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Sammandrag 
Studien tog avstamp i det senaste decenniets utveckling inom marknadsteori med avseende 

på samvärdeskapande, tjänstelogik och konsumenters resursintegrering. Efter att ha läst 

forskningsartiklar och inlägg i media om ett skifte i synen på konsumenters allt viktigare roll 

ville vi närmare studera hur den tar sig uttryck inom marknadskommunikation. Studiens 

syfte blev att bidra till den relativt outvecklade forskningen på området och studera hur en 

förändrad konsumentroll tar sig uttryck i praktiken. Undersökningen genomfördes med 

empiriska fallstudier på sju kommunikationskampanjer där konsumenterna i olika grad 

deltagit och interagerat med företaget. Genom ostrukturerade kvalitativa intervjuer med 

nyckelpersoner bakom kommunikationskampanjerna, samt insamling av sekundärdata från 

konsumenter i sociala media sökte vi besvara hur konsumenter kan bidra till 

värdeskapande inom deltagande marknadskommunikation?   

Studien visade att konsumenter kan bidra genom att använda och integrera sina fysiska, 

sociala och kulturella operanta resurser som familjerelationer, nätverk, energi och särskilda 

färdigheter. De integrerar dels egna typer av operanta resurser i kampanjdeltagandet, men de 

integrerar också resurser med andra konsumenter och företag. Hur, och i vilken omfattning 

detta skedde berodde på hur företaget genom att integrera sina resurser konstruerat en 

interaktiv plattform genom kommunikationskampanjen. I konsumenters frivilliga 

deltagande, interaktion och relation med företaget kan värde skönjas som det diskuterats i 

litteratur om tjänstelogik och konsumenters resursintegrering. Brister i dubbelriktad 

kommunikation, tillgänglighet och möjlighet att påverka gör dock att kommunikationen 

sällan kan tolkas som samvärdeskapande.   
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1. Inledning 

I januari 2013 träffades sju okända kvinnor på ett loft i San Francisco. De hade enligt utsago 

blivit bjudna dit av ett produktionsbolag med vaga beskrivningar om informationsintervjuer 

för en marknadsundersökning. Kvinnorna fick en och en sitta bakom ett skynke och svara på 

detaljerade frågor om sitt utseende. Frågorna ställdes av fantombildskonstnären Gil Zamora 

som samtidigt målade av kvinnorna efter deras beskrivningar. De fick sedan beskriva 

utseendet på en av de andra kvinnorna de mött så att konstnären sedan kunde avbilda henne i 

en andra fantombild. Efteråt fick de titta på de båda bilderna bredvid varandra där den första, 

baserad på deras egen beskrivning var mindre smickrande än den baserad på andras 

uppfattning. ’Experimentet' var en del av en serie reklamkampanjer för hudvårdsmärket 

Dove som filmades och sammanställdes till det tre minuter långa videoklippet 'real beauty 

sketches’ (Dove United States, 2013). Klippet fick genast stor spridning på internet och hade 

för ett år sedan setts av över 114 miljoner människor. De 3.74 miljoner av dessa som valde 

att dela klippet i sina egna sociala kanaler gjorde det till det tredje mest delade klippet 

någonsin (Stampler, 2013). Det resulterade även i aktiviteter och spridning utöver den 

ursprungliga videoinspelningen. Under hashtaggar som '#realbeautysketches’ samlades 

diskussioner i sociala fora om videoklippet, skönhetsideal och människors egna berättelser. 

Utöver detta har en stor mängd människor skapat och laddat upp eget material i form av 

parodier, videokommentarer, analyser etc.  Uppmärksamheten kring kampanjen fick 

Business Insider att beskriva den som den mest spridda videoreklamkampanjen någonsin 

(Stampler, 2013).  

Exemplet på Doves kommunikationskampanj är fascinerande men inte unikt. Om än 

ovanligt lyckosamt kan det sägas representera en ny form av kommunikation och ett 

teoretiskt skifte som kan skönjas i stora delar av modern marknadsteori. Gemensamt för 

flera delar av de senaste decenniernas bidrag till teoribildningen som samskapande, 

tjänstelogik och konsumenters resursintegrering är idén om en förändrad relation mellan 

företag och konsumenter. Den traditionella förståelsen av marknadens aktörer anses inte 

vara en tillräcklig förklaring av dagens moderna tjänsteekonomier. Konsumenter är inte bara 

passiva värdeförstörare, de ses i allt högre utsträckning som självständiga, kapabla och 

kreativa aktörer som på egna villkor skapar värde i interaktionen företag och andra 

konsumenter. De organiserar sig i sociala nätverk där de inte bara konsumerar utan även 

producerar, delar och kommenterar information, för att de vill och kan.  Det ökade 
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deltagandet i framförallt sociala medier fick Ad Week Magazine att redan 2007 utnämna 

konsumenten till “årets marknadsförare”. Man menade att konsumenters interaktion via 

online-plattformar gjort dem till de mest kreativa och inflytelserika distributörerna av 

information om varor och tjänster (Röndell, 2012). Denna förändrade konsumentroll och 

marknadskommunikation har t.ex. av Jimmy Röndell beskrivits som ett skifte: från 

marknadsföring mot konsumenter, till marknadsföring med konsumenter (Röndell, 

2012).  Intressantare än den slagkraftiga formuleringen är dock vad denna enda förändrade 

preposition med innebär i praktiken och vad konsumenternas deltagande består i. 

Företrädare för teorier om samvärdeskapande och tjänstelogik har föreslagit att konsumenter 

idag kan ses som integrerare av resurser. Att de i samverkan med företag integrerar egna och 

av företaget tillhandahållna resurser i en gemensam värdeskapande process (Arnould & 

Price, 2006). Exakt hur det gemensamma värdeskapandet kan ta sig uttryck i praktiken är 

dock inte uppenbart. Litteraturen på området är relativt ny och tongivande artiklar är i 

huvudsak teoretiska och fenomenologiska beskrivningar som uppmanar till vidare forskning 

och studier på området. Baron och Harris konstaterar exempelvis att vi fortfarande vet lite 

om hur konsumenter med företag integrerar kunskaper och färdigheter i skapandet av 

upplevelser och värde, de uppmanar till vidare forskning på området (Baron & Harris, 

2008).    

Syfte och frågeställning  

Syftet med den här uppsatsen är att bidra till att täppa den kunskapslucka om konsumenters 

interaktion med företag och värdeskapande som företrädare för modern marknadsteori talat 

om (Arnould, Price & Malsche, 2006. Baron & Harris, 2008). Mot bakgrund av existerande 

litteratur om tjänstelogisk, samvärdeskapande och resursintegrering vill vi empiriskt med en 

explorativ ansats undersöka hur konsumenter genom sitt deltagande kan skapa värde i 

dagens kommunikationskampanjer. Genom att jämföra och kategorisera deltagandeformerna 

över en rad kampanjer söker vi dra generella slutsatser om sätten på vilka konsumenter kan 

bidra.  Förhoppningsvis kan studien vara av intresse för den som söker att genom 

marknadskommunikation gemensamt skapa värde tillsammans med konsumenter. Den 

vägledande forskningsfrågan för studien lyder:  

 

Hur kan konsumenter bidra till värdeskapande inom deltagande 

marknadskommunikation?  
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Begreppsförtydliganden 

Givet de begreppsdiskussioner som för närvarande förs i teoribildningen kring modern 

marknadskommunikationen och för klarhet vill vi förtydliga vad vi avser med vissa för 

uppsatsen centrala begrepp. Med deltagande marknadskommunikation avses av företag 

initierade kommunikationsaktiviteter i vilka konsumenter i uppmanas delta med kunskap, 

information eller andra resurser. Termen skiljer sig således från den envägskommunikation, 

som exempelvis traditionella printannonser, genom vilka konsumenten inte direkt har 

möjlighet att interagera med företaget. Av praktiska skäl används termen konsumenter för 

alla inom den målgrupp en kommunikationskampanj riktar sig till eller enskilda som ändå 

interagerar med kampanjen, för enhetlighetens skull används termen vid diskussion även för 

de deltagare som i specifika kommunikationskampanjer benämns invånare, människor, 

ungdomar eller personer. Kunder avser de företag eller offentliga uppdragsgivare som i vår 

empiri gett kommunikationsbyrån uppdrag att bedriva kommunikationsaktiviteter. Med 

kampanjer eller kommunikationskampanjer menar vi av företag initiativ att med olika 

kommunikationsmedel under en begränsad tidsperiod och med ett givet mål kommunicera 

och interagera med konsumenter.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt ämnar ge teoretisk bakgrund till hur konsumenter kan tänkas bidra i 

värdeskapandeprocessen. Existerande litteratur om samvärdeskapande, tjänstelogik och 

konsumenters resursintegrering används som grund för antaganden om sätten på vilka 

konsumenter samverkar med företag. Dessa prövas sedan mot studiens empiriska data från 

studerade kommunikationskampanjer.  

2.1 Tjänstelogik    

Tjänstelogiken eller Service-Dominant Logic som teoretisk skola tillskrivs ofta Stephen 

Vargo och Robert Lusch som 2004 publicerade sin ofta citerade “Evolving to a New 

Dominant Logic”. Snarare än en säregen teoretisk skola kan tjänstelogiken beskrivas som ett 

föreslaget paradigmskifte inom marknadsföring i praktik, teori och undervisning.  

 

Ett av tjänstelogikens grundantaganden är att fokus inom marknadsteori skiftat från företag 

till konsumenter. Den nya logiken utmanar den traditionella synen på värdeskapande där 

värde förädlats och skapats av företag för att sedan via framförallt varor vidareförmedlas till 

konsumenter och menar istället att värdet uppstår först i konsumenternas nyttjande av varor 

och tjänster, bruksvärde (Vargo & Lush, 2004).  

 

Vidare föreslås att även fysiska varor är att betrakta som de immateriella ’tjänster’ eller det 

värde de möjliggör. Med exempelvis en fysisk produkt som en smartphone kan en 

konsument erhålla olika typer av värde i form av telefoni, mediakonsumtion, dagsplanering 

med mera beroende dennes unika behov och kontext. Slutsatsen som förklarar 

tjänstelogikens namn är att allt värde mellan konsumenter och företag uppstår i form av 

tjänster (definierade som processer, gärningar och prestationer för en annan entitets 

ändamål) och att dessa snarare än fysiska produkter bör utgöra marknadsteorins 

utgångspunkt (Vargo & Lush, 2004).  

