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argumentation utan empirisk data. Följaktligen, blir servicelogiken för abstrakt för att 
utgöra nytta för medarbetaren då han eller hon konkret interagerar med en kund. 
Därför behövs det litteratur och empirisk data som bygger en brygga mellan 
förståelsen för servicelogiken hos medarbetaren och kunden i deras relevanta och 
konkreta situationer. Detta för att kunna utnyttja servicelogikens fulla potential i de 
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värdeskapande process och 2) värdelitteratur för att förstå vad värde är för kunden. 
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materialet använder avhandlingen Holbrooks ommodifierade värdetypologi av 
Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009). 

Resultaten belyser att olika kundvärden skapas eller uppstår för kunden i den 
konkreta interaktionen och omformuleras genom olika input efter den konkreta 
interaktionen i service-, relaterade och andra aktiviteter. Dessa kundvärden och 
omformuleringar utgör servicelogiken i och efter den konkreta interaktionen. Kundens 
olika aktiviteter blir synliga och påtagliga. Genom att medarbetaren och företaget då 
förstår vilka kundvärden som uppstår och skapas för kunden samt hur dessa genom 
olika input omformuleras kan han eller hon utnyttja servicelogiken i sitt arbete. Detta 
möjliggör effektiv interaktion också med de kunder som endast köper resurser och inte 
service eller de som varken vill samarbeta eller aktivt delta i servicen. För 
företagsledningen öppnas nya möjligheter att förbättra och utveckla verksamheten. 
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1 INLEDNING 

Då vi kunder efter en interaktion med, till exempel ett företag, känner oss på något sätt 

fysiskt eller mentalt bättre eller sämre än förut har vi upplevt kundvärde (Grönroos, 

Service, 2008; Echeverri & Skålen, 2011). Kundvärde utgör grund och kärna för all 

marknadsföringsaktivitet och förtjänar uppmärksamheten av varje kundforskare 

(Holbrook, 1996:138; Holbrook, 1999:1; Eggert & Ulaga, 2002:107). ”Kundens egna 

värdeskapande måste vara orsaken varför företag existerar och fram för allt för 

företagets framgång” (Slater, 1997, egen omarbetning av citatet). Redan år 1993 

konstaterade Aptrick Mene hotellkedjans Ritz-Carltons kvalitetsdirektör, att satsa på 

kvalitetsangreppssätt är det mest kostnadseffektiva och minst kapitalintensiva vägen 

till lönsamhet, eftersom det leder till mindre skaliga misstag, färre katastrofer, nöjdare 

kunder och värde för båda parterna (Partlow, 1993). Sedan år 1993 har trots allt 

konkurrensomgivningen förändrats och företagen står inför en ny, volatil, 

konkurrensutsatt och komplex marknad, där kunden är alltmer välinformerade, 

högljudda samt kräsna vad det gäller kundvärde (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, 

& Holbrook, 2009:93; Heinonen et al., 2010:536). Ett maktskift har skett till kundens 

favör (Heinonen et al., 2010:536). 

Ändå investerar en stor del av företagen fortfarande i traditionell övertalande reklam 

och i upprepade säljförsök. Följaktligen, upplever vi kunder ett överflöde av försök att 

nå och övertala oss. Istället måste företagen ta ett annat angreppssätt för att möta de 

nya förändrade förhållandena (Edvardsson et al., 2011:541). Därför har den 

servicedominerande logiken och servicelogiken utvecklats för att hjälpa 

företag/forskare att bättre förstå hur värde skapas eller uppstår (Edvardsson et al., 

2011:541). Detta för att företaget sedan skall kunna utgå från kundvärde och enligt det 

styra och skapa sina processer (Grönroos, 2007; Grönroos, 2008; Grönroos, 2011). 

Denna logik innebär ett mer humanitärt angreppssätt, där kundens värdeskapande 

processer är fokuspunkten. Vi är alltså delvis tillbaka i det som Aptrick Mene 

konstaterade år 1993, dock, med en ny vinkling. Dagens marknad och kunder efterlyser 

mer humanitära angreppssätt. Därför är det befogat att ytterligare försöka bidra till 

denna litteratur. 

