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Sammandrag 

För att bemöta kunders individuella behov försöker allt fler företag integrera kunderna i 

produktionsprocessen. Genom att delta i utformandet blir kunderna på så vis 

medproducenter. Syftet med studien är att undersöka hur kundens värdeskapandeprocess ser 

ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg, ”IKEA Home Planner”. Detta utförs 

genom att använda Grönroos och Voimas teoretiska ramverk om värdeskapande som 

analytiskt verktyg. Undersökningen består av en intervjustudie med kunder som använt 

anpassningsverktyget samt en innehållsanalys av Ikeas hemsida. Resultatet av studien visar 

att kunden upplever värde vid flera tillfällen i processen. Genom interaktion mellan kunden 

och företaget sker även ett medskapande av värde. Det medskapande värdet påverkar inte 

enbart värdeupplevelsen i den specifika situationen utan inverkar även på det ackumulerande 

värdet för hela värdeskapandeprocessen och på processens värdeskapande sfärers dynamik. 

Ju tidigare i processen den medskapande värdeupplevelsen uppkommer, desto större 

inverkan kommer den att ha på kommande värdeupplevelser samt det ackumulerande värdet. 

Därmed förklaras varför studien slutligen identifierar en värdeskapandeprocess som 

domineras av den gemensamma sfären.  
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1. Inledning 
På konsumentmarknaden ligger stort fokus hos företagen på kundernas behov och vad de 

efterfrågar. Med marknadsföring som medel försöker företagen möta konsumenternas behov 

och krav (Vargo & Lusch, 2008). Behov är däremot något individuellt och vad kunder 

värdesätter i en vara eller tjänst samt hur värdet upplevs, är individuellt och beror på 

situationen. Värde är därmed ett svårdefinierat begrepp och inte lätt att mäta. En definition 

av värde för kunder innebär att de efter att ha tagit del av en betjäningsprocess (äta på 

restaurang) eller självbetjäning (matlagning), är eller känner sig bättre än tidigare. Denna 

definition förklarar vad en värdeskapandeprocess handlar om. Dock kan värde också 

upplevas negativt, vilket innebär att kunder känner att de hade klarat sig bättre utan någon 

betjäning. (Grönroos, 2008.) Även om dagens företag visar ökat fokus på att bemöta 

individuella behov är det inte lätt förstå vad kunderna vill ha. För att möta kundernas behov 

tar allt fler företag till metoder som integrerar kunderna i utvecklingsprocessen av företagets 

produkter och tjänster. Genom att utbyta och samordna aktiviteter mellan kunder och företag 

kan individuella behov lättare uppmärksammas och tillfredsställas och produktutvecklingen 

blir både snabbare och billigare. (Vargo & Lusch, 2008; Thomke & von Hippel, 2002.) 

 

En trend som växer allt starkare är att företag erbjuder sina kunder att vara med i 

produktionsprocessen och bli så kallade medproducenter genom att delta i utvecklingen eller 

utformandet (Grönroos & Voima, 2013). Att företag bjuder in kunder att delta som 

medproducenter har tidigare varit mest förekommande inom industriell marknadsföring. På 

senare tid har trenden även växt inom konsumentmarknadsföring, där företag erbjuder sina 

kunder en tjänst som ger dem möjligheten att använda företagets produkter efter individuella 

preferenser och behov. På så vis kan större värde skapas för konsumenten. (Thomke & von 

Hippel, 2002.) Fortsättningsvis i studien kommer denna tjänst att benämnas som 

anpassningsverktyg.  

 

Att göra kunden till medproducent ökar möjligheterna till medskapande av värde (value co-

creation) mellan kund och företag. Det innebär ett samspel och samverkan mellan aktörerna 

som resulterar i en gemensam värdeskapandeprocess och ett upplevt värde för båda parter. 

(Gummerus & von Koskull, 2015, s.69 ff.) Enligt Grönroos (2006) är medskapande av värde 

ingen självklarhet i varje situation där värde skapas. Författaren menar att skapandet av 

värdet styrs av kunden och detta värdeskapande involverar inte nödvändigtvis företag, vilket 
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betyder att värde inte alltid medskapas. Vidare delar Grönroos (2011) upp den 

värdeskapandeprocessen i tre sfärer, i vilka företag och kunder har olika roller. Företagets 

huvudsakliga roll ligger i leverantörssfären där aktören, genom produktion av resurser, 

enbart förmedlar och underlättar potentiellt värde genom att förse kunden med resurser som 

potentiellt kan utvinna värde. Endast genom interaktion mellan aktörerna är medskapande av 

värde möjligt; företag kan söka interaktion med konsumenterna för att påverka och bli 

medskapande av deras upplevda värde. Fortsättningsvis i denna studie kommer företag och 

leverantör att stå varandra synonymt. I den gemensamma sfären sker alla former av 

medskapande varför kunden såväl som företagets roll är betydande. Huruvida interaktionen 

sker bestäms dock av kunden och i kundsfären står den som ensam aktör, i vilken samtligt 

värde skapas om ingen interaktion mellan aktörerna sker. Vidare kan företaget enbart göra 

försök att skapa en interaktion för att nå medskapande av värde men beslutet om 

medskapande görs av kunden. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

Genom att ett företag ger kunderna möjligheten att interagera i produktionsprocessen kan 

det, med utgångspunkt i Grönroos och Voimas (2013) teori, identifieras som ett försök hos 

företaget att söka interaktion med kunden i värdeskapandet. Besvarar kunden interaktion ges 

möjligheten för företaget att påverka och medskapa kundens upplevda värde i processen vid 

nyttjandet av anpassningsverktyget. Forskningsfältet inom medproduktion är relativt brett 

men existerande forskning utgår mestadels från företagets perspektiv medan fokus på 

kundens perspektiv är begränsad. (Thomke & von Hippel, 2002.) Vidare har begreppet 

medskapande av värde på senare tid ökat inom marknadsföring och i servicesammanhang 

där forskare vanligtvis fokuserar på hur företaget styr den värdeskapandeprocessen och hur 

kunden endast har potential att delta i värdeskapandet genom medskapande. Grönroos 

(2006), till skillnad från många andra forskare, utgår däremot från kundens perspektiv och 

menar istället att den styr processen. Dock finns ingen tydligt fastställd definition och därför 

har medskapande av i stor utsträckning undersökts teoretiskt. Den empiriska forskningen är 

tämligen begränsad.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Med fokus på kundens perspektiv är syftet med denna studie att empiriskt undersöka hur 

kundens värdeskapandeprocess ser ut. Detta undersöks genom att använda Grönroos och 

Voimas (2013) teoretiska ramverk kring värdeskapande, som analytiskt verktyg. 
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Värdeskapandeprocessen kommer att studeras genom att intervjua kunder som deltagit som 

medproducenter då de använt ett specifikt anpassningsverktyg. För att få en tydligare bild av 

företaget i värdeskapandeprocessen, har även en innehållsanalys av företagets hemsida 

genomförts. För att kunna identifiera hur den värdeskapandeprocessen ser ut, undersöker 

uppsatsförfattarna hur och när kunden upplever värde i den. Därmed kommer författarna 

först identifiera värdeskapandeprocessens uppkomst, för att på så vis kunna identifiera 

processens utseende. Även om studien kan tänkas urskilja en värdeskapandeprocess vars 

utseende är unikt för det specifika verktyget, kommer studien undersöka om och i så fall 

vilka generella samband som går att finna i kunders värdeskapandeprocesser uppkomst. 

Studiens huvudsakliga bidrag ligger därför i identifieringen av värdeskapandeprocessens 

utformning, då den genom att använda teorin finner generella samband i praktiken. Studiens 

bidrag blir vidare betydelsefullt ur ett empiriskt perspektiv då tidigare forskning snarare 

undersökt området teoretiskt. Den frågeställning studien i slutändan ämnar besvara är:  

 

Hur ser kundens värdeskapandeprocess ut vid användandet av ett specifikt 

anpassningsverktyg? 

2. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt redogörs inledningsvis olika synsätt på medskapande av värde. Därefter utses 

Grönroos och Voimas (2013) teori till det utgörande ramverket för studien och i avsnitt 2.1 

sker en kortare presentation av teorin där de centrala begreppen är kursiverade. 

Efterföljande sker en djupare redogörelse för teorin där de centrala begreppen tydliggörs. 

 

Medskapande av värde har under de senaste åren kommit att användas frekvent inom 

marknadsföring. En generell förklaring av begreppet är att samspel och samverkan mellan 

leverantörer och kunder resulterar i ett upplevt värde för båda parterna. Begreppet 

medskapande används idag på olika sätt och det råder delade åsikter om hur termen ska 

definieras. Skillnaden uppstår i hur begreppen medskapande och interaktion definieras och 

används samt vad syftet med dessa egentligen är. (Gummerus & von Koskull, 2015, s.69 f.) 

 

Idag diskuteras tre olika synsätt på medskapande av värde, nämligen Tjänstedominanta 

logiken, Tjänstelogik och Kunddominanta logiken. För att skilja logikerna från varandra 

används olika uppsättningar av centrala konstruktioner. (Gummerus & von Koskull, 2015, 
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s.69 ff.) Enligt Vargo och Lusch (2008), vilka står bakom den Tjänstedominanta logiken, är 

kunden alltid en medskapare av värde med förutsättning att leverantören alltid är den andra 

medskaparen. Vidare menar de att värde medskapas genom en interaktion mellan kund och 

företag; en interaktion som alltid inträffar. Grönroos (2006) står bakom Tjänstelogiken och 

menar att kunden styr värdeskapandet och att värde inte alltid medskapas med företaget. I de 

fall värde medskapas sker detta genom en interaktion mellan kund och företag. Bakom den 

Kunddominanta logiken står Heinonen och Strandvik (2015) vilka också menar att värde i 

vissa fall kan medskapas och andra fall inte. Författarna menar dock att medskapande av 

värde inte alltid baseras på interaktioner (Gummerus & von Koskull, 2015, s.70). 

 

I och med att det råder olika uppfattningar kring hur medskapande av värde bör definieras, 

utgår denna studie från ett synsätt. Grönroos och Voima (2013) kritiserar tidigare teorier där 

värdet skapas av företaget och kunden endast ses som medskapare. De menar istället att 

kunden står som primär och ibland ensam värdeskapare och att företaget snarare ses som 

värdefrämjare då den enbart producerar och förmedlar resurser som kunden potentiellt kan 

utvinna värde ifrån. Potentiellt kan företaget även delta aktivt vid utvinningen av värdet och 

därför medskapa det tillsammans med kunden. Då forskarna inte bara belyser 

värdeskapandet ur kundens perspektiv utan också benämner kunden som den primära 

värdeskaparen, utgör deras teori ramverket för studien.  

 

2.1 Grönroos och Voimas värdeskapande teori 
Grönroos och Voima (2013) ser på värdeskapandet där kunden inte enbart är den aktör som 

fastställer och förverkligar värdet, utan också den som styr värdeskapandet. Värdeskapandet 

styrs och utgörs av kunden och dennes värdeskapandeprocess involverar nödvändigtvis inte 

företag och leverantörer. Kunden står som primär värdeskapare och det värde som 

framträder för den är en funktion av ackumulerande erfarenheter och logik; det värde som 

kunden upplever uppkommer som ett resultat av dennes erfarenheter som kan kopplas till 

den aktuella värdeskapandeprocessen. Kunden upplever värde vid flera tillfällen, vilket 

innebär att de värden som upplevs i processen ackumuleras över tid. (Grönroos & Voima, 

2013.)   