 

Slutsatsen att värde uppstår först i konsumentens nyttjande medför logiskt ett annat av 

tjänstelogikens antaganden; att konsumenten alltid är en samskapare av värde. Ett antagande 

som blir centralt för denna studie då dess ansats att undersöka konsumenters bidrag till 

värdeskapandet utgår från det tjänstelogiska antagandet: att värde centreras kring 
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konsumentupplevelser och att konsumenter är aktörer och skapare av sina egna 

konsumtionsupplevelser (Vargo & Lush, 2004).  

 

2.4. Samvärdeskapande 

Samvärdeskapande är central för tjänstelogiken och då exempelvis Vargo och Lush (2004) 

konstaterar att kunden alltid är en samskapare av värde menar de vidare att tjänstelogiken är 

relationell och konsumentorienterad till sin natur. Teorin om samvärdeskapande skiljer sig 

dock från den konsumentorienterade litteratur den föregåtts av. Det handlar således inte om 

att ge bästa möjliga service, att kunden alltid har rätt, eller att erbjuda stort utbud och 

variation för att tillgodose individuella önskemål. Samsvärdekapandet handlar om att låta 

konsumenten delta i den gemensamma värdeskapande process som skapar unika 

konsumtionsupplevelser (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

 

Konsumentupplevelserna är således viktiga för företagen att möjliggöra, men eftersom 

upplevelser är individuella och subjektiva är det omöjligt att styra och skapa en 

skräddarsydd upplevelse för en grupp människor. Pralahad och Ramaswamy (2004) menar 

dock inte att företag kan skapa de specifika upplevelser som uppstår först hos den 

individuelle konsumenten, de måste istället skapa en stabil struktur och plattform som 

möjliggör dessa.  

 

Samvärdeskapandet kan beskrivas som ett resultat av den informationsteknologiska 

utvecklingen och dagens marknadsförhållanden med allt fler företag som erbjuder ett 

växande utbud varor och tjänster. Utvecklingen har resulterat i att konsumenterna fått större 

kunskap och valmöjligheter men även kanalerna att kommunicera med företag såväl som 

andra konsumenter. Därigenom har informationsasymmetrin mellan konsumenter och 

företag reducerats vilket stärkt konsumenter och gjort dem mer benägna en tidigare att 

förhandla villkoren för transaktioner med företag (Prahalad & Ramaswamy, 2004).  

 

Kvalitativ interaktion med konsumenter är det primära instrumentet för samvärdeskapande 

och det är genom det som konsumenternas deltagande möjliggörs. För detta betonas vikten 

av öppenhet och tillgång som möjliggör den dubbelriktade kommunikation 

samvärdeskapandet beror på. Dialog, tillgång, transparens beskrivs som tre byggklossar som 
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tillåter konsumenten att göra en risk-nyttoanalys i interaktionen företag, den fjärde 

byggklossen för samvärdeskapande.  Konsumentens behov som ligger till grund för dennes 

värdeskapande kan endast förstås om företaget kommunicerar på samma våglängd och tar 

till vara på feedback och information som konsumenten riktar mot företaget. Därför måste 

företaget uppmuntra till aktivt deltagande (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

 

 2.3 Konsumenter som resursintegrerare     

Med tjänstelogikens skiftade fokus från fysiska varor till tjänster och bruksvärde följer en 

förändrad syn på vad som för företaget utgör en resurs eller tillgång. Resurser delas in i två 

typer: operanda som avser de resurser som kan manipuleras, behandlas och förädlas, att 

jämföra med operanta resurser som appliceras på de operanda resurserna (eller andra 

operanta resurser) (Vargo & Lusch, 2004). Uppdelningen kan exemplifieras med den 

operanta resursen kunskap med vilken den operanda naturresursen druvor kan jäsas till vin. 

Operanda resurser som traditionella råvaror har genom historien varit primära inom ekonomi 

och marknadsteori. Med tjänstelogikens följer dock att de immateriella operanta resurserna, 

som kunskaper och färdigheter, numera är den primära källan för komparativa fördelar och 

värde i marknadsrelationer. I ett företag eller annan organisation utgörs de operanta 

resurserna av osynliga och ogripbara kärnkompetenser och organisatoriska processer och 

integrationen av dessa är kärnan i ett företags existens (Baron & Harris, 2008). I ett tillägg 

till sin första formulering av tjänstelogiken grundläggande premisser förtydligar Vargo och 

Lusch att företag och organisationer existerar för att förvandla och integrera operanta 

kärnkompetenser till efterfrågade värdeerbjudanden (Vargo & Lusch, 2006).  

 

Tjänstelogikens syn på konsumenter och dessas roll i relationen till företaget är kopplad till 

synen på resurser. Vargo och Lusch menar att ”konsumenter huvudsakligen utgör en operant 

resurs… och att de är aktiva deltagare i relationella utbyten och samskapande”. Detta ställs i 

motsats till en förlegad syn på konsumenter som en operand resurs att agera mot för att 

skapa transaktioner med resurser (Vargo & Lusch, 2004, s.6). Således är de att betrakta som 

instrumentella i värdeskapandet då värde ses som ett resultat av tillämpningen av operanta 

resurser (Vargo & Lusch, 2004). I teorin framhålls oskiljaktigheten mellan företaget som 

tillhandahåller ett värdeerbjudande och konsumenten. Barabba har till exempel beskrivit den 
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konsumentcentrerade synen på marknaden som ”integreringen av marknadens röst med 

företagets röst”(Barabba, 1995, s.14)  

 

Utöver att konsumenter kan ses som operanta resurser agerar de även resursintegrerare då de 

integrerar, i synnerhet sina egna operanta, resurser i relationen med företag och i sin 

konsumtionsupplevelse (Baron & Harris, 2008). Hur konsumenter integrerar resurser är 

dock oklart då forskningen på området är relativt ny och lite forskning specifikt studerat hur 

konsumenter i marknadssammanhang nyttjar sina operanta resurser. Arnould, Price och 

Malsche (2006) menar att kunskap saknas om interaktionen mellan olika typer av 

konsumenters operanta resurser, i vilka sammanhang de nyttjas och för vilka ändamål.     

 

Arnould, Price och Malsche (2006) föreslår dock en teoribildning mot en kulturell och 

resursbaserad syn på konsumenter för vilken de kategoriserar olika typer av konsumenters 

operanta resurser. Resurserna kan indelas i tre huvudsakliga kategorier: fysiska, sociala, och 

kulturella resurser. Fysiska resurser avser de fysiska och mentala resurser konsumenter har 

till sitt förfogande i form av engagemang, känslor och energi som de kan investera i den 

egna värdeskapandeprocessen. De sociala resurserna avser konsumenternas ogripbara 

tillgångar i form av nätverk och relationer till familj, vänner och kommersiella aktörer. De 

kulturella resurser är de som konsumenter återfinner i sin föreställningsförmåga och 

färdigheter eller tillgångar som förvärvats i ett bredare sammanhang av en kulturell och 

historisk kontext och som potentiellt kan kanaliseras för värdeskapande.  

 

I en av ett fåtal studier som sökt undersöka hur konsumenter integrerar sina resurser med 

varandra i värdeskapande är en fältstudie av Steve Baron och Kim Harris (2008). De föreslår 

att integrering av resurser mellan konsumenter sker i två nivåer. Den enskilde konsumenten 

erhåller personligt värde genom att integrera sina egna fysiska, kulturella och sociala 

resurser för sin konsumtionsupplevelse. På nästa nivå kan konsumenten sedan integrera sina 

operanta resurser med flera andra konsumenter för att samskapa upplevelser. Värde på 

denna nivå är kopplad till att vara del av ett sammanhang och av samskapande konsumtion. I 

samskapandet delar konsumenter högre gemensamma värden genom interaktiva aktiviteter 

som en del av den övergripande konsumentupplevelsen (Baron & Harris, 2008).   
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FIGUR 2. Integrering av operanta resurser – konsumtion och gemensam konsumtion   
 

 
Ur Baron & Harris, Consumers as Resource Integrators (2008)  
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3. Metodredovisning 

I följande avsnitt redogör vi för val av metod och tillvägagångssätt för den empiriska 

studien. Vi presenterar, vårt empiriska urval, hur arbetsprocessen fortskridit och hur vi 

sedan bearbetat de insamlade materialet.     

3.1 Studiens ansats och val av metod  

Valet av metod styrdes av studiens ansats och syfte: att undersöka hur konsumenter kan 

bidra till värdeskapande inom deltagande marknadskommunikation. Vi hade intresserat oss 

för detta på grund av det fenomen vi tyckte oss se där konsumenter i högre utsträckning 

involveras i kommunikationskampanjer. Fenomenet är att betrakta som relativt nytt och vi 

kunde vid en första överblick av befintlig forskning hitta lite som skrivits på området varför 

det föll sig naturligt att studien skulle bli explorativ till sin natur. Den explorativa 

forskningsformen har beskrivits som särskilt lämpad för att undersöka “vad som händer; för 

att söka nya insikter; ställa frågor och utvärdera fenomen i ett nytt ljus” (Robson, 2002 s.59). 

Då ansatsen att förstå det ökade konsumentdeltagandet och interaktionen med företag kan 

sägas handla om just detta ansågs formen lämplig. I nästa steg utvärderades med vilka 

strategier studien skulle genomföras och även här gick vi tillbaka till det explorativa syftet 

att utforska en relativt ny relation inom kommunikationen mellan företag och konsumenter i 

praktiken. Vi resonerade oss snart fram till att fallstudier skulle passa då metoden beskrivits 

som en “en strategi för att göra forskning som involverar en empirisk undersökning av ett 

särskilt kontemporärt fenomen i dess verkliga sammanhang, användande flera 

beviskällor”(Saunders, 2009, s.145).  Vi reflekterade sedan över att en stor del av 

marknadskommunikationen mellan företag och konsumenter idag bedrivs via så kallade 

kommunikationskampanjer (äv. reklam/pr-kampanjer) och bestämde därför att ett 

antal kampanjer skulle utgöra fallstudierna. Kampanjerna hade även en gynnsam 

avgränsning i tid och omfattning jämfört med exempelvis kontinuerlig interaktion med 

konsumenter på ett företags hemsida. En kampanj har ofta ett klart syfte, en given tidsram, 

och ett mål som följs upp och utvärderas. För att få bred kunskap om en kampanj ansågs 

dess projekt-/produktionsledare eller planner viktig då denne har en övergripande översikt 

över uppdraget såväl som kampanjens utförande och utfall. Intervjuer med en person med 

dylik överblick över kampanjen föll sig naturligt på grund av den kunskap de besitter om 

kampanjen. De är att betrakta som “experter” på studiens intresseområde, 
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marknadskommunikation i praktiken, och intervjuer med dessa ansågs därför vara en 

lämplig kunskapskälla för vår explorativa studie (Saunders et al., 2009). Empirins 

huvudsakliga primärdata skulle således bestå av intervjuer med nyckelpersonerna för ett 

antal kampanjer. För att tydligare se hur konsumenterna bidragit och interagerat i 

kommunikationskampanjerna bestämdes att de ostrukturerade intervjuerna skulle 

kompletteras med en sökning av sekundärdata från konsumenter på digitala fora.  
 