Bak i tiden baserade sig förståelsen för marknadsföring nämligen till en stor del på 

modeller som utvecklades under 1800-talet (Vargo & Lusch, 2004:14). På 1800-talet 

fokuserade man på att producera gripbara produkter/output så många som möjligt på 
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ett så effektivt sätt som möjligt. Detta var tankesättet under den industriella 

revolutionen. (Vargo & Lusch, 2004:14) Följaktligen, resulterade detta i att 

marknadsföringen ärvde ett synsätt, där värde ansågs kunna bäddas in i produkter 

under tillverknings/produktionsprocessen, en så kallad produktdominerande logik 

(Vargo & Lusch, 2004:5; Vargo & Lusch, 2008; Tronvoll, 2012:285). Hursomhelst, 

under marknadsföringens evolution har många försök gjorts för att anpassa och 

förbättra den produktdominerande logiken till de dynamiska ekonomiska klimatet, 

utan att lyckas (Lusch & Vargo, 2011). Till exempel, så var den produktdominerande 

logiken olämplig då det gällde service, vilket medförde att man måste konceptuellt 

försöka skilja mellan produkter och service (Ford, 2011:232). Detta lade Vargo och 

Lusch (2004) märke till i sin tillbakablick på marknadsföringslitteratur, däribland 

servicemarknadsföring som redan hade uppkommit tidigare (Grönroos, 2006:317). 

Därför konstaterade Vargo och Lusch år 2004 att en ny dominerande logik, vid namnet 

servicedominerande logik, håller på att utvecklas och har utvecklats under de senaste 

årtiondena. Denna logik innebär att ett nytt perspektiv är tillgängligt för 

marknadsföring med ett fokus på ogripbara resurser, medvärdeskapande och relationer 

istället för fysiska produkter (Vargo & Lusch, 2004; Ford, 2011:236; Edvardsson et al., 

2011:542). Enligt Lusch och Vargo (2011:1305) var tanken att fånga den i litteraturen 

framträdande logiken i en abstrakt teoretisk referensram, vilken sedan kan fungera 

som grund för fortsatt teoretisk utveckling och empirisk undersökning. Dessa påpekar 

att de inte äger den servicedominerande logiken, utan att den är öppen (”öppen 

källkod”, som t.ex. Linux) och välkomnar förbättringar (Vargo & Lusch, 2008:1; Lusch 

& Vargo, 2011:1304).   

1.1. Problemområde 

En rad av förbättringsförslag och kritik har uppstått sedan Vargos och Luschs (2004) 

artikel publicerades (Vargo & Lusch, 2008; Lusch & Vargo, 2011). Det är i 

förbättringsförslagen av en av dessa forskare, Christian Grönroos, som denna 

avhandling tar sin startpunkt. Grönroos (2008; 2011; 2012) och Grönroos och Ravald 

(2011) kritiserar den fundamentala premissen (nummer 6 och därmed en del av de 

andra också), att kunden alltid är en medvärdeskapare (Vargo & Lusch, 2008:8). 

Istället, är det kunden som alltid skapar värde medan företaget har möjlighet att vara 

en medvärdeskapare genom interaktion (Grönroos, 2008; 2011). Genom att använda 

Grönroos’ argument skrivs avhandlingen från ett relativt nytt och oanvänt perspektiv, 

det vill säga från en omarbetad servicedominerande logik, vilket Grönroos (2008; 2011) 
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kallar för en servicelogik. Med omarbetad syftar avhandlingen på den artikel som 

ändrade servicedominerande logikens premisser (se Grönroos, 2011). Den 

servicedominerande logiken är trots allt en teori utarbetad från tidigare litteratur 

(nämndes i föregående stycke) däribland Grönroos tidigare verk (1980-1990-talet). 

Följaktligen, är den servicedominerande logiken egentligen utvecklad från 

servicelogiken (Grönroos, 2008, Grönroos, 2011). Därmed är Grönroos artiklar, vilka är 

skrivna efter Vargos och Luschs artikel 2004, baserade på servicelogikens idéer.     