 

Grönroos och Voima (2013) kritiserar inte bara tidigare teorier för att belysa företaget som 

den centrala värdeskaparen och kunden enbart som medskapare. Forskarna menar också att 
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tidigare litteratur betonar olika aktörers (leverantör och kund) uppfattning av värde, men 

misslyckas med att genomföra någon klar utläggning av hur aktörers olika roller ser ut i 

olika delar av värdeskapandet samt hur de kan bidra till kundens erfarenheter och 

uppfattning av upplevt värde. Detta försöker Grönroos och Voima (2013) utreda genom att 

analytiskt undersöka aktörers olika roller i värdeskapandet. Forskarna presenterar en modell, 

vilken är framtagen för att specificera konsumenter och företags roller. Modellen ska också 

identifiera värdet och värdeskapandets omfattning, ursprung och karaktär (scope, locus och 

nature) som förklarar hur värdet uppkommer, på vilket sätt det upplevs och om det upplevs 

positivt eller negativt. Modellen redogör för hur värde kan uppkomma på olika sätt vid flera 

tillfällen i kundens värdeskapandeprocess och processen delas in i tre värdeskapande sfärer; 

leverantör, kund och gemensam, i vilka olika former av värdeskapande uppstår. Inom dessa 

sfärer ser kundens och företagets roller olika ut, vilket även gäller värdeskapandets 

omfattning, ursprung och karaktär. Värdeskapandeprocessen är nödvändigtvis inte linjär 

utan värde kan skapas i olika sfärer vid flera tidpunkter och sfärerna kan följa varandra i 

olika sekvenser. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

Till skillnad från andra teorier är företagets centrala roll att agera värdefrämjare snarare än 

värdeskapare. Företaget kan enbart skapa värde hos kunden genom att medskapa det med 

den. Nyckeln till medskapande går via interaktion. Grönroos och Voima (2013) menar att 

företaget och kundens handlingsprocesser sker parallellt men genom interaktion kan 

aktörerna operera inom varandras processer och gemensamt integrera dessa, vilket 

potentiellt kan resultera i gemensamt värdeskapande mellan kund och företag. Grönroos 

(2006) definierar hur medskapande av värde uppstår genom att operanta resurser hos olika 

aktörer aktiveras och integreras via interaktion. Operanta resurser innefattar ickemateriella 

resurser såsom kunskap och expertis som används för att skapa en effekt på operanda 

(materiella) resurser (Alvstam, 2015). Den teoretiska modellen för värdeskapande finns 

illustrerad under Figur 1. Genom att titta på företags och kunders roller och interaktion, samt 

värdet och värdeskapandets omfattning, ursprung och karaktär i de olika sfärerna, kan en 

djupare förståelse ges i hur, när och av vem värde skapas. Först då kan kundens 

värdeskapandeprocess identifieras. (Grönroos & Voima, 2013.)  

 



 
6 

2.2 Direkt och indirekt interaktion 
Ur ett värdeskapande perspektiv ligger fokus på den gemensamma sfären och kundsfären, 

där interaktion är centralt i den förstnämnda. Kundens och företagets roller samt deras 

betydelse för värdeskapandet påverkas av hur interaktionen ser ut. Den process där kundens 

och företagets resurser interagerar genom en pågående dialog sker via direkt interaktion. 

Vanligt är att fokus ligger på produktion- och leveransprocesser då de förekommer samtidigt 

som kundernas konsumtionsprocess. Dock kan direkt interaktion förekomma i alla typer av 

processer där kunden interagerar med företagets resurser, såsom i design eller 

produktutveckling. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

Den indirekta interaktionen uppstår då kunden använder eller konsumerar resurser som är 

ett resultat av företagets handlingsprocesser, till exempel produktion av en färdig produkt. I 

tjänstesammanhang förekommer vanligen den indirekta interaktionen efter den direkta. 

Beroende på sammanhang kan den indirekta även förekomma innan den direkta. Vidare kan 

det sammanfattas att direkt interaktion rör sig om kundens interaktion med företagets 

processer, och indirekt interaktion handlar om kundens interaktion med företagets resurser, 

vilka är ett resultat av företagets handlingsprocess. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

2.3 Resurser 

Enligt Alvstam (2015) definieras en resurs som “ett medel för att underlätta uppnående av 

ett visst mål.” Vidare kan resurser delas upp i operanda respektive operanta. Operanda 

resurser är materiella och statiska. Dessa kräver någon form av handling för att en effekt ska 

uppstå och för att de ska bli värdefulla. Operanta resurser å andra sidan är immateriella, 

vilka ofta inte är synliga. Dessa resurser producerar en effekt, en handling. De operanta 

resurserna används för att utföra någon form av handling på de operanda resurserna. Ett 

företag kan ha faktorerna för produktion, vilka är operanda resurser men för att kunna 

producera och skapa värde behövs teknologin och kunskapen (operanta resurser) kring hur 

de operanda resurserna skall användas. (Vargo och Lusch, 2004.) 

 

2.4 Omfattning, ursprung och karaktär 
För att kunna analysera kundens och företagets olika ageranden i skapandet av värdet måste 

omfattning, ursprung och karaktär av värde och värdeskapande definieras. Tabell 1 visar att 
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när värdeskapande syftar till kundens skapande av upplevt värde, är kunden alltid 

värdeskaparen (Grönroos & Voima, 2013). 

 

Tabell 1. Värde som kunden skapar i användning (översatt till svenska) 

 
Grönroos & Voima, 2013, s.139 

 

Värdeskapandets omfattning skiftar från en leverantörsdriven process till en kunddriven. 

Kärnan för värdeskapande är kundens ackumulerande erfarenheter av resurser och processer. 

Det värdeskapande som kunden upplever i en viss process uppkommer till stor del från 

kundens samlade erfarenheter som kan ha en koppling till den aktuella processen. Dessa 

erfarenheter kan vara individuella såväl som kollektiva. Det upplevda värdet som skapas 

ackumuleras inte enbart från tidigare och nutida erfarenheter utan också från framtida 

förväntade upplevelser. (Helkkula et al., 2012; Voima, Heinonen & Strandvik, 2010.) 

Kundens aktiviteter, utföranden och erfarenheter i flerfaldiga individuella och sociala 

sammanhang, bidrar till värdeskapandets ursprung. Värdet identifieras och uppkommer 

genom innehavande, användning eller mentalt tillstånd. I och med att värde kan upplevas vid 

flera olika tillfällen i en värdeskapandeprocess, innebär det att en kund kan uppleva värde 

genom innehavande, användning och mentalt tillstånd, i en och samma process. (Grönroos 
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& Ravald 2011; Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström & Andersson, 

2010.)  

 

Värdeskapandets karaktär tar sig i uttryck i den strukturerade processen där kund och 

företag har bestämda roller och mål. Kunden upplever värde över tid i den ackumulerande 

processen genom att antingen uppleva värdet som positivt eller negativt. Detta innebär att 

värde inte nödvändigtvis alltid innebär något positivt för kunden utan ett upplevt värde kan 

likväl försämra kundens situation; om kunden upplever ett värde som negativt kan detta 

resultera i känslan av att den hade ”varit bättre utan.” När kunden skapar värde genom 

upplevelser kan företaget underlätta kundens värdeskapande genom att producera och 

leverera resurser och processer som ger potentiellt värde. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

2.5 Värdeskapande modellens sfärer och aktörers roller 
Grönroos och Voimas (2013) värdeskapande modell kan studeras i Figur 1. Modellen delar 

upp handlingar som bidrar till olika former av värdeskapande i tre värdeskapande sfärer; 

leverantör, kund och gemensam, vilka tillsammans utgör kundens värdeskapandeprocess. I 

dessa sfärer ser företaget och kundens roller olika ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

Figur 1. Interaktion mellan företag och kund (översatt till svenska) 

 
 

Grönroos & Voima, 2013, s.141 
 

2.5.1 Leverantörssfären 

I denna sfär, vilken illustreras av den vänstra ellipsen i Figur 1, sker produktionen av de 

resurser kunderna senare kan utvinna värde ifrån. På så vis genererar sfären endast 

potentiellt värde som kunden senare kan förverkliga till upplevt värde. Som värdefrämjare 

utgörs företagets främsta aktiviteter att producera operanda resurser vilka kunden sedan kan 

konsumera och potentiellt utvinna ett upplevt värde ifrån, genom att tillsätta operanta 

resurser. Att underlätta värde är inte en del i värdeskapandet, utan företagets aktiviteter 

genererar snarare en vara eller tjänst som kunden kan integrera i sin värdeskapandeprocess. 

Även om företaget inte är en aktiv värdeskapare är det den som förser kunden med de 

resurser som i slutändan genererar det upplevda värdet, varför leverantörsfären är en viktig 
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del i kundens värdeskapandeprocess. I leverantörssfären är interaktionen mellan kund och 

företag indirekt. (Grönroos, 2011.) 

 

2.5.1.1 Företagets roll i leverantörssfären 

Som Figur 1 beskriver är företagets roll ur ett produktionsperspektiv att vara producent. 

Leverantören producerar operanda resurser vilka kunden genom operanta resurser kan 

förverkliga ett upplevt värde ifrån. Företaget förser sina resurser med potentiellt värde men 

det verkliga värdet upplevs av kunden först när den utför någon form av handling på 

resursen. Figur 1 illustrerar företagets roll i form av värdefrämjare ur ett värdeskapande 

perspektiv. Företagets roll i sfären är att utföra aktiviteter som underlättar kundens 

värdeskapande och förverkligandet av värde följer först på initiativ av kunden. Kunden har 

ingen direkt roll i leverantörssfären utan rollen som värdeskapare uppkommer hos kunden 

först i övriga sfärer. (Grönroos, 2011.) 

 

2.5.2 Kundsfären 

I kundssfären skapar kunden alltid verkligt värde. Om det inte sker något medskapat värde i 

den gemensamma sfären kommer kundens värde enbart att skapas i kundssfären, vilken 

illustreras av den högra ellipsen i Figur 1. Här är interaktionen mellan företaget och kunden 

indirekt; kunden skapar värde oberoende av företaget. Kunden integrerar bara de operanda 

resurserna mottagna från företaget i sitt värdeskapande men inte med företagets process. 

(Grönroos & Voima, 2013.) Kunden kombinerar resurser för att möjliggöra värdeskapande 

vilket innebär att resurser från andra företag och aktörer kan vara nödvändiga. En bil kan 

inte köras och föraren kan inte uppleva värde i att använda bilen om den inte har bensin. 

Sättet dessa resurser integreras beror på kontexten. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

Oberoende värdeskapande kan vara både individuellt och socialt. Även om företaget står 

utanför värdeskapandeprocessen kan kunden påverkas av andra, icke- företagsrelaterade, 

aktörer, såsom familj och vänner och dessa har en inverkan på värdeskapandeprocessen 

(Voima et al., 2010; Voima, Heinonen, Strandvik, Mickelsson & Arantola-Hattab, 2011b). I 

socialt oberoende värdeskapande kan värdet i viss mån klassas som medskapat, då kunden 

influeras av andra. Denna form av värdeskapandeprocess i kundsfären kan benämnas som 

oberoende socialt värdemedskapande (Grönroos & Voima, 2013).  
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Vidare uppfattas värde individuellt men målen med de aktiviteter som utgör kundens 

värdeskapandeprocess kan ha individuella såväl som kollektiva mål (Voima et al., 2011b). 

Ett individuellt mål kan illustreras i exemplet där kunden köper en kall dryck för att svalka 

sig själv och ett kollektivt mål kan ses i den planerade familjeresan då den troligen kommer 

att medföra en upplevelse för hela familjen och inte bara för personen som bokar den. 

Vidare kan värdet i det oberoende skapandet ta olika form vid flera sammanhang, vilka 

utgör värdeskapandets kontext. (Voima et al., 2010, 2011b.) Detta innebär att kunden kan 

uppleva hur värde skapas vid olika tillfällen i processen och att dessa ackumuleras över tid. 

Värdet kan med andra ord uppkomma på olika sätt, vid olika tidpunkter, på olika platser och 

kan upplevas av en eller flera personer. Det värde kunden upplever av hela processen är en 

ackumulation av mer än ett upplevt värde. (Heinonen et al., 2010; Voima et al., 2010; 

Voima, Heinonen & Strandvik, 2011a.)  

 

2.5.2.1 Kundens roll i kundsfären 

I kundsfären identifieras kundens roll ur ett värdeskapande perspektiv. I denna sfär är 

kunden ensam värdeskapare, oberoende av företaget. Den direkta interaktionens frånvaro 

innebär att kunden endast interagerar med företagets operanda resurser. Kunden utvinner 

oberoende, genom användandet av sina operanta resurser, det potentiella värdet ur 

resurserna som företaget har försett dem med. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

2.5.2.2 Företagets roll i Kundsfären 

I kundsfären har företaget enbart en roll för värdeskapandeprocessen i form av 

värdefrämjare. Figur 1 illustrerar hur företagets roll i kundsfären är densamma som i 

leverantörssfären. De resurser som företaget producerar i leverantörssfären aktiveras i denna 

sfär av kunden och förverkligas av det potentiella värde som företaget har försett kunden 

med. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

2.5.3 Gemensamma sfären 

I den gemensamma sfären, vilken illustreras av den yta där de två ellipserna i Figur 1 

överlappar varandra, är kunden i kontroll över värdeskapandet medan företaget har kontroll 

över produktionen. Genom direkt interaktion, som uppstår på företagets eller kundens 

initiativ, blir kunden medproducent i företagets produktionsprocess. På samma vis kan direkt 

interaktion resultera i att företaget, under kundens kontroll, blir medskapare av värde. 