3.2 Val av kampanjer 

Urvalet började med en sökning på internet efter kommunikationskampanjer på internet som 

ansågs ha en viss grad av konsumentinvolvering. Vi eftersträvade en bredd gällande typ av 

kampanj och utförare för att bidra till en intressantare analys. Sammanlagt valdes sju 

kampanjer som bedrivits på fyra olika kommunikationsbyråer av sex olika personer då en 

person lett två av kampanjerna. För kampanjen “Sveriges nästa app-miljonär” hade vi till 

skillnad från andra kampanjerna kontakt med företagskunden, Telias, kampanjansvarig 

istället för ansvarig på kommunikationsbyrån. På nästa sida följer en kort sammanfattning av 

kommunikationsbyråer och kontakter för att ge läsaren en överblick. För utförlig 

information om kampanjen hänvisar vi till avsnitt 4. Empiri.  
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Översiktsinfo  Beskrivning   

 

Kommunikation Starcom AB 

Intervjuperson  Rama Afram, Produktionsledare  

Kund  Finnair  

Kampanj    #vinnflygresarilljapan, 2014  

Varumärkesbyggande kampanj med fokus på att företaget har 

kortaste flygväg till Asien från norden.  Kampanjen sökte 

involvera konsumenter med en fototävling på sociala fotoappen 

Instagram förstärkt av event och printmedia.  

 

Kommunikation Digitas AB 

Intervjuperson  Rama Afram, Produktionsledare  

Kund  O’boy (Kraft Food)   

Kampanj    Let’s Play, 2012  

Imagebyggande kampanj för att göra varumärket tuffare och 

framhålla dess potential som sportdryck. Konsumenter 

involverades i en tävling på Facebook med inskickade videoklipp  
 

Kommunikation Wenderfalck Kommunikation AB  

Intervjuperson  Tor Löwkrantz, Planner  

Kund  Fastighetsbyrån    

Kampanj    Sambotestet, 2014  

Kampanj för att främja varumärkets position bland konkurrenter 

öka närvaron i sociala kanaler. I kampanjen fick människor på 

Facebook göra ett lekfullt test som parade ihop dem med 

föreslagna sambos i vänkretsen.  

 

Kommunikation Wenderfalck Kommunikation AB  

Intervjuperson  Emma Lundskog, Planner  

Kund  Västebottensost (Norrmejerier)     

Kampanj    100 Vinnande recept, 2013  

Kampanj för att uppmärksamma varumärkets hundraårsjubileum 

och bidra till ökad jämn konsumtion över året. Konsumenter 
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kunde bidrag med recept innehållande västerbottensost i en 

tävling med chansen att komma med i en kokbok.  

 

Kommunikation Södra Tornet Kommunikation AB  

Intervjuperson  Jonas Pertoft, Strategisk Rådgivare  

Kund  Uppsala Kommun  

Kampanj    Mitt Centrum, 2014  

Kampanj för att skapa medborgardialog och förankra 

stadsplaneringsprojekt hos kommuninvånarna. Dessa kunde delta 

genom att skicka förslag i tipslådor och på internet och diskutera 

med stadsplanerare  

  

Kommunikation Södra Tornet Kommunikation AB  

Intervjuperson  Ebba Burman, Produktionsledare  

Kund  Akademiska Sjukhusets Barnfond   

Kampanj    Clownnäsan, 2011  

Kampanj för uppmärksamhet och pengainsamling till 

välgörenhetsfond. Människor kunde delta genom att ladda upp 

självporträtt i clownnäsa på Facebook. 

 

Kommunikation Crispin Porter + Bogusky  

Intervjuperson  Dennis Larsson, vid tidpunkten mediachef på Telia Sonera AB  

Kund  Telia Sonera AB  

Kampanj    Sveriges nästa app-miljonär, 2010-2011  

Telia ville öka marknadsandelar i målgruppen unga vuxna. 

Kampanjen utformades som en tävling där konsumenter fick 

skicka in idéer till en mobil applikation som företaget skulle 

producera. Kampanjen innehöll även kommunikation i 

printmedia, tv och radio.  
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3.3 Primärdata: Intervjuer med projektledare  

Samtliga intervjuer föranleddes av emailkorrespondens med respektive kommunikationsbyrå 

eller respondenten personligen. För kampanjerna av Wenderfalck och Södra Tornet 

förmedlades kampanjenkontakten av kontoansvarig manager respektive VD. För övriga 

kampanjer kontaktades dessa personligen. Samtliga kontakter initierades via ett email som 

förklarade syftet med studien och respondentens roll. I några fall bestämdes ganska snart tid 

och plats för intervjutillfället och i andra krävdes en mer omfattande korrespondens och 

ytterliggare precisering innan intervjutillfället. Samtliga kontakter med byråerna eller 

respondenterna resulterade dock slutligen i intervju men några intervjuer fick genomföras 

sent in i studieprocessen vilket försvårade efterarbete och sökning av sekundärdata något.  

 

Intervjuerna utformades som ostrukturerade intervjuer utan formulerade frågor, något som 

motiverades av flera anledningar. Dels är kampanjer unika och kreativa processer som 

skiljer sig åt beroende på en rad faktorer som kommunikationsbyrå, uppdragets syfte, budget 

med mera. Därför ansågs svårt att på förhand konstruera generella frågor som skulle ge 

relevant information för varje kampanj. Dels ansågs fenomenet med konsumentdeltagande 

som relativt nytt och outforskat. Vi visste helt enkelt inte vilken information som skulle 

komma att vara av intresse och ville därför låta projektledarna tala fritt om kampanjen och 

hur man interagerat med konsumenter. Denna typ av ostrukturerade intervjuer kan enligt 

Robson (2002) vara särskilt gynnsam då man eftersträvar att förstå ett fenomen och söka nya 

insikter om det. Å andra sidan noterades en uppenbar risk med den ostrukturerade 

intervjuformen. Respondenten skulle kunna spendera för mycket av den begränsade 

intervjutiden med att tala om delar av kampanjen som låg utanför studiens intresseområde 

eller finna svårt att prata fritt. För att kringgå problemet konstruerades ett antal frågor med 

huvudsakligen semistrukturerad form.  
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FIGUR 2 – Exempel på författarnas stödfrågor för ostrukturerad intervju  

Vad frågorna sökte svar på Exempel  

Utförande: Kampanjens bakgrund, 

deltagandets förutsättningar  

och hur den konstruerats 

• Hur fick ni idén till kampanjen?  

• Beskriv kampanjen? 

• Vad var målet med kampanjen?  

• I vilka kanaler fördes kampanjen? 

Utfall: På vilka sätt konsumenter 

deltagit, använt sina resurser  

och bidragit till värdeskapande  

• Hur interagerade konsumenterna med 

kampanjen?  

• Hur många konsumenter nådde ni?  

• Vilken respons fick ni från konsumenterna?  

  
 

Stödfrågorna fungerade som hjälp för att kontrollera att vi från respondenternas fria 

återgivelser fått den nödvändiga informationen för studien. De skulle enbart användas i det 

fall informationsluckor behövde fyllas i. I vissa intervjuer användes flera stödfrågor och i 

andra pratade respondenten nästan helt fritt.  

 

För att få igång samtalet började vi med en kort presentation av oss och studien där vi 

förklarade dess syfte. Vi berättade bland annat att studien handlar om deltagande 

marknadsföring utan att återge den exakta frågeställningen. Respondenten fick även kort 

beskriva sin roll på företaget i det inledande samtalet som hjälpte oss att etablera 

trovärdighet kring våra intentioner och uttrycka vårt genuina intresse för respondentens 

arbete. Inledningen ansågs vara en viktig grund för att skapa ett förtroligt och givande 

samtal i synnerhet givet intervjuernas öppna natur (Saunders, 2009).  Kort inpå samtalet 

uppmanades respondenterna att fritt och detaljrikt prata om kampanjen från uppdragets 

uppkomst till dess slutförande. Spontana följdfrågor som inte nödvändigtvis formulerades 

som de förberedda stödfrågorna användes för att uppmuntra respondenterna att utveckla 

information som ansågs särskilt viktig om konsumenternas deltagande. Dessa formulerades i 

möjligaste mån som neutrala enkla frågor om faktiska händelser snarare än abstrakta eller 

teoretiska koncept för att undvika partiskhet och underlätta för respondenterna (Robson. 

2002; Ghauri and Grønhaug 2005). Intervjuerna varade mellan cirka 40 och 60 minuter. Två 
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av intervjuerna om kampanjerna “Mitt centrum” respektive “Clownnäsan” fördes via fysiska 

möten på Södra Tornet kommunikation i Uppsala. Fysiska möten där vi både kunde se och 

höra respondenten föredrogs över exempelvis telefonsamtal då kroppspråk, ögonkontakt och 

gester är en viktig del av ett samtal.  Vi uppskattade genuint intervjutillfällena och upplevde 

att respondenterna märkte det genom den audio-visuella kontakten vilket t.ex. Robson 

(2002) beskrivit som gynnsamt för deras svarsbenägenhet. För övriga kampanjer fanns inte 

möjlighet till fysiska möten varför de utfördes med videosamtal via programmet Skype som 

ansågs vara det näst bästa alternativet. 

 

Vi bad om tillåtelse att spela in samtalet med en mobiltelefons inspelningsfunktion för att 

underlätta intervjuernas bearbetning och exakta citat. Inspelning av intervjuerna skedde med 

två mobiltelefoner i det fall en inspelning skulle försvinna vilket även tillät individuell 

bearbetning av intervjuer utan fildelning. Respondenterna informerades om att ljudfilerna 

endast skulle användas för vår bearbetning och citat vilket alla accepterade. En respondent 

ville ha ytterligare bekräftelse om att ingen ljudupptagning skulle delas utan dennes 

personliga samtycke. Detta belyser en uppenbar risk som ljudupptagning medför i det att 

respondenten kan känna sig hämmad att prata fritt (Ghauri and Grønhaug, 2005). Vi anser 

dock att detta i liten utsträckning bör ha påverkat resultatet då samtliga, inklusive nämnd 

respondent, upplevdes avslappnade och villiga att prata detaljrikt om respektive kampanj 

och konsumenternas deltagande. Utöver ljudinspelning togs anteckningar av en person 

medan den andre fokuserade på eventuella stödfrågor och följdfrågor. Efter intervjuerna 

ansvarade en person för att transkribera intervjun och skriva en sammanfattande text om 

kampanjens syfte och utförande samt hur konsumenterna deltagit.  
 