I och med att en stor del av servicelitteraturen är inriktad på att hjälpa 

företagsledningen (till exempel, Enqvist, Edvardsson, & Sebhatu, 2007; Ferguson, 

Paulin, & Bergeron, 2010; Grönroos & Helle, 2010; Edvardsson et al., 2011; Gebauer, 

Gustafsson, & Witell, 2011; Grönroos & Helle, 2012)  blir litteraturen abstrakt med 

tanke på  en konkret situation mellan en medarbetare och en kund. Grönroos’ 

(2011:280) konstaterande att servicelogiken befinner sig på en hög abstraktionsnivå 

och Heinonens et al (2010:532) fastställande att diskussionen främst präglats av 

filosofisk argumentation utan tillräcklig empirisk data, understöder skribentens 

påstående. Med andra ord, för deltidsmarknadsföraren (”part-time marketer”, 

Gummesson, 1991)  och medarbetaren med kundkontakt (”customer contact 

employee”, Grönroos, 2007), är servicelogiken för abstrakt för att vara till någon nytta 

då han eller hon möter den ”konkreta” kunden i en konkret interaktion. ”Vad är 

värdeskapande, vad är processer och aktiviteter, hur kan jag utnyttja dessa, vad är 

värde för kunden i denna situation?” Det samma gäller för medarbetarens förståelse för 

kundens egna värdeskapande efter interaktionen. ”Vad gör kunden, vilka är hans eller 

hennes värdeskapande processer, vad är värde för honom eller henne efter 

interaktion?”. Dessa frågor är enligt logiken i servicelogiken (Grönroos, 2008; 2011). 

För att ännu klargöra, då en vanlig människa stiger in i en affär eller bank och 

interagerar med medarbetaren möts allvaret i den konkreta interaktionen med allvaret 

i den abstrakta servicelogiken. Denna sammandrabbning kan inte lösas med befintlig 

litteratur och ej heller av den mest kunniga medarbetaren. Därför argumenterar 

skribenten till denna avhandling att det behövs litteratur och empirisk undersökning, 

där man genom linsen av Grönroos’ servicelogik försöker förstå kundens 

värdeskapande (både processen och utfallet/värde) i och efter den konkreta 

interaktionen mellan medarbetaren och kunden. Detta är överens med Vargo och 

Lusch (2008:9), vilka påpekar att den servicedominerande logiken fungerar som en 

lins för att bättre förstå fenomenen bakom sociala och ekonomiska transaktioner. 

Vidare påpekar Vargo och Lusch (2008:5) att den servicedominerande logiken är 
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användbar i och efter den konkreta interaktionen, eftersom den kan tillämpas då två 

individer interagerar med varandra.  

Att använda servicelogiken för att förstå utfallet/värde av kundens värdeskapande 

process i och efter den konkreta interaktionen kräver att avhandlingen tar ett 

kundperspektiv. Avhandlingen försöker kontribuera till befintlig litteratur genom dess 

försök att bygga en brygga mellan förståelse för servicelogiken hos kunderna och 

medarbetarna i deras specifika och relevanta situationer. Denna förståelse hjälper 

sedan företagsledningen i dess försök att implementera servicelogiken i företaget. 

Grundtanken med denna brygga är att om man förstår utfallet/värde av kundens 

värdeskapande process i och efter den konkreta interaktionen kan man i praktiken 

lättare anpassa företaget/medarbetare/resurser till att stöda kunden. Orsaken är att 

undersökningen av utfallet/värde i den konkreta interaktionen och efter den konkreta 

interaktionen ger en mer praktisk och konkret innebörd till servicelogiken. Syftet med 

avhandlingen är att använda servicelogiken för att förstå utfallet/värde av kundens 

värdeskapande process i och efter den konkreta interaktionen med företaget.  

1.2. Syfte  

Avhandlingens syfte är att använda servicelogiken för att förstå utfallet/värde för 

kunden av kundens värdeskapande process i och efter den konkreta interaktionen med 

företaget. För att uppnå syftet besvaras följande forskningsfrågor: 

 Vad är kundens värdeskapande process? Vilka är företagets och kundens roll/-

er i kundens värdeskapande process från kundens synvinkel? 

 Vad är utfallet eller värde av den värdeskapande processen för kunden? 

 Vad är värde för kunden i och efter den konkreta interaktionen? (Empirisk 

undersökning) 

Grundtanken med dessa forskningsfrågor är att från forskningsfråga ett erhålla en 

förståelse för när, var och med vem kundens värdeskapande process äger rum. Med 

denna förståelse kan sedan avhandlingen rikta forskningsfråga två och tre till de rätta 

platserna i kundens värdeskapande process. Forskningsfråga två beskriver teorin 

bakom utfallet från kundens värdeskapande process och skapar en förförståelse för det 

individuella och kontextspecifika värdet/utfallet inför den empiriska undersökningen. 
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Forskningsfråga tre utgör den empiriska undersökningen och förklarar konkret vad 

som är värde för kunderna och hur det skapas eller uppstår för kunderna i verkligheten. 