(Grönroos & Voima, 2013.) Skillnaden ligger i att kunden som medproducent alltid är ett 
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resultat av den direkta interaktionen; även om kunden själv söker kontakt med företaget 

kommer detta i viss mån påverka företagets handlingar. Företaget å andra sidan blir inte 

automatisk medskapare av värde som ett resultat av den direkta interaktionen. Istället är den 

direkta interaktionen en möjlighet för företag att eventuellt påverka kundernas 

värdeskapandeprocess genom att bli medskapare av värde. (Grönroos 2011; Grönroos & 

Ravald, 2011.)  

 

Om företaget lyckas nå kundens värdeskapande och bli värdemedskapare innebär det att 

kunden inte enbart utnyttjar företagets operanda resurser utan även att dess operanta resurser 

integreras med kundens och tillsammans utvinner de värde. Företagets medskapande av 

värde kan ha en positiv såväl som negativ inverkan på kundens upplevda värde och detta 

bestäms av interaktionens kvalitet. Det är upp till företaget att ge interaktionen en positiv 

karaktär. (Voima et al., 2011b.) Om företaget skapar interaktion på eget initiativ finns alltid 

en risk för att den är oönskad av kunden och kan resultera i att värdet får en negativ karaktär. 

Likaså kan ineffektiv eller felanvänd interaktion resultera i negativt upplevt värde hos 

kunden, till exempel okunnig personal. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

Grunden till den gemensamma sfären ligger i interaktionen mellan kunden och företaget. 

Endast genom direkt interaktion kan medskapande uppstå och endast i denna sfär är 

medskapande av produktion såväl som värde möjligt. Nyckeln till medskapande ligger med 

andra ord i att en interaktion uppstår mellan kunden och företaget, som resulterar i att 

aktörerna integrerar sina resurser. Om respektive process hålls stängd gentemot den andre 

aktören uppstår inga gemensamma aktiviteter vilket förhindrar möjligheten till medskapande 

av värde, såväl som produktion. Den gemensamma sfären blir frånvarande i kundens 

värdeskapandeprocess. Detta skulle innebära att de två ellipserna ligger bredvid varandra 

istället för att överlappa. Värdet upplevs i så fall av kunden enbart i kundsfären utan 

påverkan från företaget. (Grönroos 2011; Grönroos & Ravald, 2011.)  

 

De olika sfärerna är dynamiska och genom interaktion kan båda aktörerna bidra till att den 

gemensamma sfären växer och dess gränser förflyttas. Företaget kan involvera kunden som 

medproducent (designer eller utvecklare) i produktionsprocessen, vilket skulle bredda den 

gemensamma sfären. Kunden kan även inta leverantörssfären genom att inte bara bistå 

företaget som resurs i produktionen utan också aktivt delta i produktionen, vilket skulle 

flytta gränserna för den gemensamma sfären och göra den större. I Figur 1 skulle detta i så 
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fall illustreras genom att de två ellipserna rör sig närmre varandra och deras överlappning 

ökar. På samma vis kan företaget genom att ta direkt kontakt med kunden, öka den 

gemensamma sfären. Ju större den gemensamma sfären är, desto större är företagets 

möjligheter till att bli medskapare av värde. Om interaktionen uppstår i ett tidigt stadie i 

kundens värdeskapandeprocess, exempelvis i produktutvecklingen eller designen, är det 

troligt att den gemensamma sfären kommer att dominera den värdeskapandeprocessen och 

ett medskapande av värde inträffar. (Grönroos & Voima, 2013.)  

 

2.5.3.1 Kundens roll i den gemensamma sfären 

I den gemensamma sfären är kunden alltid värdeskapare. Kundens roll som värdeskapare i 

sfären kan dock te sig på två olika sätt, vilket Figur 1 visar. Genom direkt interaktion kan 

kunden komma att bli medskapare av värde tillsammans med företaget om den senare lyckas 

komma åt kundens värdeskapande. Dock kan kundens roll likväl vara ensam värdeskapare i 

den gemensamma sfären. Ur ett värdeskapande perspektiv är kundens roll i den 

gemensamma sfären värdeskapare eller medskapare av värde. (Grönroos & Voima, 2013.) 

Ur ett produktionsperspektiv är kunden medproducent genom att bistå som en resurs i 

företagets produktionsprocess men också genom att producera resurser och processer 

tillsammans (Grönroos & Ravald, 2011). Oberoende företaget och kundens värdeskapande 

roller i den gemensamma sfären står kunden alltid som medproducent och värdeskapare i 

sfären (Grönroos & Voima, 2013). 

 

2.5.3.2 Företagets roll i den gemensamma sfären 

Figur 1 illustrerar hur företaget kan ha två roller i den gemensamma sfären. Ur ett 

produktionsperspektiv är företaget medproducent, tillsammans med kunden, i den 

gemensamma sfären. Genom direkt interaktion står företaget aldrig som ensam producent av 

resurser och processer. Ur ett värdeskapande perspektiv kan företaget komma att bli 

medskapare av värde. Genom att aktörernas annars parallella processer koordineras och 

integreras med varandra, ges möjligheten för företaget att få tillgång och påverka kundens 

värdeskapande. Observera dock att den direkta interaktionen är en möjlighet snarare än ett 

faktum för företaget att delta i kundens värdeskapande. (Grönroos & Voima, 2013.) 

 

2.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Grönroos och Voima (2013) delar in kundens värdeskapandeprocess i tre sfärer, 

leverantörssfären, kundsfären och gemensamma sfären, i vilka kundens och företagets roller 
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ser olika ut. Processen är nödvändigtvis inte linjär utan värde kan skapas i olika sfärer vid 

flera tidpunkter och sfärerna kan följa varandra i olika sekvenser. Vidare är det kunden som 

styr värdeskapandet och processen behöver nödvändigtvis inte involvera något medskapande 

av värde. Kundsfären kan anses vara den mest centrala då det är i denna som värdeskapandet 

har sitt ursprung i, oberoende av företaget. Värdeskapandet kan dock sprida sig och även 

uppstå i den gemensamma sfären genom medskapande; genom direkt interaktion med 

kunden kan företaget komma att medskapa värde om dessa aktörers processer och operanta 

resurser integreras.  

 

Den gemensamma sfären utgörs av direkt interaktion och endast i denna sfär är 

medskapande möjligt. Om ingen direkt interaktion sker skapas samtligt värde av kunden i 

kundsfären. I kundsfären är interaktionen med företaget indirekt och kunden står som 

oberoende värdeskapare. Dock kan icke-företagsrelaterade aktörer påverka värdeskapandet 

och det oberoende värdeskapandet i kundsfären kan vara individuellt eller socialt. Även om 

inget verkligt värde skapas i leverantörssfären är sfären fortfarande betydande för kundens 

värdeskapande och det värde som upplevs i övriga sfärer. Det är företaget som möjliggör 

framtida värdeskapande genom att producera de operanda resurser som förses med 

potentiellt värde. Därefter kan kunden generera det potentiella värdet ur resurserna. För att 

kunna förstå hur den värdeskapandeprocessen ser ut krävs därmed förståelse av samtliga 

sfärer. Därmed motiveras varför kommande undersökning ämnar täcka alla sfärerna.  

3. Metod 
I detta avsnitt redogörs och motiveras val av datainsamlingsmetoder för de empiriska data 

som legat grund för kommande analys och diskussion. 

  

För att undersöka hur den värdeskapandeprocessen hos kunden ser ut vid användandet av ett 

anpassningsverktyg, användes Grönroos och Voimas modell (Figur 1) gällande kundens 

värdeskapandeprocess som analytiskt verktyg. Som det teoretiska avsnittet belyser krävdes 

förståelse för modellens samtliga tre värdeskapande sfärer samt kunden och företagets roller 

i dem för att identifiera kundens värdeskapandeprocess. Därför användes två kvalitativa 

metoder i insamlingen av primär respektive sekundär data. I och med att studien ämnade ge 

en ökad förståelse av värdeskapandeprocessen, genomfördes två kvalitativa studier. 

(Ekström & Larsson, 2010, s.54.) Den primära datainsamlingen genomfördes i form av 
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telefonintervjuer med kunder i syfte att ge en djupare förståelse av kundens agerande i den 

värdeskapandeprocessen, samt för att skapa förståelse för kundsfären och den gemensamma 

sfären i processen. För att få en tydligare bild av företaget i värdeskapandeprocessen 

insamlades sekundärdata genom en kvalitativ innehållsanalys av företagets hemsida. 

Innehållsanalysen genomfördes i främsta hand för att skapa förståelse för leverantörssfären. 

Innehållsanalysen hade även ett icke-empiriskt bidrag då den gav författarna en 

grundläggande och nödvändig förståelse för företaget och dess verktyg inför intervjuerna. 

Då författarna hade egna erfarenheter av ämnet fick också intervjuerna en ledigare stil, vilket 

gjorde respondenterna bekväma i samtalet som också fördjupades. (Ekström & Larsson, 

2010, s.68.) 

 

3.1 Val av anpassningsverktyg 
Det teoretiska ramverket användes för att empiriskt undersöka och identifiera kunders 

värdeskapandeprocess vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg. Val av företag 

och det anpassningsverktyg som undersöktes hade betydelse för hur den 

värdeskapandeprocess som studien ämnade identifiera i slutändan kom att se ut. Troligen 

hade den identifierade värdeskapandeprocessen sett annorlunda ut om ett annat 

anpassningsverktyg hade stått i centrum. Anpassningsverktyget som denna studie 

involverade var “IKEA Home Planner”. Verktyget förses av det svenska möbelföretaget 

Ikea och kan användas av kunder via företagets hemsida. Verktyget gör det möjligt för 

kunden att testa sig fram i design, utformning och konstruktion av olika rum, däribland kök 

och badrum, och som sedan kan förverkligas. (IKEA, 2015.) Därmed kan kunderna anpassa 

rummet utifrån individuella preferenser och behov, såsom inredningssmak och mått på rum. 

Företaget har ett välkänt varumärke med en bred kundkrets och företagets svenska 

verksamhet hade en omsättning på 13 miljarder kronor och 34,7 miljoner besökare (IKEA, 

2013). Möjligheten att finna respondenter som använt sig av “IKEA Home Planner” var 

därmed goda, varför anpassningsverktyget valdes för studien. I och med att författarna sökte 

identifiera en generell bild av hur kundernas värdeskapandeprocess vid användandet av 

anpassningsverktyget såg ut, låg fokus på att identifiera gemensamma aspekter i 

bearbetningen av intervjustudiens resultat. Därför togs beslutet att avgränsa intervjustudien 

till respondenter som använt verktyget för att planera sitt kök, i och med att planeringen 

torde se olika ut för kunder beroende på vilket rum i hemmet som planeringsverktyget 

användes för. Avgränsningen till köket bidrog till det bredaste segmentet för urvalet; när 
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verktyget lanserades fanns endast möjligheten för kunden att använda det i planerandet av 

sitt kök, vilket troligen innebar att verktyget också har varit mest förekommande i samband 

med köksplanering. 

 

3.2 Innehållsanalys av Ikeas hemsida 
För att få bättre förståelse över hur Ikeas planeringsverktyg förmedlades, insamlades 

sekundär data genom en innehållsanalys på företagets hemsida med fokus på kundtjänst och 

information rörande planeringsverktyget. I och med att kundernas uppfattning av verktyget 

inverkade på värdeskapandeprocessen, snarare än hur företaget försökte framställa det, 

studerades inte verktyget i innehållsanalysen. Genom en kvalitativ innehållsanalys på 

hemsidan av både text och bild kunde underliggande budskap identifieras. Fördelarna med 

metoden var att det gav en bild av hur samtliga kunder fick tillgång till informationen kring 

verktyget, hur information såg ut och hur pass enkelt eller svårt det var att hitta verktyget på 

hemsidan. Dessutom gavs en överblick av vilka resurser som företaget erbjöd konsumenten. 

Att låta sekundär data beskriva företaget och leverantörssfären var också tids- och 

kostnadseffektivt med tanke på studiens tidsram. Då aktuell data inte insamlades på egen 

hand gav det också mer tid till att fokusera på analysen. (Bryman, 2011, s.301 ff.) Eftersom 

hemsidor kan ändras och information kan uppdateras, studerades Ikeas hemsida under 

samma dag för att få ett överensstämmande resultat. 