3.4 Sekundärdata: konsumentrespons i digitala fora   

På grund av studiens huvudsakliga metodologiska fokus på ostrukturerade intervjuer med 

projektledare hämtades mycket av informationen om konsumenters deltagande från det 

projektledarna återgivit. Vi ansåg dock att informationen behövde kompletteras av en 

oberoende undersökning av konsumenternas bidrag dels för att kännedomen om 

konsumenternas deltagande i detalj hos projektledarna var begränsad dels för att den 

riskerade vara partisk. Undersökningen skedde i form av en sökning av sekundärdata om 

konsumenternas deltagande på digitala plattformar som Facebook, kampanjsidor och 
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Instagram beroende på var kampanjens aktivitet bedrevs. Ett stort antal facebookinlägg, 

uppladdade videofiler, kommentarer, gilla-markeringar m.m. noterades och information om 

dessa samlades i en digital mapp för bearbetning.  
 

3.5 Operationalisering av empirisk data 

Insamlat datamaterial från både intervjuerna med marknadsförarna och insamlingen av 

sekundärdata från konsumenter syftade till att undersöka hur konsumenterna deltagit och 

interagerat med kampanjen utifrån hur den konstruerats. För operationalisering och 

kategorisering av de deltagandeformer vi fann i data användes Arnould, Price och Malsches 

(2006) kategorier för konsumenters operanta resurser.   

 

FIGUR 3. Kategorisering av konsumenters operanta resurser  

Operanta resurskategorier  Underklasser 

 

Fysiska resurser  Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka  

Sociala resurser  Familjerelationer  

Konsumentgrupper (communities) 

Kommersiella relationer  

Kulturella resurser  Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi  

Ur Arnould, Price and Malsche (2006) översatt med kursiva förtydliganden.  

 

Vi lyssnade igenom inspelningarna från intervjuer, läste individuellt igenom transkriberingar 

och noterade exempel på konsumentinteraktioner som sedan prövades mot Arnould, Price 

och Malsches resurskategorier. Data om hur konsumenterna deltagande hämtades både från 

intervjuerna och insamling av sekundärdata i digitala fora. Sekundärdata om 

konsumentinteraktioner samlades via skärmdumpar, anteckningar och bilder i en gemensam 

digital mapp som bearbetades tillsammans. Exempel på konsumenters resursintegreringar i 

de olika kampanjerna kategoriserades efter Arnould, Price och Malsches modell. Alla data 

diskuterades sedan med referenser till den studerade teorin.  
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4. Empiriska fallstudier   

I följande avsnitt presenterar vi studiens empiriska fallstudier av sju deltagande 

kommunikationskampanjer. Samtliga fakta, citat och påståenden bygger på information från 

intervjupersonerna.  

4.1 “Mitt Centrum” för Uppsala Kommun  

Bakgrund  

Södra Tornet fick i december 2013 uppdrag av Uppsala kommun att leda 

kommunikationsarbetet för kommunens stadsplanering. Uppdraget var en del av det 

ramavtal man har med kommunen för kommunikationsuppdrag med fokus på copywriting. 

Man ville ändra på den arbetsordning där stadsplanerare och arkitekter först arbetat fram 

plan som man sökt feedback på från allmänhet och sedan lagt fram till politiker om inte 

protesterna varit för stora. Man ville istället från kommunens sida samla in idéer och åsikter 

från allmänheten och på så sätt involvera dem i planeringen. Uppdraget resulterade i 

kampanjen “Mitt Centrum” som syftade till att sprida information om stadsplaneringen och 

samla in invånarnas idéer och åsikter 

 

“...I dagsläget är det så att politikerna inte riktigt är som vi andra. De har inte riktigt koll 

på vad vi tycker. Det krävs en annan kanal för dialog… Vårt uppdrag var att testa en ny 

form av kontaktyta mellan kommun och medborgare.” 

- Jonas Pertoft, Södra Tornet 

 

Kampanjen började med ett förutsättningslöst möte och uppdragsbeskrivning mellan Södra 

Tornet, stadsplanerare och kommunikationsansvarig på kommunen. Efter skiss om kanaler 

och budskap fastställdes kampanjens upplägg som en medborgardialog för att informera och 

bjuda in till deltagande 

 

“För oss på kommunikationsbyråer så ser vi att medborgarna är målgruppen och att 

ha dem på sin sida, att ha dem som en delkanal, som ambassadörer, det är en 

jättestor styrka. En bättre kanal, bättre förmedlare av ett budskap kan man inte få.” 

- Jonas Pertoft, Södra Tornet 

 

 



	   22	  

Genomförande och konsumentdeltagande 

Åsikter samlades in via en kampanjhemsida, åsiktslådor på bibliotek, gåturer med 

stadsplanerare, och samtal i Uppsala centrum. Materialet sammanställdes sedan till en 

rapport för kommunen med analys av hur medborgarkommunikationen fungerat såväl som 

invånarnas synpunkter. 
 

Man upprättade en sida på kommunens hemsida med kortare texter om projektet där 

besökare även kunde skicka in förslag till stadsplaneringen. Utvalda förslag publicerades 

sedan av kommunen på sidan. Dock fanns inte möjlighet att kommentera eller interagera 

med andra konsumenter på hemsidan.  

 

Gåturer arrangerades av kommunen för vilka nio platser i staden valdes. Invånare bjöds 

sedan in från föreningar och intresserade kunde anmäla sig på hemsidan. Turerna skedde i 

grupper tillsammans med en av kommunens stadsplanerare för samtal och idéer på de olika 

platserna om eventuella projekt. På stadens bibliotek placerade man ut tipslådor med 

tillhörande informativ affisch där folk kunde komma med förslag. Under en helg placerades 

en 8x8m stor satellitbild över Uppsalas Centrum på torget. Installationen omgärdades av 

informationsskyltar och förbipasserande kunde stanna upp och ta del av olika förslag av 

stadsplanerare på plats. Södra Tornet övervägde att lansera hashtaggen ’#mittcentrum’ för 

att samla invånarnas egna inlägg i sociala kanaler som Instagram och Twitter. Uppsala 

kommuns instagramkanal med 275 följare laddade upp ett foto med uppmaningen: “Tycka 

till om centrum i Uppsala genom att ta en bild på nåt du gillar. Tagga den “MittCentrum”. 

Södra Tornet beslöt dock att inte marknadsföra hashtaggen i övrigt då man inte visste hur en 

respons skulle kunna hanteras. 22 personer använde hashtaggen efter kommunens 

uppmaning varav 8 från samma användare som bl.a. tog inspirerande bilder från London  
 

“Tips till @uppsalakommun Mer färg och spännande detaljer i det gemensamma rummet i 

#mittcentrum #uppsala”  

- Anonym användare, Instagram 

 

Den största medborgarresponsen var de bidrag invånarna laddade upp på kommunens 

kampanjsida. En rad olika förslag och observationer för att förbättra Uppsala Centrum 

skickades in, där alltifrån ramper och grusvägar blandas med större åsikter som ex. 

systematiska ombyggnationer 
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"Stäng av gatorna för trafik och öppna flera uteställen längs med ån utan att bilar rasar mitt 

genom borden. Staden är helt död efter stängningsdags på grund av att det saknas caféer och 

restauranger med trevliga uteserveringar. Jämför med till exempel Karlstad, Sundsvall, eller 

andra, mindre städer." 

– Annonym Kommentator, Mitt Centrum kampanjsida 

 

Totalt 600 personer skickade in åsikter och förslag i kampanjens olika fora, främst 

åsiktslådor och på hemsidan. Kampanjen är pågående och projektledare uppskattar att 

ytterligare 100-200 bidrag kan komma in.   

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• En konsument visade på särskilt engagemang för 
staden och kampanjen och bidrog till merparten 
av fåtalet inlägg på instagram 

• 600 konsumenter har investerat tid i att formulera 
förslag varav några även deltagit i 
diskussionspromenader med stadsplanerarna 

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  Kampanjen har till sin utformning inte 
möjliggjort nyttjande av sociala resurser. 
Diskussionerna i grupp med stadsplanerare och 
andra konsumenter är dock ett exempel.  

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Användare tog foton från stadsdetaljer i London 
som hon tyckte Uppsala kunde inspireras av  

• Konsument använde sin kännedom om andra 
mindre städer som Karlstad och Sundsvall för att 
exemplifiera sina idéer.    

 

 

4.2. “Clownnäsan” för Akademiska Sjukhusets Barnfond  

Bakgrund  

Styrelsemedlem i Akademiska sjukhusets barnfond började diskutera med Södra Tornets 

föredetta VD fondens årliga julkampanj för insamling och information. Efter uppstartsmöten 

och avstämning mellan byrå och fond fastställdes koncept att med bidragsgivande 

partnerföretag och privatpersoner uppmärksamma samla medel till fondens verksamhet med 

clownbesök hos sjuka barn. Med stöd av viss traditionell kommunikation i form av 



	   24	  

affischering skulle fokus ligga på konsumentinvolvering på Facebook. Valet motiverades 

bl.a. av att maximera genomslaget med begränsad budget i en kanal där fonden för tillfället 

hade lite exponering. Valet motiverades även av att man med hjälp av konsumenter kunde få 

spridning och engagemang och produktionsledaren reflekterar över vikten av engagemang. 
 

”...det är A och O, det kan vi prata om i timmar! Får man ett engagemang så vittnar det om att 

man har träffat ett syfte som slår an...om de börjar engagera sig och tycka till så får det ju 

effekt i deras nätverk...man (konsument) är ju medveten om det tror jag som människa att om 

jag lägger ut den här bilden på det här sättet så är det är en win-win, jag bygger mitt eget 

varumärke...” 

- Ebba Burman, Södra Tornet 

 

För kampanjen skulle människor ladda upp bilder med clownnäsa. Fyra partnerföretag 

lovade att skänka 100 kronor per uppladdad bild med person i clownnäsa upp till en given 

summa, varefter man byttes av. 
 

Genomförande och konsumentdeltagande  

För kampanjen skapades en applikation som integrerades med fondens facebooksida.  

Ca 5000 clownnäsor beställdes varefter medarbetare och praktikanter under luncher och 

annan ledig tid fäste infolappar på dem om hur man kunde delta i kampanjen. De 

uppmanades att ta kort på sig med clownnäsan och ladda upp på fondens facebooksida för 

att få en sponsor att donera.  

