstämmer om samma studie gjorts avseende tjänster. Studiens begränsningar lämnar 

därmed utrymme för vidare forskning. 

6.2 Framtiden 

Ett intressant perspektiv att studera i framtiden skulle vara att undersöka hur kunder 

sinsemellan påverkar varandra. Det har i ovanstående studie visat sig att kunder påverkar 

varandra i väldigt hög utsträckning men det skulle vara intressant att veta hur utbytet går till 

och varför kunder väljer att göra som de gör. Dagens värdeperspektiv skulle därmed kunna 

utvecklas och involvera värdeskapande kunder sinsemellan efter vidare forskning. Varför 

vänder sig kunder till varandra istället för till företaget och vad skulle företag kunna göra för 

att ändra på det? Ytterligare studier skulle behövas avseende olika kompetensgrupper för att 

utreda om det föreligger några skillnader i värdeskapande hos dessa då den här studien 

likställt alla kunder med något varierande kompetensnivå. Vidare är ovanstående studie 

kvalitativ vilket innebär att en kvantitativ studie med samma utgångspunkt således också 

skulle vara intressant och tillföra forskningen något.  
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Bilaga 1  

 

Grundläggande frågeställningar 
 

- hur gammal är du? 

- vilket märke har din systemkamera? 

- vad är ditt syfte med inköpet av systemkameran? 

- hur länge har du haft kameran? 

- hur ofta används kameran (hur många gånger i månaden)? 

 
Frågor kring kundens inhämtande av kunskap 
1. Hur gick du tillväga för att bestämma vilken kamera du skulle köpa? 

2. Vad gör du när din kamera krånglar? 

3. Hur gör du om du vill lära dig något nytt om användandet av kameran? 

4. Var vänder du dig när du vill lära dig något nytt om nya tillbehör till din kamera? 

5. Hur mycket tid brukar du lägga ned på att förbättra dina fotokunskaper? 

- följdfråga: vad motiverar dig att lägga ned den här tiden? 

 

 

 

 

 