 

Även om fokus i denna uppsats låg på konsumenten var det fortfarande relevant att studera 

företaget bakom anpassningsverktyget. Dess roll har en betydelse för kundens 

värdeskapandeprocess även om det inte agerar medskapare av värde. Det är företaget som 

förser kunden med potentiellt värde via resurser, vilka kunden sedan kan generera värde 

ifrån (Grönroos & Voima, 2013). Innehållsanalysen gav möjligheten att skapa en bild av 

leverantörssfären och bidrog till en ökad förståelse av hur företagets roll såg ut i kundens 

värdeskapandeprocess, oberoende om något medskapande uppstått eller inte. Genom att 

studera hemsidan kunde också andra resurser, utöver anpassningsverktyget, som kunden 

kombinerat för att möjliggöra värdeskapande, identifieras. Hemsidan studerades också i 

syfte att undersöka hur och i vilken utsträckning Ikea söker interaktion med sina kunder, 

vilket gav en bättre uppfattning kring huruvida medskapande av värde uppstod i 

värdeskapandeprocessen. Under avsnitt, 3.5, ges en operationalisering av hur 

innehållsanalysen fångade de centrala begreppen för leverantörssfären och Ikeas roll i den.  
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3.3 Telefonintervju med Ikeas kökskunder 
En huvudsaklig metod när det kommer till att studera redan inträffade händelser är att 

genomföra intervjuer. I denna studie var detta aktuellt då respondenterna redan genomgått 

processen av att designa och få hem ett Ikea-kök. Intervjuer valdes framför 

enkätundersökningar då de möjliggjorde för öppnare svar och passade då författarna ville 

greppa kundernas uppfattningar och erfarenheter (Ekström & Larsson, 2010, s.53 f.). Då 

uppsatsen hade en tydlig frågeställning och teoretiskt ramverk valdes en semistrukturerad 

metod (Ekström & Larsson, 2010, s.60). Den semistrukturerade intervjun utgick från 

studiens tema och frågeformuläret utgjordes av temamässigt formulerade frågor (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012, s.374). För att täcka studiens teoretiska ramverk, 

operationaliserades intervjufrågorna i avsnitt 3.5. Den semistrukturerade intervjun valdes 

också då intervjustudien ämnade täcka Grönroos och Voimas relativt breda teoretiska 

ramverk vilket gav behovet av ett större antal frågor och att ordningen på frågorna troligen 

behövde varieras (Saunders et al., 2012, s.365). Fördelen med att låta frågeordningen variera 

låg i att ett bättre flyt i intervjun uppnåddes; en semistrukturering tillät intervjuaren att 

situationsanpassa intervjun efter individen vilket dessutom öppnade för eventuella 

följdfrågor som kunde ge djupare förståelse i respondentens svar (Saunders et al., 2012, 

s.374). 

 

Vid sökandet av respondenter visade sig den lokala tillgängligheten till personer som 

uppfyllde urvalskriterierna var begränsad. Ett större antal potentiella respondenter 

identifierades däremot genom att bredda segmentet till hela Sverige. För att inkludera önskat 

antal respondenter, beslutades det att genomföra telefonintervjuer, då det möjliggjorde 

kontakt med respondenter som det skulle vara problematiskt att intervjua via ett personligt 

möte på grund av transaktionskostnader. Dessutom ansågs metoden mer praktisk vid 

insamlingen av data, då den var både tids- och kostnadseffektiv (Saunders et al., 2012, s.404 

f.). För att underlätta sammanställningen av intervjuerna och för att inte gå miste om vad 

som sades under samtalen, spelades telefonintervjuerna in (Saunders et al., 2012, s.405), 

något respondenterna givetvis var medvetna om.  

 

Med valet att genomföra telefonintervjuer följde också medvetenheten om potentiella 

komplikationer och risker. I och med att den fysiska kontakten gick förlorad vid, lades stor 

vikt vid att konstruera så enkla frågor som möjligt så att inga missuppfattningar skulle 
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inträffa. Om en fråga är svår att begripa kan detta ofta avläsas i respondentens ansiktsuttryck 

och därför lades stor vikt vid konstruktionen av frågeformuläret (Saunders et al., 2012, s.404 

f.). Även om frågorna var lättkonstruerade, säkerställde författarna att de teoretiska 

begreppen fångades upp genom att utforma en operationalisering. En annan risk med att 

genomföra intervjuerna över telefon var att författarna inte visste vilken miljö respondenten 

befann sig i och hur respondenternas sinnestillstånd såg ut vid intervjutillfället; om 

respondenten befann sig i en hektisk miljö kunde stressen resulterat i att frågorna inte 

besvarades utförligt (Saunders et al., 2012, s.404 f.). I och med att respondenterna fick 

bestämma när intervjuerna skulle äga rum, genomfördes de när det bäst passade 

respondenterna. Dessutom var respondenterna lugna vid intervjutillfället och författarna 

upplevde att de gav utförliga svar. Frågeformuläret för intervjustudien finns att betrakta 

under Bilaga 1.  

 

3.4 Urval av respondenter 
För att undersöka hur kundens värdeskapandeprocess i användandet av Ikeas 

anpassningsverktyg såg ut, söktes respondenter med specifika erfarenheter och således 

efterfrågades ett strategiskt urval (Alvehus, 2013, s.67). Kriteriet för att kunna delta var att 

ha ett Ikea-kök hemma som i någon mån konstruerats med erfarenhet av 

anpassningsverktyget “IKEA Home Planner” på företagets hemsida. Sökandet av 

respondenter skedde via sociala medier, där en allmän efterlysning genomfördes. I och med 

att författarna kontrollerade att respondenterna som efterlysningen resulterade i också 

uppfyllde urvalskriterierna, kunde eventuella osäkerheter som uppkom i samband med den 

offentliga efterlysningen undvikas. Studiens urval bestod av nio respondenter, vilka alltså 

utgjordes av kunder som genomgått processen från att designa sitt eget kök till att ha det 

färdigbyggt i sitt hem. Vidare beskriver Saunders et al. (2012, s.283) att antal respondenter i 

urvalet vid en semistrukturerad intervju bör vara mellan 5 och 25 stycken. Därför ansågs nio 

respondenter vara tillräckligt. Frågeformulärets tre inledande frågor ställdes för att 

säkerställa att respondenterna uppfyllde urvalskriterierna. 

  

Processen från det att kunden fick idén att designa sitt kök till det att det var färdigbyggt 

torde vara lång. I och med att tidsomfattningen för denna uppsats var tämligen begränsad, 

fanns inte utrymme att följa personer från början till slut. I och med att syftet med studien 

var att undersöka hur värdeskapandeprocessen såg ut, snarare än hur det individuella värdet 
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som skapas såg ut, togs inte hänsyn till respondenternas bakgrundsvariabler, såsom ålder 

och kön. Dock var urvalsgruppen homogen i den utsträckningen att samtliga respondenter 

hade genomgått processen i Sverige. I och med att författarna valde att bortse från den 

tidpunkt respondenterna använde verktyget, följde vetskapen om att verktyget troligen inte 

sett identiskt ut för samtliga respondenter. I och med att studien ämnade undersöka hur 

respondenternas värdeskapandeprocess i samband med användandet av verktyget såg ut, 

snarare än hur deras personliga uppfattning av verktyget i sig såg ut, torde tidsaspekten inte 

ha någon betydande inverkan på resultatet. 

 

3.5 Operationalisering av teori 
I denna studie används det svenska möbelföretaget Ikea som exempel på företag då det 

erbjuder ett planeringsverktyg. “IKEA Home Planner” är ett verktyg kunder kan nyttja via 

företagets hemsida och som exemplifierade anpassningsverktyget i värdeskapandeprocessen. 

Därmed kom den värdeskapandeprocessen att bestå av de aktiviteter som genomfördes från 

den stund då kunden fick idén att påbörja planeringen av sitt Ikea-kök, till den stund då 

köket var färdigbyggt och började användas. Följaktligen exemplifierades kunderna i den 

värdeskapandeprocessen av personer som använt sig av Ikeas planeringsverktyg i 

konstruktionen av sitt Ikea-kök. 

 

Det teoretiska ramverket låg till grund för formuleringen av intervjufrågorna, vilka 

utformades för att fånga upp aspekterna i Grönroos och Voimas modell. Syftet med 

intervjustudien var att reda ut och använda de centrala begreppen i modellen. För att fånga 

upp dessa operationaliserades frågorna (Tabell 1, Bilaga 2). För att undersöka om och vilken 

typ av interaktion som uppstått mellan aktörerna fick respondenterna beskriva om och på 

vilket sätt de varit i kontakt med Ikea samt på vems initiativ kontakten skedde. För att 

undersöka om kunden upplevt värde, formulerades frågor kring kundernas bedömning av 

verktyget, personalen såväl som köket och dess produkter, med fokus på vad kunderna 

uppskattade mest. Värdets omfattning fångades upp kring frågor rörande respondenternas 

tidigare erfarenheter av verktyget, förväntningar på verktyget och personalen samt 

upplevelsen i dem; därmed fångades tidigare, nutida såväl som framtida erfarenheter. 

Genom att identifiera när kunderna upplevt värde kunde författarna också identifiera om det 

upplevts via innehavande, användning eller mentalt tillstånd och värdeskapandets ursprung 

identifierades. Via undersökning om kundernas förväntningar uppfyllts, om de var nöjda 
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med olika moment, kunde värdeskapandets positiva alternativt negativa karaktär fångas. För 

att undersöka vilka resurser kunden integrerade i processen ställdes praktiska frågor kring 

planering, montering och utrustning. Genom att undersöka hur respondenterna gått tillväga i 

processen och hur de samlat information, kunde icke-företagsrelaterade aktörer potentiella 

involverade i värdeskapandet identifieras. För att undersöka om det rörde sig om 

individuella eller kollektiva mål identifierade författarna varför och för vem 

köksrenoveringen hade genomförts.  

 

Genom att identifiera dessa begrepp kunde aktörernas roller i olika steg av processen 

identifieras och likaså de tre värdeskapande sfärerna. Samtliga begrepp hade betydelse för 

hur dynamiken mellan sfärerna såg ut, hur sfärerna identifierades samt hur aktörernas roller 

såg ut i sfärerna. Därför utformades inga frågor för att specifikt fånga en viss sfär eller 

aktörs roll, varför frågorna kom att upprepas inom flera teoretiska begrepp i 

operationaliseringen av intervjustudien som sammanställs mer utförligt i Tabell 1 under 

Bilaga 2.  

 

För att kunna skapa en helhetsbild av kundernas värdeskapandeprocess och säkerställa att 

tillräcklig information kring samtliga sfärer och aktörers roller insamlades kompletterades 

intervjustudien av innehållsanalysen av Ikeas hemsida. Innehållsanalysen genomfördes för 

att greppa de centrala begrepp för leverantörssfären, vilka Ikea kunde ha en direkt inverkan 

på. I Bilaga 2, Tabell 2, presenteras operationaliseringen av hur innehållsanalysen ämnade 

fånga dessa begrepp. Genom att undersöka vilka hjälpmedel företaget förmedla via 

hemsidan kunde det också identifieras på vilka sätt de söker interaktion med sina kunder. 

Genom identifieringen av interaktionen kunde det också företagets potential till medskapare 

av värde identifieras. Identifieringen av företagets operanta resurser bidrog också till en 

förståelse för hur företaget kunde bli medskapare. Dessa resurser fångades upp genom att 

identifiera vilka olika hjälperbjudanden som förmedlades och som kunde tänkas underlätta 

processen för kunden. De operanda resurserna identifierades genom att undersöka vilka 

olika produkter Ikea sålde som kunden kunde tillsätta i kökskonstruktionen. I Bilaga 2, 

Tabell 2, presenteras operationaliseringen av innehållsanalysen. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt redogörs för de empiriska data som insamlats vid respektive undersökning.  

Resultatet av datainsamlingarna presenteras utifrån de tre värdeskapande sfärer. 

Inledningsvis presenteras den data som insamlats via innehållsanalysen och som ämnade 

täcka leverantörssfären. Därefter redogörs för data insamlad via intervjustudien och som 

ämnade täcka kundsfären och den gemensamma sfären. 

 

4.1 Leverantörssfären 
Innehållsanalysen av Ikeas hemsida ägde rum den 10 december 2015. Då flera dokument 

studerades presenteras datainsamlingen i en den ordning dokumenten nås, med utgångspunkt 

från startsidan. Dokumentation av hemsidan återfinns under Bilaga 3.  

 

4.1.1 Ikeas startsida 

På hemsidan fanns en huvudmeny som gav tillgång till alla Ikes avdelningar. Menyn hade 

olika rubriker såsom ”Sortiment, Vardagsrum och Matplats” och genom att klicka på dessa 

kom besökaren vidare till den valda kategorin. Längre ner på startsidan fanns en ruta med 

”IKEA Kundservice” och efterföljande mening: ”Vad kan vi hjälpa dig med?” Vidare följde 

en text och snabblänkar till kundservice gällande olika områden. Allra längst ner på 

startsidan fanns sex kolumner med olika rubriker och klickbara länkar. Bland annat fanns 

”Planeringsverktyg” med underkategorierna köks-, badrum- och kontorsplanering som gick 

att klicka vidare på. (IKEA, 2015a.) Startsidan finns att se under Bilaga 3.1. 