1.3. Avgränsningar 

Avhandlingen fokuserar på en B2C kontext eftersom tidigare litteratur mestadels har 

fokuserat på B2B (se t.ex. Grönroos & Helle, 2012; Strandvik, Holmlund, & 

Edvardsson, 2012; Hohenschwert, 2012). Avhandlingen är medveten om att kundens 

värde i en B2C kontext är subjektivt, kontext-specifikt och individuellt (Holbrook, 

1999). Detta faktum och komplexitet utgör en utmaning, men också en möjlighet till att 

hitta intressant empirisk data. Att förbise fenomen bara för att dessa är komplexa leder 

forskningen ingen vart (Gummesson, 2008). Därför är det befogat att avhandlingen 

antar denna utmaning och försöker kontribuera till ytterligare förståelse av den 

komplexa världen (Gummesson, Lusch, & Vargo, 2010:17). Avhandlingen väljer att 

fokusera på bankbranschen och placeringstjänster. Detta eftersom placeringstjänster 

kräver en individuell interaktion mellan medarbetare och kund för att kartlägga 

kundens processer och aktiviteter. Dessutom utgör placeringstjänsten ett input i 

kundens värdeskapande processer efter interaktionen i form av fortlöpande 

placeringsavtal. 

Avhandlingen begränsas också till att innefatta endast en interaktion och till kundens 

värdeskapande fram till en specifik tidpunkt efter denna interaktion (skribenten träffar 

kunden på nytt 3-4 veckor efter själva interaktionen). En långsiktig empirisk 

undersökning är alltså inte målet för denna avhandling. Vidare begränsas studien till en 

dyad-relation och tar därmed inte på nätverksglasögonen som Gummesson (2004) 

förespråkar. Det måste trots allt konstateras att genom att undersöka värdeskapande i 

och efter interaktionen kommer kundens nätverk att ofrånkomligt påverka hans eller 

hennes värdeskapande processer och aktiviteter samt värde som skapas. Till exempel, 

så kan familjen eller vänner antingen vara med i den konkreta interaktionen och 

därmed komma med kommentarer och åsikter om beslutet eller också kommentera det 

efter interaktion hemma vid köksbordet eller per telefon (Gummesson, 2007). Förutom 

dessa begränsningar är det viktigt för läsaren att notera att ordet medarbetare används 

för att beskriva både en medarbetare med kundkontakt och deltidsmarknadsförare. 

Detta för att underlätta läsningen.  
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1.4. Angreppssätt och metod 

Avhandlingen struktureras enligt forskningsfrågorna i syftet.  Avsikten är att övergå 

från förståelse i forskningsfråga ett till att fortsätta med forskningsfråga två, för att 

sedan konkretisera dessa med hjälp av den tredje forskningsfrågan. För att besvara 

forskningsfråga ett används som grund Grönroos (2008, 2011) servicelogik 

tillsammans med kompletterande litteratur som, till exempel, Vargo och Lusch, (2008) 

Lusch och Vargo (2011), Heinonen et al. (2010), Ferguson, Paulin och Bergeron (2010) 

och Grönroos och Ravald (2011). Servicelogiken används alltså som grundperspektiv. 

Det är väsentligt för läsaren att komma ihåg att servicelogiken är utarbetad från den 

servicedominerande logiken, vilken i sin tur är utvecklad från idéer av Grönroos och 

andra forskare inom servicemarknadsföring. Därför är den grundläggande 

argumentationen mot den servicedominerande logiken inte avhandlingens egen utan 

Grönroos (2008, 2011). Helheten som byggs upp med hjälp av annan litteratur i denna 

forskningsfråga försöker komplettera servicelogiken, för att göra den ytterligare 

lämplig för avhandlingens syfte. Därför för att knyta ihop de olika rollerna och skapa en 

enhetlig värdeskapande process från kundens synvinkel skapas en skräddarsydd 

modell som baserar sig på modellen (”hur bruksvärde skapas”) av Grönroos (2011:291), 

delar från Heinonens et al. (2010:535) modell (”kunddominerande logiken i 

förhållande till servicedominerande logiken”) samt idéer från kompletterande 

litteratur. Denna modell utgör grunden för hur, med vem och var värde för kunden 

sedan skall undersökas och för var i kundens värdeskapande process den empiriska 

undersökningen utförs. 

