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Öppen innovation handlar inte sällan om att engagera konsumenter i företags co-creation av nya prod-
ukter och tjänster. Men om det ska lyckas behöver både deltagande och icke-deltagande konsumenter 
uppleva ”givashitabilty”, dvs känna att det finns en anledning att bry sig. Karina T. Liljedals nyligen 
publicerade avhandling visar hur praktiker kan skapa och kommunicera framgångsrik co-creation.

av Karina T. Liljedal 

Konsumenter i co-creation
Om ”giveashitability” i produkt- och tjänsteutveckling

Både forskare och praktiker brukar gärna framhålla Muji som 
ett bra exempel på ett företag som lyckas med co-creation. 
De har en användarcommunity som först utvecklar och 

röstar fram nya produktidéer, och därefter vidareutvecklar dem 
tillsammans med interna produktutvecklare. Det är lätt att tro att 
co-creation med konsumenter inom produkt- och tjänsteutveck-
ling är något relativt enkelt eftersom det är lyckade snarare än 
misslyckade exempel som ideligen lyfts fram. Men som nämndes 
i förra numret av Managment of Innovation and Technology finns 
det inget recept på öppen innovation och forskare har allt mer 
kommit att beskriva de utmaningar som följer en ökad grad av 
öppenhet (Lakemond och Tell, nr. 3 2016).

Co-creation, eller samskapande som det också heter på svens-
ka, sker när två eller fler parter tillsammans skapar något av värde. 
Detta sker exempelvis när ett företag utvecklar nya produkter el-
ler tjänster med sina konsumenter. Grovt indelat kan man säga att 
innovationsforskningen har fokuserat mer på interna processer 
och vad företaget kan göra, medan marknadsföringsforskningen 
desto oftare har valt att utforska hur konsumenter reagerar och 
beter sig. I sin avhandling lyfter Karina T. Liljedal fram att man bör 
kombinera dessa områden för att lyckas med co-creation. Resul-
taten från sju studier, som använder både kvalitativa och kvantita-
tiva metoder, visar att det genomgående temat för företags fram-
gång med co-creation är huruvida det upplevs som meningsfullt 
av konsumenterna. Det handlar om ”giveashitability”. 

”Givashitability” som tumregel
”Givashitability” myntades först av den brittiske plannern Chung-
aiz Khan Mumtaz och står för att företag ska kunna svara på frå-
gan ”Why should they give a shit?”. Karina tog med sig uttrycket 
från reklambyrån i London där hon arbetade med Chungaiz och 
har kommit att använda det för att förklara hur praktiker kan ar-
beta framgångsrikt med co-creation.

I korthet fungerar ”givashitability” som en tumregel för att 
samtliga konsumenter behöver uppleva det som meningsfullt att 
företaget involverar konsumenter i produkt- och tjänsteutveck-
lingen. Annars riskerar det att se ut som att företaget ”pseudoen-
gagerar” konsumenterna bara för att framstå i bättre dager (oav-
sett vilka positiva effekter det kan få i termer av innovation).  Det 
finns ett antal områden där företag kan påverka sin grad av ”give-
ashitability”. Nedan beskrivs fem områden som alla tar avstamp i 
Karina T. Liljedals forskning.

Kommunicera nyttan med deltagande
En studie inom sjukvården belyste att företag som involverar 
konsumenter i co-creation kan falla i ”enkla” fällor om de antar att 

konsumenter själva kommer att förstå värdet av sitt deltagande. I 
studien fick reumatologpatienter samskapa en del av sin sjukvård 
genom att bland annat själva göra och logga vissa bedömningar.  
En majoritet av patienterna upplevde samskapandet som positivt 
och meningsfullt. De blev ”empowered” av samskapandet; de 
upplevde att de och deras upplevelse blev tagna på allvar och de 
kände att de kunde kommunicera bättre med läkaren. Problemet 
var bara att en minoritet upplevde att de snarare blev utnyttjade. 
De trodde bland annat att organisationen implementerade co-cre-
ation för att spara pengar, och att det var meningslöst att delta ef-
tersom de inte hade en läkares kompetens. Genomgående för mi-
noriteten var att de inte upplevde att de fick något ut av det. Med 
andra ord, det fanns ingen ”givashitability” i upplägget för dem. 

”Giveashitability” innebär både att företaget behöver visa att de 
bryr sig, och att de designar själva samskapandet så att den i sig 
är meningsfull. Det betyder exempelvis att de bör lära upp konsu-
menterna i hur de ska utföra sin del av samskapandet och tydligt 
visa på vad de får ut av det, må det vara en möjlighet att påverka 
eller att lära sig något nytt. Att bara bjuda in konsumenter att sam-
skapa räcker inte. 

Låt icke-deltagande konsumenters reaktioner påverka 
form av co-creation 
Det är viktigt att beakta konsumenters reaktioner på co-creation 
eftersom det är just deras reaktioner som kan skapa framgång för 
en ny produkt eller tjänst – alternativt förvandla den till en flopp. 
Det här gäller inte minst de konsumenter som inte själva deltar i 
samskapandet. Dessa utgör nämligen den stora majoriteten kun-
der och det gäller att de reagerar positivt om företaget och dess 
produkter/tjänster ska lyckas på marknaden. Trots detta finns det 
hittills mycket lite forskning på icke-deltagande konsumenter. 

Hur icke-deltagande konsumenter reagerar bör inkorporeras i 
processen för hur co-creation genomförs och vilket resultat som 
önskas av processen. Ett exempel gäller huruvida företaget är ute 
efter en kongruent produkt- eller tjänsteutveckling (dvs inkre-
mentell och väntad), eller om man vill involvera konsumenter för 
att ta fram något inkongruent (dvs något nytt och oväntat). 