 

4.1.2 Kök och vitvaror 

En av huvudkategorierna på hemsidans meny var “Kök och vitvaror.” Klickade besökaren 

på kategorin mottogs den av fönstret som finns dokumenterat under Bilaga 3.2. På denna 

sida möttes besökaren av “Tre enkla sätt att köpa kök på IKEA.” Det första 

tillvägagångssättet var: “Boka tid med en köksspecialist: Välkommen på rådgivning med 

våra specialister på varuhuset! Under två timmar hjälper vi dig, i lugn och ro, att planera 

ditt drömkök. Tiden bokar du enkelt online.” Det andra sättet var: “Gratis drop-in i IKEA 

varuhuset: Ta med dig dina köksmått och inspirationsbilder till varuhuset och kom när det 

passar dig. Våra köksspecialister hjälper dig gärna med planeringen. Rådgivningen är 

gratis och tar cirka en till två timmar.” Det sista alternativet var: “Gratis köksplanering via 

telefon: Via telefon kan våra köksspecialister bjuda på råd, svara på frågor och hjälpa dig 
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att planera och beställa ditt kök, helt gratis! Köksspecialisterna kan dessutom visa dig 

ritningar direkt på din egen dator.” För alla alternativ fanns klickbara länkar för mer 

information och bokningar. (IKEA, 2015b.) Längre ner på sidan möttes besökaren av en bild 

med budskapet “Vi hjälper dig!: Du kan göra allt själv, men du behöver inte. Vi hjälper 

gärna till med inspirationen. Eller att mäta, frakta och montera. Med lite - eller allt!” På 

sidan möttes även besökaren av rubriken “Rita ditt kök själv: Med planeringsverktyget kan 

du rita köket själv. Det är lätt att komma igång, och det finns många smarta funktioner som 

hjälper dig hela vägen fram till ditt färdiga kök.”. (IKEA, 2015b.) 

 

4.1.3 IKEA Home Planner - Planera och rita upp ditt hem eller arbetsplats 

På startsidan för Home Planner-verktyget, vilken finns dokumenterat under Bilaga 3.3, 

mottogs besökaren av en text som beskrev grunderna i verktyget. Det presenterades även 

information att det gick att använda verktyget till fler rum än bara kök. Därefter 

rekommenderades besökaren att läsa en introduktionsguide för att snabbt komma igång. 

Besökaren informerades om att ritningen kunde sparas och bli tillgänglig genom inloggning 

med sitt användarnamn på hemsidan. Om besökaren ville få hjälp i planeringen fanns tre 

valbara alternativ. Därefter följde en större klickbar knapp med texten “Starta IKEA HOME 

PLANNER” och genom ett klick öppnades ett nytt fönster för planeringsverktyget. Längre 

ner på sidan fanns rubriken “Personlig köksplanering” med texten “Behöver du hjälp under 

din planering hemma eller har du frågor som du behöver svar på för att komma vidare? Vi 

bjuder gärna på råd, planering och hjälp att beställa via telefon …” som följs av den 

klickbara länken “Läs mer om köksplanering via telefon.” Därefter meddelades information 

om ett andra alternativ “Läs mer om tidsbokad köksplanering: Du vet väl också om att du 

kan boka ett personligt möte med en köksspecialist? På varuhuset sitter ni tillsammans i 

lugn och ro under 2 timmar för att planera ditt nya kök, helt efter dina egna behov och 

drömmar.” (IKEA, 2015c.)  

 

4.1.4 IKEA Home Planner 

När besökaren klickade på “Starta IKEA HOME PLANNER” öppnades ett nytt fönster med 

en startsida för verktyget. Detta fönster finns dokumenterat under Bilaga 3.4. Här kunde 

besökaren skapa en profil eller logga in på redan existerande konto och sätta igång med 

planeringen. Användarnamn och lösenord var viktigt att ta med sig till varuhuset om hjälp 

behövdes. Ikea rekommenderade besökaren att läsa igenom planeringshjälpen innan 

planeringen påbörjades. Vidare fanns klickbara länkar “Planeringshjälp” och “Mallar” där 
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besökaren kunde välja bland flera uppritade kök. Besökaren kunde också klicka på länken 

under “Skapa ny design”, varvid verktyget öppnades upp och besökaren kunde börja med att 

själv rita upp sitt kök. (IKEA, 2015d.) 

 

4.2 Kundsfären 
I intervjustudien deltog nio personer och samtliga telefonintervjuer ägde rum mellan den 2 

och 5 december 2015 och varade mellan 20-30 minuter. Transkriberingar finns på förfrågan. 

Respondenterna har hålls anonyma och benämns därför som “Person 1…, Person 9”. 

 

Inledningsvis fick respondenterna svara på tre frågor som försäkrade uppsatsförfattarna om 

att de var behöriga att delta i studien. Samtliga respondenter hade ett Ikea-kök och där de i 

planeringen använt sig av Ikeas Home Planner-verktyg. Innan respondenterna påbörjade 

planeringsprocessen av sitt Ikea-kök hade tre personer tidigare erfarenhet av något sorts 

anpassningsverktyg (Person 1, 7-8). En av dem hade även tidigare erfarenhet av Ikeas 

verktyg: “Jag hade lekt med det tidigare … testat på det mest för skojs skull …” (Person 1). 

Bortsett från denna person upptäckte respondenterna Home Planner-verktyget efter beslut 

om att renovera köket. Tre stycken upptäckte verktyget i samband med att de surfade runt på 

Ikeas hemsida (Person 2, 8-9) och resterande informerades om det av en utomstående person 

såsom Ikeas personal, person med erfarenhet av verktyget eller av någon som endast visste 

om att verktyget fanns (Person 3-7). 

 

Att köket hade dålig planlösning, var opraktiskt, hade ful design eller föråldrade produkter 

var huvudorsakerna till renoveringarna. Att använda Ikeas planeringsverktyg skulle 

underlätta processen då det var praktiskt och tidseffektivt: “Istället för att behöva gå till 

Ikea-varuhuset och sätta ihop olika delar och prata med massa källor, så kunde du göra 

allting själv” (Person 3). Respondenterna motiverades också av möjligheten att 

specialanpassa kökets konstruktion efter sina egna köksmått och göra det personligt genom 

att kombinera olika produkter. Dessutom kunde respondenterna få en helhetsbild över hur 

köket skulle se ut. Person 2 uppgav också att det var fördelaktigt att kunna sitta i köket och 

planera: “Då kan man ju verkligen rita upp köket exakt som det ser ut, och förstå lite bättre 

hur det ska se ut.” Att mäta köket var en förberedelse samtliga respondenter utförde inför 

användandet av verktyget. Person 2 menade dock att risken var stor att någon mätning 
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missades: “Sitter man med verktyget hemma … kan man mäta på plats … åker du till Ikea 

och har glömt mäta ett visst avstånd får du ju chansa.” (Person 2).  

 

Respondenterna tyckte inte att Home Planner-verktyget var superenkelt att använda. Även 

om de ansåg att informationen kring hur verktyget skulle användas var tydlig, lärde de sig 

hellre genom prövning. Genom att lägga ner mer tid på verktyget skapades också en större 

förståelse (Person 1-3, 6-7). Däremot blev flera upprörda över att programmet för verktyget 

var långsamt och ofta hängde sig: “Sen kan det ju bero på av man har för dator också …” 

(Person 2). Person 9 uppgav dock att informationen var långt ifrån tillräcklig och 

förväntningarna på användarens teknik- och datakunskaper var för höga. Vidare uppgav de 

personer som genomförde större delar av planeringen i Ikeas varuhus att de inte hade 

tålamodet för att pröva sig fram i verktyget (Person 4-5, 8). 

 

Tre av respondenterna uppgav att verktyget hade tillräckliga funktioner och stämde överens 

med deras förväntningar (Person 1, 6-7). Två personer beskrev även hur verktygets 

funktioner överträffade deras förväntningar. De blev förvånade när de kunde se en 

helhetsbild av hur köket skulle komma att se ut. De trodde inte heller att det skulle gå att 

specialanpassa köket efter exakta mått (Person 2-3). Person 4 och 9 ansåg dock att grafiken i 

verktyget inte var tillräcklig: “Det såg mer ut som en målad bild än ett verkligt fotografi” 

(Person 4). De uppgav att detta gjorde det svårt att urskilja liknande produkter från varandra, 

såsom köksluckor och person 4 önskade ett foto på den vara den valde i verktyget. Samtliga 

respondenter uppgav att den färdiga bild de fick av köket stämde överens med hur det blev i 

verkligheten.  

 

Bortsett från person 8 skulle samtliga rekommendera verktyget till andra: “Jag tror till och 

med att jag promotade det efteråt … det går ju även att planera andra rum också, konceptet 

är ju svinbra!” (Person 3). Den positiva inställningen som kvarstod hos respondenter 

berodde på möjligheten att se en helhetsbild i verktyget och att det gick att specialanpassa 

efter individuella behov. Dessutom var det lättillgängligt samt tidseffektivt: “Du kan göra 

det själv och behöver inte anställa någon för att göra det” (Person 1).  

 

Fyra av köken fanns i ett gemensamt hushåll (Person 2-3, 8-9) och resterande kök 

renoverades för hushåll bestående av en person (person 1, 4-7). För de gemensamma 

hemmen tog ofta en person den ledande rollen i användandet av planeringsverktyget för att 
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sedan presentera olika förslag till resterande. Person 3 berättade hur den fick ansvaret att 

konstruera köket till familjens nya landställe: “Det var mamma som upptäckte verktyget men 

hon är inte så teknisk så hon la över ansvaret på mig …”, dock var det föräldrarna som stod 

för val av material och produkter (Person 3). En annan respondent som renoverade för 

gemensamt hushåll berättade hur den samt dess partner båda deltog lika aktivt i utformandet: 

“Det var också kul att göra det ihop … sen tyckte man ju olika några gånger … och vi hade 

väl ett mindre bråk …” (Person 2). Även om mer än hälften av köken planerades för 

ensamhushåll berättade några ägare hur de fick hjälp i planeringen, antingen av en 

familjemedlem eller vän. Två personer berättade att de överlät mer eller mindre hela 

planerandet i verktyget till sin särbo eller till sin bror (Person 4-5). Person 1 och 7 uppgav 

att de inte tog hjälp av någon anhörig i planerandet och person 1 tog heller inte hjälp av 

Ikeas personal. Person 1, likt person 2, tog däremot hjälp av anhöriga när de själva 

monterade köket. Person 7 monterade köket helt på egen hand och övriga anlitade 

hantverkare. 

 

Vad gäller komplettering av produkter från andra leverantörer gällde detta ofta vitvaror, 

bänkskivor och beslag, vilket majoriteten av respondenterna gjorde. De som installerade 

Ikeas vitvaror uppgav att de i efterhand inte var nöjda med valet och de idag skulle inhandlat 

dessa från andra leverantörer (Person 3, 5-7, 9). Detta berodde på att de ansåg att kvaliteten 

inte dög. I övrigt var resterande nöjda med resultatet och skulle inte byta ut någon 

utrustning. 

 

Det som respondenterna uppskattade och även prioriterade i sitt nya kök var en kombination 

av funktionalitet och design. Alla var nöjda med hur välanpassat och konstruerat köket blev 

efter de specifika måtten och hur användandet var välfungerande. Samtliga var nöjda med 

kökets utseende och flera upplevde en tillfredsställelse i att köket var personligt. Person 4 

uppgav dock att det var viktigare att köket var snyggt, snarare än funktionellt och sa: “Jag 

prioriterade ju det snygga. Man trillar ju inte baklänges över hur praktiskt mitt kök är men 

det är tillräckligt.” Den tillfredsställelse samtliga respondenter upplevde vid tidpunkten 

köket stod färdigmonterat kvarstod vid intervjutillfället och två personer uppgav att de till 

och med är ännu nöjdare idag: “Nu har det ju verkligen blivit VÅRT kök” (Person 3). 

Personen uppgav sig också inneha en personlig tillfredställelse kring vetskapen i att den har 

tillfört såpass mycket till kökets konstruktion: “Även så känner jag mig duktig, jag har en 

personlig upplevelse i att jag har designat ett kök” (Person 3). Flera respondenter instämde 
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med att det var kul att vara delaktiga i hela renoveringsprocessen och överlag var alla utom 

en nöjda: Processen var allt ifrån rolig, lätt och enkel och det blev otroligt många fel. Jag är 

väldigt besviken på Ikea för de ritade fel, levererade fel två gånger, hade långa väntetider, 

så nej jag tror det hade varit betydligt lättare och roligare upplevelse om jag hade använt 

något annat företag” (Person 8).  