För att besvara forskningsfråga två skapar avhandlingen ett eget angreppssätt. Ett 

angreppssätt för att förstå utfallet/värde av den värdeskapande processen i B2C 

kontext. Enligt tidigare litteratur existerar det ingen överenskommelse för definitionen 

eller konceptualiseringen av värde. Därför är det befogat att avhandlingen antar ett eget 

tillvägagångssätt. Ett sammanhang, baserat på värdets individuella och 

kontextspecifika karaktär samt en modell för potentiella input genom vilka värde 

skapas eller uppstår för kunden och därmed ackumuleras, byggs upp. Därefter 

presenteras Holbrooks (1999) värdetypologi, vilken används för att analysera 

informationen från den empiriska undersökningen. 

Forskningsfråga tre ämnar konkretisera helheten som byggts upp med hjälp av de två 

första forskningsfrågorna. Detta görs genom en empirisk undersökning, vilken är vital 

för att kunna konkretisera servicelogiken. Detta eftersom diskussionen i teoridelen (två 
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först forskningsfrågorna) är mycket teoretisk. Avhandlingen använder kvalitativ 

undersökning för att avslöja djupgående tankar och känslor i kundens sinne. Avsikten 

är att försöka förstå vad värde/utfallet av den värdeskapande processen är, genom att 

indirekt ställa frågor som berör vad värde är för kunden. Därför är det befogat att 

använda kvalitativ undersökning, eftersom kunder har svårt att definiera vad värde 

egentligen betyder för dem, vilket kan resultera i intet-sägande svar. För att uppnå 

syftet är det viktigt att kunder intervjuas både direkt efter en interaktion samt en viss 

tidpunkt efter själva interaktionen. Detta för att avslöja både kundens tankar, känslor 

och avsikter under interaktionen och sedan efter interaktionen, det vill säga, i kundens 

vardagliga processer och aktiviteter. Mången sådan information kan vara implicit eller 

undermedveten, vilket kan göra det utmanande att gräva upp sådan information. 

Skribenten till avhandlingen har möjlighet att intervjua kunder i en bank, i vilken han 

har varit på arbete en längre tid. Detta kan underlätta datainsamlingen signifikant. För 

om kunden känner tillit, så kan sannolikheten vara högre att han eller hon avslöjar 

information som han eller hon inte annars skulle. 

Avhandlingen skrivs från ett kundperspektiv. För att kunna kontribuera till en brygga 

mellan kundens och medarbetarens förståelse för servicelogiken samt därmed hjälpa 

företagsledningen kommer avhandlingen att i diskussionsdelen inkludera 

medarbetaren och företagsledningen. Detta är logiskt eftersom avhandlingen vid detta 

skede har både en teoridel och en empirisk undersökning från kundens synvinkel att 

grunda argumenten på. Dessa skapar förståelse för kundens värdeskapande processer 

och utfallen av dessa processer i och efter en konkret interaktion med företaget. 
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2 KUNDENS VÄRDESKAPANDE PROCESS  

Denna del inleder litteraturdiskussionen i denna avhandling. Denna första del av 

litteraturdiskussionen ämnar besvara forskningsfråga nummer ett, med vilken 

avhandlingen försöker klargöra vad kundens värdeskapande process är. Detta genom 

att klarlägga företagets och kundens roll/-er i den från kundens synvinkel. Endast efter 

att man förstår logiken samt respektive roller i kundens värdeskapande process kan vi 

övergå till att fundera på vad värde är för kunden (Grönroos & Helle, 2010:575) . Med 

andra ord, för att förstå vad värde är, är det väsentligt att förstå den underliggande 

processen för vem som skapar värde, vem som hjälper till i denna process och var värde 

skapas eller uppstår för kunden (Grönroos & Helle, 2010:575). Till exempel, skapas 

värde för kunden då han eller hon skriver på ett placeringsavtal i banken tillsammans 

med företaget eller uppstår värde för kunden då han eller hon inte interagerar med 

företaget utan då han eller hon på egen hand följer med hur det går för placeringarna 

samt diskuterar med andra människor? 

För att förstå kundens värdeskapande process (baserad på servicelogiken) och de olika 

rollerna i denna är det befogat att inleda detta kapitel med att förklara vad service är. 