 

På främst eftermiddagar och helger delade praktikanter och anställda ut näsor till människor, 

placerade ut dem i staden och fäste dem på statyer.  Under två helger stod även 

projektledare tillsammans med kreativt ansvarig och praktikanter på gågata där och delade ut 

näsor samtidigt som man informerade människor om kampanjen. Responsen bland invånare 

beskrivs som positiv trots dåligt väder.  
 

Cirka 2000 röda clownnäsor delades ut och information om kampanjen och fondens 

verksamhet kommunicerades även på fondens hemsida och i traditionella kanaler via 

banneraffischer på lokalbussar, annonser i UNT. Totalt 147 personer deltog och laddade upp 

foton via facebookapplikationen som samlades i dess album med en kort beskrivning som 

uppmanade andra att delta. Totalt 265 personer gillade kampanjens fotosamling och de 
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enskilda fotona och i kommentarsfälten hade ett fåtal personer bidragit med huvudsakligen 

korta glada tillrop  
 

“Haha, visste att det var något speciellt med min son men jag har inte kommit på riktigt vad 

det är. Men nu vet jag, han e ju en clown!” 

- Anonym kommentator, Akademiska Sjukhusets Barnfonds facebooksida 

 

Fotona delades inte automatiskt utan kommenterades i kampanjens facebookapplikation. 

Produktionsledaren beskriver hur man i arbetet stött på tekniska svårigheter.  

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• Kommunikationsbyrån medarbetare förberedde 
och delade ut clownnäsor utanför ordinarie 
arbetstid som privatpersoner på luncher, raster 
och då man hade tid. 

• Genom uppskattande kommentarer och 
gillamarkeringar på andra konsumenters 
clownfoton har konsumenter stöttat kampanjen  

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

 
• Genom de sociala nätverksfunktionerna på 

Facebook har ett fåtal konsumenter kunnat 
interagera som en konsumentgrupp 

• Några konsumenter hade engagerat familjen med 
familjefoto  

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Några konsumenter gjorde egna kreativa 
tolkningar genom att sätta clownnäsor på statyer 
och husdjur 
 

 
 

4.3. “Let’s Play” för O’boy  

Bakgrund  

Den digitala byrån Digitas fick av Kraft Foods uppdraget att stärka O’boys varumärke och 

engagera den befintliga målgruppen. Ett koncept framarbetades om att engagera ungdomar 

och ge märket en tuffare sportigare image mot bakgrund av dryckens kvaliteter som 

återställare efter fysisk aktivitet.  
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“Det är barnsligt att dricka O’boy. Man tycker att det är gott, man vill gärna dricka O’boy, men… 

Man går inte in på ett café och... om man är en 14 årig tjej så beställer man en Latte, även fast man 

tycker att det är äckligt. Man beställer inte en O’boy, det går liksom inte. Och det är det vi ville 

vrida lite på, att få Oboy till att bli ett coolt märke...” 

- Rama Afram, Starcom  

 

Kampanjen gick ut på att, via facebookapplikation presentera en serie instruktionsfilmer 

inom sporter populära bland målgruppen. Ungdomarna uppmanades sedan att ladda upp 

videoklipp där de själva utövar sporten. Kampanjen innehöll även ett tävlingsmoment där en 

jury skulle utse de bästa klippen inom var sport med produkter som hörlurar, mediaspelare 

och videokameror i prispott. 
 

Genomförande och konsumentdeltagande  

Efter research valdes fyra sporter och aktiviteter som ansågs populära hos målgruppen: 

skateboarding, streetdance, parkour och skidåkning. Därefter värvades unga nordiska 

talanger inom respektive sport för att medverka i inspirerande instruktionsfilmer som 

veckovis laddades upp på O’boys facebooksida. En filmserie innehållande fyra filmer 

producerades för var sport. Den första filmen introducerade sporten och talangen och i 

följande instruktionsvideor lärde talangen ut tricks och tips för sporten. Kampanjen 

fokuserade under fyra veckor på varje sport då ungdomar hade möjlighet att delta genom att 

ladda upp egna videoklipp till tävlingen.  
 

Filmerna laddades upp vi en applikation på O’boys facebooksida. Innan uppladdning fick 

ungdomarna fylla i ett formulär med namn, kontaktuppgifter och godkännande av föräldrar. 

Efter uppladdning krävdes godkännande av filmerna som modererades varje dag innan 

publicering på sidan. Det strikta förfarandet motiverade enligt produktionsledaren av den 

unga målgruppen. Vid några tillfällen avböjdes inskickat material på grund av olämpligt 

innehåll och byrån fick även hantera uppehovsrättsliga frågetecken inför prisutdelning. 

Totalt 57 filmer laddades upp för de olika sporterna av vilka skidåkning visade sig vara den 

populäraste. Bidragen resulterade även i aktivitet på facebooksidan i form av 

gillamarkeringar och kommentarer. Dessa utgörs till största del av bekanta och andra 

ungdomar som kärnfullt uttrycker sitt stöd och gillande av tävlingsbidragen och 

trickfilmerna 
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“Fan fett asså!!” 

Annonym kommentator, O’boys facebooksida  

 

De egenproducerade trickfilmerna i kombination med tävlingsbidrag och efterföljande 

aktivitet uppskattas ha fått stor spridning i målgruppen  
 

“Jag tror det var en av marknadscheferna som hade frågat sin 12-årige son ifall han 

hade sett deras filmer på Facebook och han sa - Mamma, snälla, ALLA tittar på dem!” 

- Rama Afram, Starcom 

 

Under kampanjperioden ökade antalet fans på O’boys hemsida med 65 000 och det 

egenproducerade materialet uppskattas setts av 167 650 personer. 

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• Via uppskattande kommentarer och känslouttryck 
som bidrog konsumenter med positiv energi   

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  Den omfattande interaktionen av konsumenter i 
målgruppen på kampanjens facebooksida vittnar 
om konsumentgruppsengagemang som kan ses 
ett community och produktionsledre Afram 
återgav hur en medarbetares barn berättade 
”ALLA tittar på dem (filmerna)”  

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Genom specialkunskap och färdigheter i 
sportutövning och videoredigering skapade 
konsumenter videoklippen de senare kunde dela 
med andra 
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4.4 “Vinn flygresa till Japan” för Finnair  

Bakgrund  
Starcom fick i uppdrag att genom engagerande kommunikation bidra till kunden och 

flygbolaget Finnairs image om överlägsen kvalitet och uppmärksamma det faktum att 

flygbolaget har rakast flygvägen till Japan. Ett koncept framarbetades med tydligt fokus på 

att skapa uppmärksamhet och spridning inom ramarna för varumärket. Projektledaren 

reflekterar över hur syftet styr varför och hur man vill engagera konsumenter  
 

“...beror på vilket mål man har med kampanjen: har man ett säljmål riktar man sin kampanj 

mer säljdrivande. Ett varumärke som är nytt i Sverige, så är det awareness man bygger. Det 

kräver en helt annan typ av mediestrategi och kampanjinnehåll. Därav generar konsumenten 

antingen i ett köp eller spridning…” 

- Rama Afram, Starcom  

 

Kampanjens koncept tog avstamp i Finnairs raka flygvägen till Asien via Helsingfors. Man 

bestämde sig för att göra en kampanj med exponering i traditionella såväl som digitala 

media. Med ett syfte att nå ut till konsumenter och skapa uppmärksamhet understryker 

kampanjens produktionsledare betydelsen av social media vid sidan av traditionella.   
 

“Har du en kampanj som inte sprids på sociala kanaler så är den lika med noll” 

- Rama Afram, Starcom  
   

Vidare utvecklar hon avsikten att möta konsumenterna där de naturligt befinner sig i sociala 

kanaler.  
 

“...Vi mötte dem där de (konsumenterna) redan är. Istället för att t.ex vi skulle kunna ha haft 

tävlingen bara på Finnairs sajt och ha haft annonser där, att man skulle gå in på deras sajt för att 

tävla. Det skulle inte alls gett samma effekt. Varför ska man liksom gå in till deras sajt och tävla? 

Jag har inget där att göra, men det har jag på Instagram, för att jag är redan på Instagram…”   

- Rama Afram, Starcom 

 

 

Genomförande och konsumentdeltagande  

Korsbärsblomningen i Kungsträdgården i Stockholm ansågs vara en fotovänlig händelse 

som människor söker sig till. Genom en fototävling i trädgården ville man utnyttja ett 
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sammanhanget med en koppling till Japan som människor naturligt söker sig till och 

dokumenterar. Konsumenterna uppmanades via printannons i Dagens Nyheter, Finnairs 

facebooksida och av kampanjarbetare på plats att foto motiv med körsbärsblomning med 

hashtaggen “#VinnFlygresaTillJapan”. Fotot skulle sedan laddas upp på användarens 

instagramkonto som behövde vara publikt. Efter uppladdning hamnade fotona automatiskt 

på en kampanjens hemsida och behövde inte godkännas. Sidan modererades men man 

behövde inte radera några bidrag. De 10 bidrag som fått flest gillamarkeringar gick sedan 

vidare till en slutomgång i vilken en jury utsåg en vinnare av flygbiljetter till Japan. Starcom 

samarbetade med en eventbyrå och hade under körsbärsblomningen i Kungsträdgården, en 

station där besökare serverades japaninspirerat tilltugg. Information om tävlingen spriddes 

två veckor innan eventets start via Dagens Nyheter i printannonser, reklambanners på 

hemsida och annons i nyhetsbrev till prenumeranter.  
 

Kampanjen fick ett stort gensvar med cirka 2500 uppladdade foton och 25 000 besökare på 

kampanjsidan, eller 5 gånger så många som målsatt. I skrivande stund laddas fortfarande 

bilder upp med hashtaggen trots att tävlingen sedan länge avslutats. Konsumenterna 

engagerade sig främst genom att gilla, kommentera och sprida bilder. Vissa konsumenter 

yttrade kritik bl.a. om det “like”-baserade poängsystemet som uppfattades som orättvist.  
 

“Varför följer ni inte era egna regler och lät dom 10 mest röstade bilderna gå vidare? Att ni har ett 

“säkert system som är rättvist” och plockar ut 10 bilder ni tycker ska gå vidare istället för dom 10 

med flest röster på er egen sida låter som om hela tävlingen var uppgjord i förväg.” 