 

4.3 Gemensamma sfären 
För personlig hjälp fanns möjlighet att boka tid hos Ikea. Tidsbokningen utnyttjades enbart 

av person 8: “Eftersom det inte gick bra att göra det själv bokade jag deras 

köksplaneringstid …”, resterande åkte dit på drop-in. Ytterligare en respondent önskade få 

en bokad tid då den bodde långt ifrån varuhuset men tidsbokad kökshjälp var inte möjligt på 

helgerna (Person 2). Fyra respondenter konstruerade relativt färdiga lösningar i 

planeringsverktyget och besökte varuhuset för att få dem kontrollerade av personalen 

(Person 2-3, 7, 9). Resterande personer uppgav att de själva inte hade hunnit förbereda sig 

tillräckligt utan åkte till varuhuset för hjälp. Person 5 ansåg att den borde förberett sig bättre 

i och med att personalen hade kunnat ge hjälp på detaljnivå: “Det hade nog gått smidigare 

om jag hade hunnit göra mer innan så att hon kunde fixa mer småsaker istället.” Istället fick 

köket en relativt grundläggande konstruktion. 

 

Samtliga respondenter som fick hjälp med verktyget i varuhuset tyckte att personalen 

förbättrade köksplaneringen då de kom med materialförslag, alternativa lösningar och 

påpekade saker som de själva inte tänkt på. De fick också en lista på allt material, vilket 

inkluderade mindre tillbehör, såsom pluggar och skruvar som annars var lätt att glömma. 

Denna lista underlättade beställningen avsevärt och var dessutom tillgänglig för användaren 

även när den satt med verktyget hemma. Samtliga var med andra ord nöjda med hjälpen de 

fick och ansåg att deras förväntningar på personalen uppfylldes. Person 2 uppgav att det inte 

fanns några större förväntningar inför mötet med personalen: “Jag hade nog inte förväntat 

mig att få så mycket hjälp alls egentligen.” Detta höll person 4 med om och båda ansåg sig 

därför vara extra nöjda med hjälpen. Medan tre av de tillfrågade plockade allt på lagret 

själva och körde hem det (Person 1, 4, 7) fick de andra hjälp med att lägga en beställning 

som de sedan fick hemlevererad. Alla respondenter genomförde köpet av köket i varuhuset.  
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5. Analys   
I följande avsnitt analyseras och diskuteras det insamlade datamaterialet med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Avsnittet är strukturerat utifrån värdeskapandeprocessens tre sfärer; 

leverantörsfären, kundsfären och den gemensamma sfären, som illustreras genom Grönroos 

och Voimas värdeskapande modell. Analysen grundar sig i de aspekter som gemensamt kan 

identifieras hos kunderna utifrån resultatet.  

 

5.1 Leverantörsfären 
I leverantörsfären sker Ikeas produktion av resurser som kunden sedan kan utvinna värde 

ifrån. Via innehållsanalysen går det att identifiera flera operanda resurser Ikea erbjuder 

kunden som den kan kombinera för att potentiella utvinna ett värde ifrån. Företaget erbjuder 

vitvaror såväl som skåp, luckor, bänkar; allt som behövs för att skapa ett komplett kök. 

Dessa resurser är alla operanda i och med att det krävs någon form av handling för att en 

effekt ska utvinnas från dem. Det krävs också att resurser kombineras med varandra och 

sammansätts till ett komplett kök. Den mest centrala operanda resursen för studien är Home 

Planner-verktyget vilket finns tillgängligt för kunden att använda på hemsidan. I anslutning 

till verktyget erbjuder Ikea också en operand resurs genom en manual som innehåller tips 

och idéer om hur kunden kan arbeta effektivt. I och med att Ikea erbjuder instruktionsguiden 

för hur verktyget används kan kunden på egen hand tillsätta operanta resurser för att skapa 

en effekt på verktyget. Genom att erbjuda kunden möjligheten att använda 

anpassningsverktyget försöker Ikea även möta individuella behov. Kunden kan med andra 

ord kombinera och skapa effekt med egna operanta resurser utifrån de operanda resurser 

Ikea erbjuder i skapandet av kök.  

 

Ikea erbjuder också operanta resurser som kunden kan integrera i sin värdeskapandeprocess 

för att skapa en effekt på de operanda resurserna. Erbjudanden i form av hjälp med att 

använda verktyget, leverans och montering, är operanta resurser som kunden kan integrera i 

köksplaneringen då dessa underlättar och hjälper till att skapa en effekt på de operanda 

resurserna. Personalens hjälp möjliggör för kunden att skapa en effekt på verktyget. Kunden 

erbjuds flera olika valmöjligheter till hur de kan utnyttja hjälpen från Ikea; kunden kan 

ringa, chatta, mejla eller besöka Ikea för att få hjälp med diverse saker. På detta sätt försöker 

Ikea möta olika behov men också underlätta kundens integrering med företagets operanta 

resurser.  
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Vidare kan Ikeas operanta resurser potentiellt resultera i ett upplevt värde om kunden väljer 

att utnyttja dessa resurser och integrera dem med sina egna operanta resurser och i så fall 

uppstår ett medskapande. För att medskapande ska uppstå och en integration av Ikeas 

operanta resurser ska ske, krävs det att en direkt interaktion uppstår mellan parterna. Genom 

att företaget erbjuder hjälp i flera olika kanaler, vid upprepande tillfällen, kan ett försök till 

interaktion identifieras. Dessutom uppmuntrar förmedlandet av företagets operanta resurser 

till interaktion. För att kunden ska kunna utnyttja företagets hjälperbjudanden, såsom 

planeringshjälp, krävs det att kunden tar kontakt med dem. Denna kontakt skulle kunna 

resultera i att ett värde medskapas om kunden också väljer att kombinera Ikeas operanta 

resurser med sina egna. 

 

5.2 Kundsfären 
Gemensamt för kunderna är att värde har skapats tidigt i processen eftersom kunden 

använde Ikeas operanda resurs (verktyget) hemma utan direkt kontakt med företaget. Det 

oberoende värdet har upplevts både individuellt och socialt då vissa kunder genomförde 

planeringen i verktyget med en anhörig. Vidare har det upplevda värdet i verktyget bidragit 

till det ackumulerande värde som slutligen hela processen mynnar ut i. Inför användandet av 

verktyget hade inga kunder, förutom en, tidigare erfarenheter som kunde tänkas påverka det 

potentiellt upplevda värdet. Istället omfattades värdet i verktyget av kundens nutida och 

föreställda framtida erfarenheter av det, där de sistnämnda erfarenheterna grundade sig i vad 

kunden förväntade sig att få ut av att använda verktyget. Värdet i verktyget var av positiv 

karaktär då användandet av verktyget gjorde det möjligt att möta individuella behov och se 

en helhetsbild. Dessutom var verktyget tillgängligt hemifrån vilket gjorde det möjligt att 

använda det när det passade. Även om kunden ansåg att informationen kring verktyget var 

tillräcklig, var verktyget tidskrävande att lära sig och nästintill samtliga kunder vände sig till 

Ikea för att få ytterligare hjälp. Detta innebär att enbart genom oberoende nutida erfarenheter 

av verktyget, kunde kundens förväntningar av det inte uppfyllas fullt ut. Detta ger en 

indikation på att enbart tillföra egna operanta resurser direkt på företagets operanda resurs 

(verktyget) inte var tillräckligt utan en komplettering av operanta resurser var nödvändigt för 

att förväntningarna på verktyget skulle uppfyllas fullt ut.  

 

Vid användandet av verktyget innan det att kunden tog kontakt med Ikea var värdeskapandet 

i verktyget oberoende. Dock kan flera icke-företagsrelaterade aktörers påverkan i 
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värdeskapandet identifieras varför det oberoende värdeskapandet i verktyget var socialt. 

Flera kunder blev tipsade om planeringsverktyget av en vän eller anhörig vilket resulterade i 

att dessa kom att bli delaktiga i det oberoende värdeskapandet i verktyget. Utan denna 

information finns en risk att kunden aldrig kommit i kontakt med verktyget och därmed hade 

inget värde kunnat utvinnas. Några kunder uppgav också hur en anhörig deltog i 

användandet av verktyget. Genom dessa egna tillsatta operanta resurser som underlättade 

användningen av verktyget, var det värde kunden upplevde oberoende medskapat.  

 

För de gemensamma hushållen var målet med renoveringsprocessen kollektivt, med flera 

personer delaktiga. Målen för ensamhushållen var individuella då köket i huvudsak skulle 

nyttjas av en person. Även om slutmålet för renoveringen var kollektivt i de gemensamma 

hushållen, kan vissa individuella delmål identifieras hos personen som tog kommandot i 

köksplaneringen. Till exempel beskrev flera kunder hur de upplevde en tillfredsställelse i 

användningen av verktyget och inte enbart vad det resulterade i. Det tidsbundna värdet i 

användandet av verktyget uppfattades enbart av personen som använde det. Däremot hade 

användandet av verktyget en indirekt påverkan på övriga i hushållet då det inverkade på 

slutmålet - det färdiga köket.  

 

5.3 Gemensamma sfären 
På ett relativt tidigt stadie uppstod en direkt interaktion mellan aktörerna då kunden 

kontaktade Ikeas varuhus. Genom interaktion med Ikeas personal kom kunden inte bara att 

bli medproducent genom att bistå företaget som en resurs i produktionen, till exempel med 

egna skisser utan också genom att producera resurser tillsammans med personalen via aktivt 

deltagande i köksplaneringen.  

 

Vidare kom den direkta interaktionen också att resultera i att ett värde av positiv karaktär 

medskapades då aktörernas operanta resurser integrerades med varandra. Kunden fick hjälp 

av personalen och ansåg att köksplaneringen förbättrades. Personalens medverkan 

underlättade också användningen av anpassningsverktyget. På så sätt kombinerade kunden 

sina egna och företagets operanta resurser för att skapa en effekt och utvinna värde på de 

operanda resurser Ikea försett dem med. Interaktionen av operanta resurser skapade en effekt 

på den operanda resursen i form av anpassningsverktyget, genom att underlätta 

användningen. Ikeas medverkan bidrog till ytterligare medskapande av värde; personalen 
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tipsade om olika material- och produktval vilket i sin tur också kom att skapa en effekt på de 

operanda resurser som utgör köket.  

 

Då personalens medverkan förbättrade upplevelsen av verktyget medskapades även ett värde 

i användandet av verktyget, vilket återkopplar till tidigare argument i att det oberoende värde 

kunden upplevde i verktyget inte var det maximala. Kunden upplevde ett oberoende värde i 

användningen av verktyget samtidigt som detta värde ackumulerades genom att företaget 

trädde in som medskapare. Vid det oberoende värdeskapandet hade kunden nästintill inga 

tidigare erfarenheter av anpassningsverktyget och värdet omfattades enbart av nutida- och 

framtida erfarenheter. När det medskapande värdet i verktyget vid ett senare tillfälle 

upplevdes hade kunden erfarenheter av det eftersom de använt verktyget innan hjälp 

behövdes och värdet omfattades då även av tidigare erfarenheter. Kundens tidigare 

erfarenheter av verktyget motsvarade inte dennes framtida förväntade erfarenheter, men 

genom att interagera med företagets operanta resurser och integrera företaget som 

medskapare av värde ökade kundens upplevda värde av verktyget. Detta inträffade på så vis 

att användningen av verktyget blev lättare, vilket påverkade de nutida erfarenheterna. 

Kunden fick också ut det förväntade resultatet av verktyget, vilket förstärkte dennes framtida 

erfarenheter. Det medskapande värdet omfattades därmed av nutida och framtida förväntade 

erfarenheter såväl som tidigare erfarenheter.  

 

I slutändan bidrog verktyget till en helhetsbild av det planerade köket, vilket till viss del 

omfattade kundens upplevda värde i det färdiga köket. Kunden uppgav att den var mycket 

nöjda med det slutgiltiga köket, vilket gav värdet en positiv karaktär. Det positiva värdet 

omfattades av kundens tidigare och nutida erfarenheter där det nya köket överträffade det 

gamla och kunden kände en tillfredsställelse i samband med att det nya köket stod klart och 

kunde användas. Värdet omfattades också av framtida erfarenheter i och med att 

helhetsbilden i verktyget gav kunden förväntningar på hur det färdigmonterade köket skulle 

bli; dessa förväntningar överträffades vilket ökade det positivt upplevda värdet i köket.  