Användningen av servicelogiken innebär att en viss syn på service väljs bland ett antal 

olika betydelser för begreppet service. Sedan förklarar avhandlingen varför 

servicelogiken väljs framom den servicedominerande logiken genom att först diskutera 

likheter i logikernas utgångspunkt, diskutera servicelogikens kritik av den 

servicedominerande logiken och därefter presentera servicelogikens syn på 

värdeskapande. Avhandlingen övergår därefter till att beskriva de olika rollerna kunden 

och företaget kan anta i kundens värdeskapande process.  Sedan konkluderas detta 

kapitel genom en sammanslagning av de olika rollerna från kundens synvinkel. Med 

termen värdeskapande process menas alltid kundens värdeskapande process i 

fortsättningen. 

2.1. Vad är service? 

Begreppet service innehar olika betydelser och definitioner i litteraturen. För att kunna 

använda servicelogiken för att förstå och analysera kundens värdeskapande process 

måste avhandlingen klargöra vad som menas med service i servicelogiken. Det vill säga 

vilken syn på service servicelogiken har samt vilken syn på service denna avhandling 

därmed tar. Därför diskuteras kort i följande tre stycken hur synen på service har 
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förändrats från att vara en marknadskategori och aktivitet/-er i en process till att bli ett 

perspektiv. 

2.1.1. Service som en marknadskategori 

Service definierades traditionellt som t.ex. ogripbara produkter och som DET som 

produkter inte är (Lusch & Vargo, 2011:1302). Genom att jämföra service med 

produkter (produkten utgjorde grundobjektet som resten av kategorierna jämfördes 

med) utformades servicekarakteristikan och dess natur: ogripbara, heterogena, 

oskiljaktiga och försvinnande. Denna karakteristika är till mindre hjälp för 

praktiserande marknadsförare och kan vilseleda forskare. Detta eftersom 

karakteristikan för service som en marknadskategori bygger på en jämförelse med 

produkter, som forskare inte heller lyckats definiera eller karaktärisera. Misslyckade 

försök att då definiera service genom något som inte heller är definierat har lett till att 

andra syner på service uppkommit. (Gummesson, 2007:119-121; Grönroos, 2006:319) 

Två exempel på service som marknadskategori är en resa eller en hårklippning. 

2.1.2. Service som aktivitet/-er i en process 

Grönroos (2006:319) konstaterade istället att processnaturen är det viktigaste 

karaktärsdraget för service samt det som skiljer service från produkter. Service är ”en 

process av aktiviteter vilka äger rum i interaktioner mellan kunden och människor, 

produkter och andra fysiska resurser, system och/eller infrastruktur... med målet att 

stöda kundens vardagliga processer” (Grönroos, 2008:300, egen översättning). Vargos 

och Luschs (2011:1302) definition förklarar också att service omfattar aktiviteter och 

processer, vilka förmedlar nyttan eller presterade funktioner för den som får nyttan. 

Denna definition är trots allt mer leverantörsinriktad och vag med tanke på vad nyttan 

är, hur denna nytta erhålls av ”nyttotagaren” samt vad som ingår i processerna 

(Grönroos, 2011:285). Förutom processkarakteristikan såg Grönroos (2006:319) också 

en annan skillnad i servicens natur jämfört med produkter. I en service förenas 

konsumtions- och produktionsprocessen (Grönroos, 2006:319). Konsumtionsfasen 

blev därmed synlig och fick en innebörd, som nu var möjlig att analysera. Detta hade 

inte tidigare varit möjligt att uppnå med hjälp av de produktdominerande modellerna 

och definitionerna (Grönroos, 2006:319).  
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2.1.3. Service som ett perspektiv 

Termen service har förutom de ovannämnda också en tredje betydelse. (Grönroos, 

2008:300). För att komma till slut i debatten om skillnader mellan service och produkt 

erbjöd den servicedominerande logiken en lösning (Vargo & Lusch, 2004). Lösningen 

grundar sig på vad Vargo och Lusch (2004:11) konstaterar; att företag gör värdeförslag 

i vilka både service och produkter ingår. Produkter köps för att stöda kunden med en 

service som ämnas skapa värde för han eller henne. ”Service är värdeskapande stöd för 

någon annans aktiviteter” (Grönroos, 2011:285, egen översättning). Därför existerar det 

från ett värdeskapande perspektiv INGEN fundamental olikhet mellan produkter och 

service. (Grönroos, 2008:301). Service blev därmed ett perspektiv på värdeskapande 

istället för aktivitet/-er i en process och en marknadskategori (Grönroos, 2008:300). 