Anonym konsument, Finnairs facebooksida 

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• I det stora gensvar kampanjen fick och i den 
positiva såväl som negativa feedback i mail och 
kommentarer märks konsumenters engagemang 
t.ex. från användaren som kritiserat reglerna  

• Kampanjforumet levde vidare med nya bidrag 
långt efter det att tävlingen slutförts  

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  Genom att kampanjens förts i konsumenternas 
egna sociala kanaler på instagram har 
konsumenter naturliga nätverk med vänner 
integrerats i kampanjen 

• Hashtaggen #vinnflygresatilljapan fungerade som 
fritt forum för konsumentgrupper på instagram  
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Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Kampanjens fria utformning gav upphov till 
tolkningar där konsumenter efter fantasi och 
färdighet skapade sina alster. En konsument 
fotade t.ex. en körsbärsblommma i närbild medan 
en andra på eget initiativ skapade kreativa 
videokollage till musik 

 

4.5 ”Sveriges nästa App-miljonär” för Telia AB  

Bakgrund  

Under 2010 hade Telias marknadsavdelning analyserade ett behov att stärka efterfrågan i 

målgruppen “unga vuxna” 20-25 som ansågs vara svag jämfört äldre åldersgrupper. Bolaget 

ville genom kommunikationsaktiviteter engagera målgruppen för att öka försäljningen. Man 

undersökte vad som var populärt inom åldersgruppen och ville göra någonting med det 

ökande användandet av appar. En av utgångspunkterna var att kommunikationen var 

tvungen att involvera konsumenterna i högre grad än envägskommunikation i traditionella 

media  
 

“...idag kan man kan inte prata till (konsumenterna), man måste prata med (dem)…” 

Dennis Larsson, TeliaSonera 

 

Tillsammans med byrån Crispin, Porter & Bogusky utvecklades ett koncept om att låta 

konsumenter komma med idéer på en app med potential att bli en vinstinbringande succé, 

Telia skulle utveckla och sedan marknadsföra den.  
 

En tävling där privatpersoner under tjugofem år skickade in sina idéer på appar. Man skulle 

sedan genom en stängd process rösta fram den bästa idén, och det vinnande bidraget skulle 

utvecklas av en professionell utvecklingsbyrå samt publiceras i Apples och Googles app-

affärer. 
 

Genomförande och konsumentdeltagande  

Kampanjen var en kombination av traditionell kommunikation och konsumentengagerande 

tävlingen. Information om tävlingen spreds via tv-reklam, radio, spotify, reklampelare. 

Konsumenterna informerades om att de kunde skicka in valfri idé på en app. I flera kanaler 

som tv-reklamen använde man sig av den amerikanske utvecklaren bakom den populära 

appen “Face Swap!” för att påvisa hur en enkel idé kan leda till succé.  
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På kampanjhemsidan kopplad till Telias hemsida hade konsumenter möjlighet att med fri 

form presentera och skicka in sina idéer. I ett formulär för kontaktuppgifter, möjlighet att 

skriva text och ladda upp eventuell bild. Cirka 30 000 skickade in idéer vi kampanjens 

hemsida eller tre gånger så många som det uppsatta målet på 10 000. Idéerna varierade från 

enklare spel till mer avancerade svårgenomförliga lösningar. Många inkomna idéer var 

kopior på appar som redan fanns.  
 

Kampanjen innehöll inget forum för konsumenter att dela och gilla och kommentera. Några 

kritiserade ändå kampanjen på företagets blogg 

 

“Sjukt arg på denna tävling, ett tips Telia: Gå ut nästa gång och säg VAD det är ni söker. En 

rolig app? Något som är enkelt att utveckla? Typ ett spel?” 

Anonym kommentator, Telias blogg    

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• 30 000 konsumenter investerade tid och energi 
till att formulera appidéer.  

• Vissa konsumenter uttryckte sina känslor kring 
kampanjen trots att kampanjen saknade egna 
kanaler som kommentatorn på Telias blogg som 
var kritisk till tävlingsförfarandet  

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  Kampanjen erbjöd inte direkta 
interaktionsmöjligheter mellan konsumenter och i 
vilken utsträckning konsumenter dragit nytta av 
familj och andra konsumenter är oklart 
 

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Konsumenter skapade genom förmåga, fantasi 
och erfarenhet förslag på appar. 

• ”Alltifrån enkla spel till mer avancerade idéer” 
idéerna presenterades också på olika sätt ”Vissa 
skickade klipp på hur de stod i skogen och 
skissade på whiteboard, andra foto på en 
papperslapp” (Larsson)  
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4.6 “100 vinnande recept” för Västerbottensost  

Bakgrund  

I samband med Västerbottensost hundraårsjubileum som registrerat varumärke bedrevs 

under 2010 och 2011 en kampanj med syfte att engagerade konsumenter att skicka in, 

kommentera och sprida recept på Facebook innehållande osten med förhoppning om att 

komma med i en jubileumsbok med hundra recept. 

Kommunikationsbyrån Wenderfalck fick tidigt 2010 uppdraget att uppmärksamma 

Västerbottensosts hundra år som registrerat varumärke. Målet var att i samband med jubiléet 

engagera konsumenter med varumärket på ett sätt som uppmuntrade till ökad konsumtion 

över hela året. Detta då ostens speciella framställning resulterade i svårkontrollerade 

variationer i produktionscykler som ytterligare försvårades av ojämn efterfrågan 

koncentrerad till högtider samtidigt som man ville påverka det generella 

konsumtionsmönstret för varumärket: 
 

“Om man ska vara krass så handlar det ju i det långa loppet om att göra konsumtionsförändring 

hos konsumenterna i det här att få in Västerbottensost i vardagen...man har så inrutade beteenden 

men genom att skapa inspiration och dela med sig av inspirationen så tror vi att vi kunde ändra 

det beteendet och vi såg ju en viss förändring också, att det gick upp försäljningsmässigt det här 

året som vi jobbade med projektet och då att det inte bara handlade om högtiderna” 

- Emma Lundskog, Wenderfalck 

  

Man började fundera kring koncept och kom fram till att man måste kunna använda osten i 

annan matlagning än i den välkända västerbottenpajen. Man ville utnyttja fenomenet som 

naturligt finns i folks vardag med recept som går i arv, delas mellan bekanta, och människor 

som inspireras under middagar. I valet att skapa en kokbok tillsammans med 

konsumenterna, istället för att fokusera på traditionell reklam sågs möjligheten att av 

konsumenterna erhålla material 
 

”…dels för att vi skulle få mer material att använda oss av… istället för att vi då skulle anlita en 

kock och ta fram hundra nya recept, så är det roligare att använda konsumenternas recept som 

redan finns… ” 

- Emma Lundskog, Wenderfalck 
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Man hoppades även med inkluderandet av konsumenter kunna kommunicera med dem på ett 

sätt som på sikt kunde skapa en relation till varumärket  
 

“Man kan ju annonsera sig till och göra kampanjer och ge rabatter och sådär men jag tror att för 

att långsiktigt skapa en förändring hos konsumenterna eller få konsumenterna att engagera sig i 

ett varumärke så krävs något mer än annonsering man behöver komma lite närmre och skapa en 

annan form av dialog” 

-Emma Lundskog, Wenderfalck 

 

 

Genomförande och konsumentdeltagande  

En kampanjsajt integrerad med facebooksida ansågs vara rätt kanal för att nå konsumenterna 

vid en tidpunkt då företags närvaro på nätverket inte var lika utbredd som idag. Sajten 

innehöll en kort beskrivning av jubiléet och ett enkelt formulär för kontaktuppgifter, recept, 

kommentar och ev. bild. Efter inlämnat bidrag uppmuntrades deltagaren att dela sitt bidrag 

på Facebook. För att distribuera boken, något som inte kunde täckas av budgeten, hittade 

man ett samarbete med Norstedts bokförlag. I planeringsarbetet med förlag och kund kom 

man fram till att konsumenterna till recepten även skulle skicka in en anekdot eller 

bakgrundshistoria till recepten.  
 

Ca 400 recept skickades in och Västerbottensosts facebooksida ökade i antalet följare från 

6000 till drygt 60 000. Den stora spridningen och följarantalet förklaras av att 

konsumenterna uppmuntrades att sprida och ‘gilla’ recept för att främja dessas position i 

tävlingen. Ett exempel på hur konsumenternas deltagit och interagerat på facebooksidan är 

anonym mans recept på chips 

 

”Jag ville bjuda en flicka, som mitt hjärta klappade lite extra för, på en måltid som representerar 

mig och det jag gör. Jag dyker och är från norra Sverige. Jag valde det bästa ur de olika 

miljöerna: Pilgrimsmusslorna var plockade utanför Trondheim, kantarellerna i Börjelslandet 

utanför Luleå och dessa två smaker toppades av Västerbottensost. Vi får väl se om vi kommer att 

göra de här musslorna tillsammans nästa gång!” 

- Anonym man, Västerbottensosts facebooksida 

 

Receptet gillades av 108 personer, 2 delade det vidare och ytterliggare 19 personer och en 

företagsrepresentant deltog i receptets kommentarsfältet med egna idéer på förbättringar och 

glada tillrop som i sin tur ofta gillades av andra. 
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Parallellt med tävlingen publicerades egna inlägg med recept och berättelser för att bidra till 

dialog och aktivitet på sidan och tävlingen beskrivs som startskottet för hela 

kommunikationen på Facebook. I augusti började man från byrån tillsammans med 

Norrmejerier och Norstedts förlag välja ut de vinnande recepten. Ett av de tyngsta 

momenten där byrån lade mycket tid handlade om att behandla de recept som inkommit för 

att få dem enhetliga med korrekta mått och angivelser. Lundskog beskriver hur det var ett 

orosmoment inför boken om man skulle få in tillräckligt många recept, om de skulle hålla 

tillräcklig kvalité 
 

“Kommer de hålla tillräcklig standard? Västerbotten är ju ansett som ett premiumvarumärke när det 

kommer till ost och ligger ganska högt på prisskalan … då var det ju viktigt att recepten också skulle 

hålla den nivån även de som var väldigt enkla, att få det att hålla ihop med varumärket även när det 

var konsumenterna som skapade boken” - Emma Lundskog, Projektledare 

 

Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• Konsumenterna visade engagemang med 
inskickade recept och kommentarer på andras. 
Konsumenter berättade exempelvis att de själva 
skulle skulle testa.   