 

5.4 Värdeskapandeprocessen 
Genom att kunden vid olika tillfällen i processen har kombinerat operanda och operanta 

resurser har värdeskapande möjliggjorts. Ett oberoende värdeskapande har skett då kunden 

kombinerat sina operanta resurser med Ikeas operanda. Vid vissa tillfällen skedde en 
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komplettering av operanda resurser från andra aktörer såsom vitvaror. I samband med 

monteringen av köket interagerade kunden med utomstående företags operanta resurs då 

kunden anlitade en hantverkare. På så vis skedde ett oberoende socialt medskapande av 

värde med andra leverantörer och hantverkarföretag. Värde har medskapats genom att 

kunden har kombinerat egna operanta resurser med Ikeas operanta resurs för att skapa effekt 

på verktyget. I och med Ikeas medverkan också underlättade för slutprodukten skapade 

företagets operanta resurser även effekt på egna såväl som utomstående operanda resurser i 

form av köksinredning.  

 

Tabell 2 illustrerar de olika sammanhang kunden kombinerat olika resurser, beroende eller 

oberoende Ikea och skapat värde. Dessa värden har tillsammans ackumulerats till det 

slutgiltiga värdet för hela processen. Detta påvisar att processen inte är linjär utan att värde 

har skapats i de olika sfärerna vid flera tidpunkter. Tabellen illustrerar 

värdskapandeprocessens kontext och redogör för de olika sätt, tidpunkter och platser där 

värde har upplevts. Värdeupplevelse 3 och 10 är exempel där värdet har sitt ursprung i 

användning av verktyget respektive köket. Värdeupplevelse 9 däremot har sitt ursprung i 

mentalt tillstånd samt innehavande då kunden fann en personlig bekräftelse i tillförandet av 

köket och dessutom uppskattade kökets snygga design. Observera att tabellen visar 

värdeupplevelser knutna till ett visst tillfälle medan det ackumulerande värdet för hela 

processen inte finns illustrerat.  
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Tabell 2. Värde vid olika tillfällen (egenkonstruerad) 

*numreringen i tabellen anger den kronologiska ordningen för kundens värdeupplevelser. 

Grönroos & Voima, 2013, s.143 
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Det medskapande värde som uppstod i samband med att kunden tog hjälp av Ikea hade en 

inverkan på det ackumulerande slutvärdet för processen. Även om kunden vid flera tillfällen 

efter varuhusbesöket oberoende utvunnit värde ur företagets operanda resurser hade Ikeas 

medverkan en indirekt påverkan på dessa då hjälpen påverkade kundens efterföljande val 

och agerande. Utan personalens medverkan hade konstruktionen av köket inte varit 

densamma och andra produktval hade troligen gjorts. Interaktionen med företagets operanta 

resurser skapade inte enbart en direkt effekt på den operanda resursen i form av verktyget 

samt valet av de resurser som utgjorde köket, såsom skåp och vitvaror utan det fick även en 

indirekt effekt på efterföljande värdeskapande. Interaktionen med Ikeas operanta resurser 

hade därmed en betydande roll för värdeskapandeprocessens ackumulerande värde.  

 

I och med att den direkta interaktionen uppstod relativt tidigt i processen, redan i 

planeringsstadiet, kom det medskapande värdet att påverka ett större antal efterkommande 

värdeupplevelser än om värdet medskapats senare i processen. Detta innebär att ju tidigare 

värde medskapas, desto större inverkan får det på det ackumulerande värdet i processen. Att 

det medskapande värdet i processen inte enbart hade en positiv inverkan på verktyget utan 

också på senare värden, blir tydligt då kunderna uppgav hur personalens medverkan 

resulterade i att slutprodukten, köket, blev bättre än om kunden genomfört hela planeringen 

själv. Således innebär detta att ett positivt medskapat värde stärker det ackumulerande värdet 

i en värdeskapandeprocess som blir större än om medskapandet inte hade uppstått. Om 

kunderna istället hade upplevt att personalens hjälp var otillräcklig och inte tillförde något 

till planeringen hade ett värde av negativ karaktär kunnat medskapas; kunden hade då känt 

att den hade klarat sig lika bra utan personalens hjälp. Detta innebär det att medskapat värde 

inte alltid stärker det ackumulerande värdet utan ett medskapande skulle likaväl kunna 

försämra, alternativt inte påverka, det ackumulerande värdet.  

 

Vidare kom kundens och Ikeas medskapande av värde att påverka dynamiken mellan de 

värdeskapande sfärerna, vilket lägger grunden för illustrationen av kundens 

värdeskapandeprocess som finns att skåda i Figur 2, som i sin tur grundar sig i den teoretiska 

ursprungsmodellen i Figur 1. För att underlätta förklaringen av hur processen konstrueras 

illustreras den som en förändring i relation till ursprungsmodellen. Observera att i 

verkligheten sker ingen förändring utan snarare en uppkomst av den process som studien 

undersöker; de streckade ellipserna är enbart en imaginär framställning.  
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Figur 2. Kundernas värdeskapandeprocess vid användandet av “IKEA Home Planner” 

(egenkonstruerad) 

 
* Streckade linjer illustrerar den imaginära ursprungsmodellen. Streckade pilar illustrerar imaginär 

rörelse av sfärerna. Kundens värdeskapandeprocess vid användandet av “IKEA Home Planner” 
illustreras av heldragna linjer. 

 
Grönroos & Voima, 2013, s.141 

 

I och med att interaktionen mellan kundens och företagets operanta resurser inte enbart 

resulterade i ett temporärt medskapat upplevt värde utan också inverkade på efterföljande 

värdeupplevelser och ackumuleringen av värdet för hela värdeskapandeprocessen, resulterar 

detta i att den gemensamma sfären bli större samtidigt som kundsfären minskar. Detta 

illustreras i Figur 2 av att den högra ellipsen rör sig till vänster. Då interaktionen mellan 

kunden och Ikea också resulterar i att kunden blir medproducent, leder detta till att den 
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gemensamma sfären växer samtidigt som leverantörssfären minskar. Detta illustreras av att 

den vänstra ellipsen i Figur 2 rör sig åt höger. Detta är ett resultat av att kunden inte bara 

bistår företaget som en resurs i produktionen utan också intar leverantörssfären genom att 

aktivt delta i köksplaneringen i varuhuset. I och med att den direkta interaktionen inträffade i 

ett relativt tidigt stadie, tar inte bara den gemensamma sfären utrymme från övriga sfärer 

utan dominerar också kundens värdeskapandeprocess vilket tydligt illustreras i Figur 2. 

Detta beror dels på kundens tidiga roll som medproducent där den hade en påverkan på 

företagets framtida agerande i processen.  

6. Slutsats 
I detta avsnitt följer en redogörelse av de slutsatser som kan dras utifrån studiens 

diskussion, samt förslag till vidare forskning.  

 

Denna studie ämnade besvara hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av 

ett specifikt anpassningsverktyg, nämligen “IKEA Home Planner”. För att kunna besvara 

frågeställningen undersökte uppsatsförfattarna när och hur kunderna upplevde värde i 

processen. Genom att identifiera värdeskapandeprocessens uppkomst kunde i sin tur 

processens utseende identifieras. Därmed har den värdeskapandeprocessen legat i fokus för 

studien och genom att titta på flera delar av processen, över tid, kunde inte bara utseendet 

för denna specifika process identifieras; författarna fann även vissa generella samband för 

hur kunders värdeskapandeprocesser uppkommer. Undersökningen visade att kunden i olika 

sammanhang använt operanta resurser för att skapa en effekt på olika kombinationer av 

operanda resurser. På så vis hade kunden skapat flera värdeupplevelser som ackumulerats 

till ett positivt slutvärde för processen. Dessa värdeupplevelser skapades både oberoende 

såväl som tillsammans med Ikea och kunde omfattas av tidiga, nutida och framtida 

erfarenheter. Detta innebär att värde upplevdes vid flera tillfällen och vid olika tidpunkter 

(Tabell 2). Den värdeskapandeprocess som i slutändan identifieras illustreras i Figur 2 och 

utgjordes i huvudsak av den gemensamma sfären. 

 

Ett medskapande av värde uppstod när Ikeas personal medverkade i kundens köksplanering. 

Denna interaktion gav inte bara en direkt effekt på verktyget utan även en indirekt effekt på 

efterföljande värdeskapande. Detta innebär att om kunder upplever ett medskapat värde i en 

värdeskapandeprocess, kommer värdet påverka efterföljande värdeupplevelser i processen, 
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vilket också inverkar på det ackumulerande slutvärdet. Således kunde det också konstateras 

att de värdeupplevelser som uppkommer tidigt i kunders värdeskapandeprocesser har en 

starkare inverkan på det ackumulerande värdet för hela processen än de värden som uppstår 

senare i processen. Resultatet visade också att kundernas upplevelse av det färdiga köket 

inte hade blivit lika bra utan personalens medverkan och det medskapande värdet var av 

positiv karaktär. Slutsatsen som kan dras är att om det värde som medskapas är av positiv 

karaktär, kommer det positivt ackumulerande värdet i en värdeskapandeprocess vara större 

än om kunden enbart skapat värde oberoende av ett företag. I och med att det även kan 

medskapas värde av negativ karaktär, kan ett medskapande likväl få en icke-betydande eller 

försämrad inverkan på det ackumulerande slutvärdet. Vilken påverkan ett medskapande får 

beror alltså på värdets karaktär.  

 

Studien visade också att det medskapande av värde som uppstod påverkade dynamiken 

mellan de värdeskapande sfärerna (Figur 2). Eftersom interaktionen mellan kundens och 

företagets operanta resurser även inverkade på ackumuleringen av värdet för hela processen 

minskade kundsfären, i förhållande till den teoretiska ursprungmodellen. Då interaktionen 

resulterade i att kunden även blev medproducent, ledde detta till att leverantörssfären också 

minskade. Detta innebar att medan dessa två sfärer blev mindre, blev den gemensamma 

sfären större (Figur 2). Den tidiga interaktionen av aktörernas operanta resurser som 

resulterade i ett medskapande av värde, inverkade dels på kommande värdeupplevelser i 

processen men även på det slutgiltiga ackumulerande värdet i processen. Således förklaras 

den gemensamma sfärens dominans. Vidare innebär det att ju tidigare i kunders 

värdeskapandeprocesser ett medskapande av värde uppstår, desto större kommer den 

gemensamma sfären te sig. Slutligen kan det sammanfattas att ett medskapande av värde 

som sker till följd av en interaktion mellan företag och kund, inte bara påverkar kundens 

värdeupplevelse i den specifika situationen; det medskapande värdet inverkar även på det 

ackumulerande värdet för hela värdeskapandeprocessen samt på processens dynamik.   

 

6.1 Framtida forskning 
För att identifiera en värdeskapandeprocess för kunderna vid användandet av ett specifikt 

anpassningsverktyg, grundade sig resultatet i studien på de aspekter som kunde identifieras 

gemensamt hos respondenterna. Då kännedom fanns om att behov är något individuellt och 

att värde upplevs olika, vilket också framkommer i studiens resultat, kan inte en fullkomlig 
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generalisering av kundernas värdeskapandeprocess göras. Förslag till vidare forskning är 

därför att på individnivå genomföra en jämförande mellan kunder som använt samma 

anpassningsverktyg.  

 

För att bygga vidare på denna studie föreslår författarna en upprepning av den, dock med ett 

annat anpassningsverktyg. Den upprepade studien kan ta en jämförande eller generaliserad 

riktning. Även om generella samband för uppbyggnaden av kunders 

värdeskapandeprocesser identifierades, hade troligen val av företag och anpassningsverktyg 

en betydelse för hur den identifierade värdeskapandeprocessen i denna studie kom att se ut. 

Troligen hade värdeskapandeprocessen sett annorlunda ut om ett annat verktyg undersökts. 

Genom att upprepa denna studie på ett annat verktyg kan resultaten jämföras för att 

undersöka huruvida detta antagande stämmer. Den alternativa riktningen är att fokusera på 

värdeskapandeprocessers uppkomst. Författarna för denna studie fann generella samband 

men troligen kan fler identifieras, till exempel saknades bevis på hur proportionerna mellan 

de värdeskapande sfärerna exakt såg ut i förhållande till varandra. Exempel på verktyg som 

kan undersökas är “NIKEiD”.  
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Muntliga källor 
Person 1, Uppsala, 3 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 2, Uppsala, 3 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 3, Uppsala, 3 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 4, Uppsala, 4 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 5, Uppsala, 4 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 6, Uppsala, 4 december, 2015, Telefonintervju.  
 
Person 7, Uppsala, 4 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 8, Uppsala, 5 december, 2015, Telefonintervju. 
 
Person 9, Uppsala, 4 december, 2015, Telefonintervju.
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuformulär 
 
Har du ett IKEA-kök?  
Har du använt dig av IKEA:s planeringsverktyg Home Planner hemifrån?  
Har användandet av planeringsverktyget lett till köp av ditt kök? 
 