I en studie jämfördes hur icke-deltagande konsumenter utvär-

” Ska man lyckas med co-creation 
behöver man kombinera både 

innovation och marknadsföring ”
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derade ett varumärke samt dess nya produkter och tjänster base-
rat på just kongruens. Det visade sig att om ett företag engagerar 
konsumenter i co-creation och låter dem utveckla nya produkter/
tjänster, så är det positivt om resultatet är något inkongruent, dvs 
något helt nytt för företaget. På så vis upplever icke-deltagande 
konsumenter att det finns en mening med co-creation (”giveashi-
tability”) eftersom de som deltagit i alla fall till synes har bidragit 
till att skapa något unikt för företaget. Å andra sidan, vill företaget 
ha kontroll över produktutvecklingen bör man i stället erbjuda 
kongruenta nya produkter/tjänster som konsumenter får rösta på. 

Var försiktig med tävlingsmomentet 
I en jämförelse mellan konsumenter som vunnit en innovationstäv-
ling, som förlorat, som inte deltagit och en kontrollgrupp, visade 
det sig att de som var mest positiva till varumärket, och som hade 
en starkast intention att vilja köpa produkten, var vinnarna. Det är 
inte helt överraskande. Problemet är bara att de konsumenter som 

förlorade och de som inte deltog utvärderade varumärket, och 
hade intentioner att köpa produkten, på samma nivå som kon-
trollgruppen. Det är problematiskt eftersom företag engagerar sig 
i olika former av co-creation, så som innovationstävlingar, just för 
skapa en mer attraktiv produkt. Men om vare sig produkten eller 
varumärket upplevs som mer attraktiva, är det då värt att dra igång 
en innovationstävling jämfört med att fortsätta utveckla produkter 
internt? 

Än en gång spelar ”giveashitability” roll. För de som deltagit 
men förlorat tävlingen behöver det finnas andra, meningsfulla, 
anledningar till deltagandet än att vinna. Det kan handla om att 
få utvecklas och att vara del av en spännande social kontext. För 
de icke-deltagande konsumenterna kan problemet ligga i att de 
inte upplever att tävlingen var öppen för dem. Då är det bättre om 
man i produktlanseringen betonar att den nya produkten är an-
vändarskapad, snarare än det vinnande bidraget i en tävling. 

Olika spelregler för olika varumärken 
I två studier visade Karina att teorier om varumärkesallianser kan 
appliceras på co-creation. Vid co-creation signalerar både varu-
märket och de deltagande konsumenterna information som de 
icke-deltagande konsumenterna kan använda för att skapa sig en 
uppfattning om den nya samskapade produkten. 

Generellt kommer konsumenter att anta att ett starkt  
varumärke bara släpper en ny produkt om den är av samma 
kvalitet som varumärkets andra produkter. Därför kan man 
säga att det starka varumärket spiller över på de deltagande 
konsumenterna på så vis att de upplevs som något positivt, 
och att de ses som en positiv aspekt av produktutvecklingen.  
Ett svagt eller okänt varumärke kan däremot inte påverka hur de 
deltagande konsumenterna tolkas. Och det är här som ”giveashi-
tability” blir särdeles viktigt. Om de deltagande konsumenterna 
upplevs ha relevant kunskap som behövs i produktutvecklingen 
uppfattas co-creation som något positivt (detta sker vid enkla 
produkter). På motsvarande sätt fungerar inte co-creation vid 
komplexa produkter eftersom man inte uppfattar att de delta-
gande konsumenterna har tillräcklig kompetens. Med andra ord, 
det finns bara ”giveashitability” för svaga varumärken när det gäl-
ler produkter som upplevs som icke-komplexa. 

Hur kommer de deltagande konsumenterna att tolkas? 
Konsumenter som deltagit i co-creation påverkar hur icke-delta-
gande konsumenter upplever meningen med samskapandet, och 
därigenom även varumärket och produkten/tjänsten. En aspekt av 
detta är att samma samskapande och utfall kan utvärderas olika 
beroende på ifall de deltagande konsumenterna upplevs som lika 
eller olika de icke-deltagande konsumenterna. Här vill man gärna 
att dessa två grupper ska tillhöra samma referensgrupp eller ha 
samma sociala identitet, samtidigt som det ska framgå att de del-
tagande konsumenterna har relevant kompetens till grund för sitt 
deltagande (”giveashitability”). Det kan vara svårt för företag med 
breda målgrupper att säkerställa, varför en rekommendation blir 
att ge lite, snarare än mycket, information och att därigenom låta 
varje konsument få skapa sin egen inre bild av de deltagande. 

Hur kommer man igång med co-creation? 
Samskapandet kan se olika ut för olika företag, men här kommer 
en checklista som kan vara behjälplig i utformandet. 
1. Börja hellre i liten skala och utvärdera innan större resurser satsas. 
2. Budgetera tillräckligt med interna resurser. Samskapande kräver 
ofta en hel del kommunikation.
3. Forma processen beroende på både syftet med samskapandet 
och vilken typ av produkt, tjänst eller problem det gäller. 
4. Tänk marknadsföring även i innovationsarbetet – hur kan sam-
skapandet tolkas av de icke-deltagande konsumenterna? 
5. Glöm inte ”giveashitability” – vad exakt får konsumenterna ut av 
samskapandet? 

” Givashitability står för att företag 
ska kunna svara på frågan: 

Why should they give a shit? ”

Stort tack 
till Torsten Söderbergs Stiftelse som finansierade Karina T. Liljedals 
forskning och avhandling. 
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