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  I kampanjen nyttjades Facebooks 
nätverksmöjligheter och konsumenter deltog med 
kommentarer, delningar av recept 

• Vissa konsumenter använde sina 
familjerelationer i värdeskapandet som en 
konsument som bidrog med sin mammas goda 
osthjärtan  

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• För recepten använde konsumenterna fantasi 
färdigheter i framförallt matlagning 

•  Med de små berättelser och anekdoter som 
bifogades placerades recepten i ett sammanhang 
av konsumentens vardagsliv och historia som 
mannen som berättade om sin dejt  
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4.7 “Sambotestet” för Fastighetsbyrån  

Bakgrund  

Fastighetsbyrån ville göra sig mer relevant under de perioderna i människors då de inte är i 

behov av en fastighetsbyrå. Eftersom fastighetsmäklarna är aktuella hos människor endast 

då de köper eller säljer fastigheter eftersträvade man att etablera företaget som en top-of-

mind association inför en bostadsaffär. 
 

“...När det väl är dags för folk att välja mäklare, då måste vi hamna på kortlistan. 

...Målsättningen kommunikativt är att komma upp på kortlistan att ligga till hands, top of 

mind…” 

- Tor Löwkrantz, Wenderfalck 

 

För att åstadkomma detta planerade Wenderfalck öka engagemanget med konsumenterna 

genom att öka interaktionen på Fastighetsbyråns sociala kanaler, framförallt Facebook.  
 

“Då hade man en målsättning på Fastighetsbyrån att bygga upp facebooksidan starkt, och det är 

svårt att göra med Annons-mekanik, “-Ja, men gilla oss! -Varför då?”. Då resonerade vi som så: 

vi måste skapa något som är jäkligt roligt och intressant, någonting som gör att man upplever ett 

värde för att gilla fastighestbyråns sida. Då måste vi bygga ett sådant värde. ” 

- Tor Löwkrantz, Wenderfalck 

 

Valet föll på att göra ett lekfullt test då man märkte att konsumenter gillade att genomföra 

olika tester på Facebook. För att binda interaktionen mera specifikt till Fastighetsbyrån valde 

man sambovinkeln. 
 

Genomförande och konsumentdeltagande  

Testet skulle genomföras via Fastighetsbyråns facebooksida, och ett mål som man satte 

var att skapa någonting simpelt, snabbt och roligt. Wenderfalcks utvecklare konstruerade ett 

skript som skulle köras via en facebookapp. Man ville bygga bort allting som skulle kunna 

upplevas som jobbigt, utan man lät algoritmen göra allt jobb, konsumenten behövde endast 

klicka på en knapp för att ta del av Sambotestet. Programmet sökte igenom konsumentens 

profil efter en rad parametrar och rangordnade sedan ens vänner efter poäng som gavs ut; 

antal fotografier tillsammans, liknande intressen m.m. analyserades av programmet. 

Konsumenten behövde alltså bara genomföra ett klick och fick sedan ut en sambo med en 

kort motivering från programmet. När resultat presenterades så länkade programmet även in 
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Fastighetsbyråns bostäder till salu som skulle kunna vara intressanta för samboparet att bo i, 

och hjälpte på så sätt driva trafik till fastighetsbyråns hemsida. 
 

“...varumärkes-trackingen ligger (ang. top-of-mind) en bra bit över de snitt som man brukar ha i 

reklamintensiva perioder...vi har alltså slagit situationer där man går hårt med reklam i just det 

syftet, att bygga top of mind. Det har vi lyckats med en bråkdel av deras budget, för att vi bygger 

engagemang istället för push…” 

-Tor Löwkrantz, Wenderfalck 

 

Antalet konsumenter som genomfört testet och dess spridning blev så pass stor att kampanjens 

genomslag väckte integritetsfrågor. Trots att man på Wenderfalck hade varit tydlig med att ingen 

information om konsumenterna sparades eller skickades till tredje part så hade kvällstidningen 

Expressen publicerat en artikel som ifrågasatte byråns etiska ställningstagande med kampanjen. 
 

“...Jag var på väg att testa, men när jag fick se hur mycket data som Sambotestet ville ha tillgång 

till drog jag mig ur. Förvånad över att så många svenskar så lättvindigt ger ifrån sig sin privata 

information. 

-Anonym, kommentar på Internetworld  

 

Konsumenternas övergripande respons var dock positiv, och det speglades även i antalet 

individer som valde att delta i kampanjen. 

 
“Den här kampanjen har inte haft en målgrupp eller publik, den har haft deltagare…” 

-Tor Löwkrantz, om Sambotestet   
 

Målet som sattes för kampanjen var att slå Fastighetsbyråns konkurrenter i antalet “likes” på 

Facebook. Den främsta konkurrenten låg på ca 100 000, och man lyckades slå det på 2-3 

veckor. I skrivande stund har Sambotestet genomförts av 1,3 miljoner konsumenter, delats 

650 000 gånger och visats över 200 000 000 gåner på konsumenters flöden. Varje svensk 

person med ett Facebook-konto hade alltså i snitt sett kampanjen 20,5 gånger.   
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Kategorisering av konsumenters resursintegrering  

Operanta resurskategorier  Exempel ur kampanjdata 

 

Fysiska resurser  

Fysiska och mentala egenskaper:  

energi, känsla, styrka 

• Det stora antalet konsumenter som gjort testet 
och spridit det visar att det varit av intresse 

 

Sociala resurser  

Familjerelationer  

Konsumentgrupper  

Kommersiella relationer 

•  Genom sitt sociala nätverk på Facebook delade 
konsumenter testresultatet med familj och vänner  

• Testets till sin utformning kopplade ihop 
konsumenter med sina vänner på Facebook och 
använde därigenom redan etablerade relationer.  

Kulturella resurser  

Specialiserad kunskap/färdigheter  

Historia  

Fantasi 

• Konsumenter fick inte genom kampanjen 
möjlighet att använda specialkunskap, fantasi 
eller historia. Däremot använde testets funktion 
konsumenters gemensamma historia på nätverket 
med antal gemensamma bilder, intressen m.m. 
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5. Diskussion och analys 

Följande avsnitt diskuterar hur konsumenter bidragit till värdeskapande i 

kommunikationskampanjerna utifrån den presenterade teorin om tjänstelogik, 

samvärdeskapande och konsumenters resursintegrering.     
 

Enligt Vargo och Lusch (2004) och tjänstelogiken utgör konsumenter de operanta resurser 

vars tillämpning är centrala för värdeskapande idag. Synen på värde beskrivs som något 

ogripbart som uppstår i relationer och processer mellan konsumenter och företag. För att 

förstå konsumenternas roll i värdeskapandeprocessen menar bland andra Baron och Harris 

(2008) att det i litteraturen idag är vedertaget att konsumenter agerar integrerare av egna 

operanta tillgångar. Detta gör de i relationen med företag och den egna 

konsumtionsupplevelsen som utgör värde idag. Litteraturen föreslår att konsumenten till sitt 

förfogande har en rad olika operanta resurstillgångar som familjerelationer, kontaktnätverk, 

kreativitet, särskilda färdigheter, ett historiskt sammanhang m.fl och att dessa kan delas in i 

fysiska, sociala och kulturella resurser (Arnould, Price och Malsche, 2006). 

I de studerade kommunikationskampanjerna märks exempel på hur konsumenter använt och 

i olika grad integrerat operanta resurser med varandra. Ett exempel återfinns i kampanjen 

”100 vinnande recept”. En konsument skriver personligt om ett recept på lyxiga 

pilgrimsmusslor han hittade på för en flicka som ’hjärtat klappade lite extra för’. Med 

fysiska resurser som energi och känsla integrerar han sin särskilda färdighet i matlagning. 

Genom att dela receptet på västerbottensosts facebooksida integrerar han sedan dessa 

resurser med den sociala konsumentgruppen på nätverket. Andra konsumenter i gruppen 

integrerar egna operanta tillgångar via gillanden, kommentarer och delningar. Någon tipsar 

om hur receptet kan passa med vin och i kommentarsfältet deltar även företaget och svarar 

på frågor om västerbottensost. Receptet blir ett av de hundra som publiceras av företaget i 

jubileumskokboken som säljs via e-bokhandlar och butiker runt om i landet. Exemplet 

belyser hur en konsument använt och integrerat olika typer av operanta tillgångar i en 

gemensam process med andra konsumenter och företaget (se Figur 3). Ett annat exempel på 

hur konsumenter använt och integrerat olika sorters operanta resurser är i kampanjen ”Let’s 

Play”. Konsumenterna använde sin kreativitet tillsammans med färdigheter i sportutövning 

och videoproduktion för att sammanställa tävlingsbidrag som laddades upp på O’boys 
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facebooksida med möjligheten att vinna priser. Efter att filmerna laddats upp interagerade 

konsumentgruppen på sidan med filmklippen genom att gilla och kommentera dem. 

Aktiviteten i konsumentgruppen kan anses utgöra en form av gemenskap kring ett 

gemensamt intresse som enligt en marknadschefs barn ”alla” i bekantskapskretsen hade koll 

på. Uppslutningen och det frivilliga deltagandet i kampanjkommunikationen med 

konsumenter som spenderar tid, använder färdigheter och ger uttryck för känslor och vittnar 

om att det är något det är intresserade av och finner värdefullt. I enlighet med litteraturen 

finns alltså belägg för att konsumenter kan bidra till värdeskapande i sin 

konsumtionsupplevlese och relation med företag genom integrerandet av en rad operanta 

tillgångar som t.ex. kan beskrivas som fysiska, sociala och kulturella. 

 

Enligt tjänstelogiken är alla ekonomiska och sociala aktörer, företag som konsumenter, 

resursintegrerare och värde förslås således uppstå i ett sammanhang av nätverk. Företag och 

organisationers varande handlar därför om att förvandla och integrera sina resurser och 

operanta kärnkompetenser till värdeerbjudanden (Vargo & Lusch, 2006). En 

kommunikationsbyrå på uppdrag av ett företag kan göra detta genom att samordna och 

nyttja sina kreativa resurser, nätverk och spridningsplattformar, marknadskännedom, 

arbetsprocesser m.fl. I likhet med Baron och Harris (2008) kan man se integrering av 

resurser på flera nivåer, dels på en individuell nivå och dels mellan konsumenter, och även 

företag i vår studie.   

Konsumenternas integrering av egna operanta resurser och samvärdeskapandet med 

företaget verkar i stor grad bero på hur företaget integrerat sina resurser och konstruerat 

förutsättningarna för deltagande och gemensamt värdeskapande. Till skillnad från Baron och 

Harris (2008) studie om ett kollaborativt initiativ mellan endast konsumenter är det 

kommunikationsbyråerna på uppdrag av företagen som initierat och i olika grad kontrollerat 

interaktionen i det studerade kommunikationskampanjerna. Därav är konsumenternas 

möjlighet till värdeskapande genom resursintegrering beroende av hur företag konstruerat 

kommunikationskampanjens utformning. Enligt Pralahad och Ramaswamy (2004) måste 

företag för att möjliggöra samvärdeskapande tillhandahålla plattformar och en stabil struktur 

som tillåter konsumenten att interagera med företaget och skapa sin individuella 

konsumtionsupplevelse. I de studerade kampanjerna utgörs dessa plattformar av 

kommunikationskampanjen och dess deltagandevillkor. De olika kampanjerna har beroende 
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på mål, deltagandeform och använda kommunikationskanaler i olika utsträckning gett 

konsumenterna möjlighet att integrera sin fysiska, sociala och kulturella resurser i 

samverkan med företaget.  