Kan du snabbt gå igenom de olika stegen du genomgick från det att du bestämde dig från att 
skapa ett nytt kök, till det att du beställde hem det. Hur gick du tillväga? 
 
Hur fick du reda på att IKEA:s planeringsverktyg fanns? 
Inför användandet av IKEA:s planeringsverktyg, hade du använt dig av liknande verktyg 
innan?  

• I så fall vilka? 
Hade du någon tidigare erfarenhet av IKEA:s verktyg? 

• Varför valde du att använda verktyget igen? 
Planerade du köket till dig själv eller till ett gemensamt hushåll? 

• Var ni flera som deltog eller påverkade planeringen? 
Varför ville du/ ni genomföra en renovering av köket? 
Varför använde du/ ni er av IKEA:s planeringsverktyg? 
Hur förberedde du dig inför användandet av verktyget? T ex måttade.  
 
Tog du kontakt med IKEA för att få hjälp med ditt kök? Berätta hur du gick tillväga.  
Frågor som kan ställas om information saknas: 

• Ringde du kundtjänst? 
• Besökte du varuhuset? 
• Bokade du personlig rådgivning? 
• Skedde rådgivningen per telefon eller i varuhuset? 
• Var det värt det? 
• Varför tog du kontakt med IKEA? 
• Hur lång tid varade kontakten? 
• Ansåg du att du fick den hjälp du behövde? 
• Kom den anställda med förslag? 
• Vilka förväntningar hade du på den anställda? 
• Är du nöjd med deras hjälp? 
• Varför/ varför inte? 
• Vid vilka tillfällen tog du kontakt med IKEA? 
• Innan eller efter användandet av verktyget? 

Tog IKEA någon aktiv kontakt med dig? 

• På vilket sätt skedde detta? 
• När skedde detta? 
• Hur lång tid varade kontakten? 

Var det enkelt att hitta verktyget på hemsidan?  
Var det lätt att använda verktyget? 
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Ansåg du att det fanns tillräcklig information kring hur verktyget skulle användas? 
• Om inte, vad saknades? 

Uppskattningsvis, hur mycket tid la du ner på att använda verktyget? 
 
Vad förväntade du dig att få ut av att använda verktyget?  

• Vad fick du ut av att använda dig av planeringsverktyget?  
• Ansåg du att du fick ut (tillräckligt) av det du förväntade dig?  

• Varför, varför inte? 
• Var det något i verktyget du inte förväntat dig kunna göra, som du kunde? 
• Var det något i verktyget du förväntade dig kunna göra me 

Hur var din inställning till att använda verktyget? 
• Förändrades den inställningen under användandets gång? 

• Till det bättre eller till det sämre? 
Tycker du att slutresultatet överensstämde med den bild du fick vid användandet av 
verktyget?  

• Om inte, blev slutresultatet bättre eller sämre? 
Vad uppskattade du mest i användningen av verktyget? 
Skulle verktyget kunna förbättras? 
Skulle du rekommendera verktyget till andra? 
 
Hur fick du hem köket? 
Vem monterade köket? 
Ansåg du att du gjorde rätt val av utrustning?  

• Var det något som fattades/var överflödigt? 
Kompletterade du köket med produkter från andra företag?  
Vad uppskattar du mest med ditt nya kök?  
 
Om du ska blicka tillbaka. Vad uppskattade du mest i processen?  

Är du nöjd med verktyget?  
• Varför/varför inte? 

Blev du nöjd med köket?  
• Varför/varför inte? 

Är du lika nöjd/ missnöjd med köket idag, som du var när det precis var färdigbyggt? 
 
Finns det något mer du vill tillägga?  
 
 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Transkriberingar finns på förfrågan. 
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Bilaga 2. Operationalisering 
 
Tabell 1. Operationalisering av intervjustudie 
 

Begrepp Frågor Vad frågorna ämnar fånga 
Interaktion Tog du någon gång kontakt med IKEA för att få hjälp med ditt kök? 

Berätta hur du gick tillväga. 
Ringde du kundtjänst? 
Besökte du varuhuset? 
Bokade du personlig rådgivning? 
Skedde rådgivningen per telefon? 
Skedde rådgivningen i varuhuset? 
Varför tog du kontakt med IKEA? 
Kom den anställda med förslag? 
Tog IKEA någon aktiv kontakt med dig? 
På vilket sätt skedde detta? 
 

Dessa frågor ställdes för att undersöka 
hur interaktionen mellan kunden och 
IKEA initierades och fortlöpte och för 
att vidare kunna identifiera i vilken 
mån den var indirekt och direkt. 
Genom att utforska detta kunde det 
bidra till en klarare bild i om 
oberoende värdeskapande såväl som 
medskapande värde uppstod i 
processen. 

Omfattning Inför användandet av IKEA:s planeringsverktyg, hade du använt dig av 
liknande verktyg innan?  
Hade du någon tidigare erfarenhet av IKEA:s verktyg? 
Varför valde du att använda verktyget igen? 
Vad förväntade du dig att få ut av att använda verktyget?  
Vilka förväntningar hade du på den anställda (när du tog kontakt med 
IKEA för att få)? 
Var det enkelt att hitta verktyget på hemsidan?  
Var det lätt att använda verktyget? 
Hur var din inställning till att använda verktyget? 
Förändrades den inställningen under användandets gång? 

Då värdeskapandet hos kunden 
uppkommer via dess ackumulerande 
erfarenheter, tidigare, nutida och 
framtida, ställdes dessa frågor för att 
uppmärksamma vilka erfarenheter 
kunderna hade i processen, med syfte 
att fånga värdeskapandets omfattning. 
Tidigare erfarenheter tordes besvaras i 
frågor som återblickade till tiden före 
den värdeskapande processen. Frågor 
rörande attityder och åsikter ämnade 
fånga nutida erfarenheter. Frågor om 
förväntningar och motivation tordes 
fånga kundens framtida erfarenheter. 
 

Ursprung Vad uppskattade du mest i användningen av verktyget? 
Ansåg du att du gjorde rätt val av utrustning?  
Var det något som fattades/var överflödigt i utrustningen? 
Vad uppskattar du mest med ditt nya kök?  
Om du ska blicka tillbaka. Vad uppskattade du mest i processen?  

Det värde kunden upplever kan 
uppkomma genom innehavande, 
användning eller mentalt tillstånd. 
Genom att ställa frågor som kunde 
identifiera när kunden uppfattade 
värde (se begreppet upplevt värde), 
tordes dessa också kunna identifiera 
på vilket sätt värdet uppfattades, med 
andra ord värdets ursprung. 
 

Karaktär Vad fick du ut av att använda dig av planeringsverktyget?  
Ansåg du att du fick ut (tillräckligt) av det du förväntade dig (av 
verktyget)?  
Var det något i verktyget du inte förväntat dig kunna göra, som du kunde? 
Var det något i verktyget du förväntade dig kunna göra men inte kunde? 
Tycker du att slutresultatet överensstämde med den bild du fick vid 
användandet av verktyget?  
Om inte, blev slutresultatet bättre eller sämre? 
Är du nöjd med verktyget?  
Blev du nöjd med köket?  
Är du lika nöjd/ missnöjd med köket idag, som du var när det precis var 
färdigbyggt? 
Är du nöjd med hela processen? 

Genom att ställa dessa frågor kunde 
det identifieras huruvida det värde 
som kunden skapade oberoende men 
potentiellt också genom medskapande, 
hade en positiv eller negativ påverkan 
och bidrog till känslan ”att vara bättre 
med” eller ”att vara bättre utan”. 
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Ansåg du att du fick den hjälp du behövde? 
Är du nöjd med deras hjälp? 

 
 
 

Resurser Har du ett IKEA-kök?  
Har du använt dig av IKEA:s planeringsverktyg Home Planner hemifrån?  
Hur förberedde du dig inför användandet av verktyget? T ex måttade. 
Ansåg du att det fanns tillräcklig information kring hur verktyget skulle 
användas? 
Hur fick du hem köket? 
Vem monterade köket? 
Ansåg du att du gjorde rätt val av utrustning?  
Var det något som fattades/var överflödigt? 
Kompletterade du köket med produkter från andra företag?  
Hur fick du hem köket? 
Vem monterade köket? 
 

Dessa frågor ställdes för att fånga upp 
operanda såväl som operanta resurser 
som användes i processen. Då kunden 
skapar värde genom att kombinera 
olika resurser ställdes frågorna också 
för att undersöka om några andra 
aktörer (främst företag) bistod med 
resurser, förutom kunden och IKEA.  

Icke-
företags- 
relaterade  
aktörer 

Hur fick du reda på att IKEA:s planeringsverktyg fanns? 
Var ni flera som deltog i eller påverkade planeringen? 
Hur fick du hem köket? 
Vem monterade köket? 
 

För att kunna avgöra huruvida 
kundens potentiellt oberoende 
värdeskapande var individuellt eller 
socialt ställdes dessa frågor för att 
identifiera om andra aktörer, bortsett 
IKEA, hade någon påverkan på 
processen. 
 

Mål Varför använde du/ ni er av IKEA:s planeringsverktyg? 
Planerade du köket till dig själv eller till ett gemensamt hushåll? 
Varför ville du/ ni genomföra en renovering av köket? 
 
 

Syftet för de aktiviteter och handlingar 
som utgör en kunds värdeskapande 
process kan vara av individuell såväl 
som kollektiv karaktär. Med andra ord 
kan målet/-en med den värdeskapande 
processen vara individuellt eller delas 
kollektivt, vilka dessa frågor tordes 
besvara.  
 

Upplevt 
värde 

Var det värt det (att ta kontakt och hjälp av IKEA)? 
Är du nöjd med deras hjälp (IKEA:s personal) 
Vad uppskattade du mest i användningen av verktyget? 
Vad uppskattar du mest med ditt nya kök?  
Om du ska blicka tillbaka. Vad uppskattade du mest i processen?  
Är du nöjd med verktyget?  
Blev du nöjd med köket?  
Är du lika nöjd/ missnöjd med köket idag, som du var när det precis var 
färdigbyggt? 
Är du nöjd med hela processen? 

Grunden i den värdeskapande 
modellen ligger i att kundens 
upplevda värde ackumuleras, byggs 
på, vilket innebär att värde kan 
upplevas vid flera tillfällen i den 
värdeskapande processen och på olika 
sätt. Genom att ställa frågor kring hur 
något uppfattades, om kunden var 
nöjd eller inte och vad som 
uppskattades, hoppades man kunna 
identifiera om och vid vilka tillfällen 
värde skapades för att kunna 
identifiera det ackumulerande värdet. 
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Tabell 2. Operationalisering av innehållsanalys på IKEA:s hemsida 
 

Begrepp Vad innehållsanalysen ämnar fånga 
Interaktion För att fånga hur IKEA söker interaktion med sina kunder, undersöktes hemsidan. Genom att 

identifiera budskap och tjänster där IKEA erbjuder kunden sin hjälp, kunde försök till 
interaktion identifieras hos företaget i och med det krävs att kunden på något vis tar kontakt 
med IKEA för att få tillgång till hjälpen. 

Operanda resurser I och med att förverkligande av värde ofta kräver att kunden kombinerar flera resurser, 
genomfördes innehållsanalysen av hemsidan. Studien ämnade identifiera resurser företaget 
erbjuder sina konsumenter, vilka de kan kombinera för att skapa ett fullt fungerande kök.  

Operanta resurser För att skapa en effekt på de operanda resurserna och utvinna ett värde ifrån dem, krävs att 
kunden tillsätter operanta resurser. Genom att identifiera hur företaget på olika sätt erbjuder 
kunden hjälp i köksplaneringen, monteringen, etc., kunde operanta resurser identifieras i och 
med att kunden kunde utnyttja dessa för att underlätta effektiviseringen av de operanda 
resurserna. 

Potentiellt medskapande av 
värde 

Genom att identifiera hur IKEA söker interaktion med sina kunder, kunde också källor för 
potentiellt medskapande identifieras. Det verkliga medskapandet kunde dock först identifieras 
genom intervjustudien där det stod klart hur kunderna utnyttjade företagens hjälperbjudanden. 
Genom att identifiera företagets operanta resurser blev det också möjligt att identifiera på vilka 
sätt företaget kan bli medskapare i och med att medskapande uppstår då företaget och kundens 
operanta resurser kombineras. 
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Bilaga 3. Innehållsanalys av IKEA:s hemsida 
 
3.1 IKEA:s startsida 
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3.2 Kök och vitvaror 
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3.3 IKEA Home Planner - Planera och rita upp ditt hem eller arbetsplats 
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3.4 IKEA Home Planner 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