Exempelvis i kampanjen ”Vinn flygresa till Japan” integrerade Starcom sina arbetsprocesser 

och kommunikativa resurser på ett sätt som tillät konsumenterna att integrera flera typer av 

sina operanta resurser. Den kreativa idén var att använda det redan populära fototillfället vid 

körsbärsblomningen i Kungsträdgården. Den genomfördes och kommunicerades med 

företagets fysiska resurser genom eventpersonal, traditionella och sociala media. För 

interaktionen drog företaget nytta av konsumentens eget sociala nätverk på Instagram med 

fri tolkning innehållande körsbärsblommor. Inom dessa ramar integrerade ett stort antal 

konsumenter sina fysiska och kulturella resurser i form av energi, fantasi och fotofärdighet 

med sitt sociala konsumentnätverk på Instagram. Produktionsledare Afram beskrev det 

aktiva valet att inte upprätta en specifik kampanjsida där konsumenterna inte naturligt 

befinner sig. Istället var ambitionen att möta dem där de redan är i en interaktionsform 

(foton på körsbärsblomningen) som för dem är intressant. Pralahad och Ramaswamy (2004) 

beskriver i liknande termer vikten av att företaget kommunicerar på samma våglängd som 

konsumenterna för att uppnå samvärdeskapande. I en annan kampanj med liknande premiss 

”Clownnäsan” uppmanades också konsumenter att ladda upp foton, denna gång 

involverande en clownnäsa. Även i denna kampanj integrerade de deltagande 

konsumenterna sina fysiska och kulturella resurser genom att använda tid, energi och 

kreativitet för att tolka uppmaningen. Däremot fanns liten möjlighet att integrera sociala 

resurser då foton laddades upp i ett slutet forum utan delningsmöjligheter, Akademiska 

Barnsjukhusets fotoalbum, på Facebook och inte i egna sociala kanaler. Olikheterna i 

omfattningen av integrerade operanta konsumentresurser går igen i de studerade 

kampanjerna. I ”Sveriges nästa app-miljonär” integrerade konsumenterna i hög grad fysiska 

och kulturella resurser som energi och kreativitet i skapandet av unika appidéer. Däremot 

inbjöd deltagandeformen i liten utsträckning till nyttjande av sociala resurser då kampanjen 

saknade forum för interaktion mellan konsumenter, och med företaget. ”Sambotestet” å 

andra sidan lät konsumenterna i hög grad använda sina sociala resurser genom att fritt sprida 

testet i det egna facebookflödet men krävde varken energi, fantasi eller särskilda färdigheter. 

Vi ser hur konsumenternas användande och integrering av operanta resurser beror på 

företagets resursintegrering då de formulerar, utför, kommunicerar en interaktionsplattform 

som kan vara relevant för konsumenterna.   
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Figur 3 är en vidareutveckling av Baron och Harris (2008) modell för interaktion inom och 

mellan konsumenter. Den syftar till att åskådliggöra två nivåer av resursintegreringen inom 

och mellan konsumenter som studerats i kampanjerna. Dessutom kan vi se på en tredje nivå 

hur konsumenterna enskilt och i grupp samverkar och integrerar dessa resurser med 

företaget. Företagets initierande av en kommunikationskampanj kan ses som resultatet av 

integrering av resurserna vi valt att kalla fysiska, strukturella och kreativa. I exemplet med 

O’boy har kommunikationsbyrån (på uppdrag av företaget) samordnat den kreativa idén 

med videoklipp och sportutövning, med företagets processer, struktur och arbetskraft för att 

skapa kommunikationskampanjen. Detta har gjorts med hänsyn till konsumentgruppens 

preferenser (dvs. hur de vill använda och integrera sina resurser med varandra) vilket 

produktionsledare Afram i likhet med flera andra vittnar om. Konsumenterna och företaget 

kan sedan interagera via kampanjen som plattform där aktörerna är direkt eller indirekt är 

beroende av varandra. Detta kan anses ligga i linje med Vargo och Lusch (2006) beskrivning 

av alla sociala och ekonomiska aktörer som resursintegrerare i ett nätverk där värde kan 

skapas.  

 FIGUR 3. Integrering av operanta resurser mellan företag och konsumenter    
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Författarnas modell efter Baron och Harris (2008) förlaga.  

I den undersökta empirin märks alltså exempel på hur konsumenter använt sig av olika 

ogripbara tillgångar som integrerats med varandra, med andra konsumenters tillgångar och 

med företag beroende på hur dessa erbjudit en värdefull plattform för konsumenterna. 

Frågan är om den studerade interaktionen ligger i linje med det litteraturen förespråkar om 

gemensamt skapande av värde. Pralahad och Ramaswamy (2004) betonar vikten av 

kvalitativ interaktion som bidrar till ett mervärde för både företag och konsumenter. 

Förutsättningar för denna interaktion beskrivs i termer av byggklossarna: dialog, 

transparens, tillgänglighet och möjlighet till risk-nytto-analys. För en meningsfull dialog 

krävs en vilja från båda parter att kommunicera och en dubbelriktad kommunikation.  

Exempel ur vissa kampanjer visar hur kommunikationen i vissa avseenden varit relativt 

dubbelriktad, som kommentarsdiskussionerna på Västerbottensost Facebooksida mellan 

konsumenter och företagsrepresentanter. I flera av de observerade kampanjerna har 

kommunikationen dock varit styrd och relativt enkelriktad vilket är problematiskt ur ett 

samvärdeskapande-perspektiv. Flera marknadsförare uttryckte en oro inför konsumenterna 

respons och huruvida denna skulle stämma med företagets förväntningar. I den kampanj som 

kanske i störst utsträckning haft möjlighet att utvecklas till en samvärdeskapande dialog, 

”Mitt Centrum”, valde man att inte låta konsumenterna diskutera och publicera idéer fritt då 

man inte visste hur responsen skulle hanteras. Idéer samlades in och granskades varav vissa 

utvalda publicerades, socialt deltagande via Instagram uppmuntrades inte. Tillgängligheten 

och transparansen som är nödvändig för kvalitativ interaktion menar Pralahad och 

Ramaswamy (2004) har ökat generellt sett via utvecklingen av IT och 

anslutningsmöjligheter. Detta kan såklart stämma även för de studerade relationerna mellan 

företag och konsumenter då de senare har möjlighet att söka information innan de väljer att 

interagera med företagen. Frågan är dock om tillgänglighet och transparens premierats i 

själva kampanjernas interaktion på ett sätt som tillåter samvärdeskapande. Brist på tillgång 

och transparens i flera kampanjer kan härledas till att kommunikationen varit enkelriktad. I 

exempelvis ”Sveriges nästa app-miljonär” tillhandahöll inte kampanjplattformen i sig 

möjlighet för konsumenter att interagera med varandra och företaget. En konsument 

beklagar sig över obefintliga kommentar- och interaktionsmöjligheter med företaget och 

vände sig till företagets generella blogg för att vädra sitt missnöje över otydligheten i 

kampanjkommunikationen.  Pralahad och Ramaswamy (2004) framhåller vidare vikten av 

konsumenters möjlighet att påverka och gemensamt konstruera den egna 
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konsumtionsupplevelsen. Alla kampanjer var till sin natur styrda med deltagande inom 

givna ramar för ett preciserat mål. Således kan kampanjinteraktionen svårligen jämföras 

med det teoretiska exempel på samvärdeskapande som ofta framförs om exempelvis, 

konsumentgrupper för sociala onlinespel som gemensamt socialiserar, löser problem, testar, 

modifierar en tjänst. Vi anser dock att man kan tala om grader av samskapande i de 

kommunikativa relationerna och hur det bidrar till värde. I de studerade kampanjerna märks 

skillnader i konsumentens möjlighet att påverka kampanjen och konstruera upplevelser som 

passar hennes sammanhang. I kampanjen ”Mitt centrum” som centrerats kring fria idéer och 

förslag hade konsumenten relativt större möjlighet att påverka sin konsumtionsupplevelse än 

i ”Sambotestet” som utgjordes av ett standardiserat test.  Konsumenternas deltagande och 

integrerande av egna resurser i kommunikationskampanjern, med varandra och med företag 

exemplifierar delar av en ny stärkt konsumentroll och det logiska skifte som framförs i 

litteraturen. Brister i dubbelriktad dialog, tillgänglighet och transparans, och konsumenters 

möjlighet att påverka gör dock att interaktionen i de studerade kampanjerna sällan kan 

beskrivas som samvärdeskapande enligt exempelvis Pralahad och Ramaswamys (2004) 

definition.       
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6. Slutsats 

Hur kan konsumenter bidra till värdeskapande inom deltagande marknadskommunikation?  

 

Vi har i studien funnit belägg för att konsumenter kan bidra till värdeskapande genom att 

använda och integrera olika former av tillgångar som familjerelationer, nätverk, fantasi, och 

särskilda färdigheter. Med andra ord bidrog de genom att använda och integrera fysiska, 

sociala, och kulturella operanta resurser. Förutom individuell integreringen av resurserna 

kan konsumenten integrera dem med andra konsumenter och företag i en gemensam process.  

 

Hur och i vilken omfattning de använder sig av sina tillgångar och integrerar dem med 

varandra och företaget beror på hur kommunikationskampanjens interaktionsplattform 

konstruerats av företaget (dvs hur företaget integrerat sina resurser). Detta kan kopplas till 

Vargo och Lusch (2006) beskrivning att alla sociala och ekonomiska aktörer är 

resursintegrerare, och att dessa är beroende av varandra i ett nätverk där värde kan skapas. 

  

Konsumenterna bidrag till värdeskapande beror på hur värdeskapandet definieras. Att 

konsumenterna varit en tillgång för företagen och engagerat sig interaktiva 

konsumtionsupplevelser är tydligt. Brister i dubbelriktad dialog, tillgänglighet och möjlighet 

att påverka gör dock att konsumenternas deltagande sällan (trots interaktiva moment) kan 

ses som ett exempel på samvärdeskapande enligt den anförda litteraturen.  
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