Detta understryks av Edvardsson, Gustafsson, och Roos (2005:118), vilka också 

påpekar att man hellre skall försöka se service som ett perspektiv på kundens eller 

leverantörens värdeskapande istället för att se service som en kategori bland 

marknadserbjudanden (Grönroos, 2008:300). Service som ett perspektiv möjliggör en 

utvidgning av marknadsföringen utöver konventionella marknadsföringsmodeller och 

referensramar (Grönroos, 2011:281). I servicelogiken är service ett perspektiv på 

kundens värdeskapande, vilket är logiskt eftersom servicelogiken i sig är ett perspektiv 

på värdeskapande. Begreppet service kommer därmed ha denna betydelse i denna 

avhandling. I följande kapitel förklaras likheterna i servicelogikens och 

servicedominerande logikens utgångspunkter. Därefter presenteras servicelogikens 

kritik av den servicedominerande logiken och servicelogikens syn på värdeskapande. 

Detta är väsentligt att förklara, eftersom valet av perspektiv och kontext är avgörande 

då man analyserar värdeskapande (Grönroos & Ravald, 2011:6). 

2.2. Servicelogik framom servicedominerande logik 

Vargo och Lusch (2004:4) antydde i sin omtalade artikel att världsbilden håller på att 

förändras från att fokusera på resurser på vilka man utför en aktivitet (”operand”, t.ex. 

produkter) till att fokusera på resurser som skapar effekt (”operant”, t.ex. kunskap). 

Dessa ”operant” resurser är de primära resurserna (Vargo & Lusch, 2004:3; Vargo & 

Lusch 2008). Med andra ord, man ser kunden som en ”operant” resurs (aktiv 

medskapare) istället för en ”operand” resurs (passiv måltavla) (Vargo & Lusch, 

2004:11; Edvardsson et al., 2011:543) eller alternativt kan man konstatera, att logiken 

fokuserar på process och system istället för output (Edvardsson et al., 2011:543). Vargo 

och Lusch (2004:6) förklarar att människan innehar två bas ”operant” resurser. Dessa 
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är fysisk och mental färdighet. Orsaken varför dessa ”operant” resurser är viktiga är att 

användningen av dessa, fram för allt kunskap och mentala kompetenser, kan utvecklas 

och utgöra grund för konkurrensfördelar (Vargo & Lusch, 2004:9; Vargo & Lusch, 

2008:6). Att människonaturen inkluderas som en så väsentlig del leder också till 

komplexitet, eftersom människan fungerar i nätverk, relationer och interaktioner 

(Gummesson, 2004). Samtidigt karaktäriseras människonaturen av diversitet, 

mångfaldighet och subjektivitet. Vargo och Lusch (2004; 2008) har kritiserats för att 

förenkla bilden av värdeskapande. Människonaturen i sig stöder denna kritik (t.ex. 

Grönroos, 2008; Grönroos 2011; Grönroos 2012), eftersom en mer komplex syn på 

värdeskapande är överensstämmande med människonaturen. Vargo och Lusch 

(2004:14) konstaterar själva att ”operant” resurserna är ogripbara, fortsättande och 

dynamiska, vilket ger dessa resurser en komplex och svårutsägbar karakteristika. I 

följande stycken förklaras vad denna förenkling (medvärdeskapande, värdeförslag, 

leverantörsinriktad) innebär och varför servicelogiken ger en mer verklig bild av 

värdeskapande. Men först presenteras kort utgångspunkten för de två logikerna, 

eftersom de delar samma utgångspunkt för vidareutveckling det vill säga i kundens 

bruksvärde. Dessutom presenteras kortfattat vad som avses med medvärdeskapande.  

2.2.1. Bruksvärde istället för bytesvärde 

Enligt Vargo och Lusch (2004:6) förespråkar den servicedominerande logiken ett 

samarbete med kunden, där man lär sig av kunden samt anpassar sig till kundernas 

individuella och dynamiska behov. Servicelogiken och den servicedominerande logiken 

tar därför startpunkten i bruksvärde (värde uppkommer via användning, t.ex. att 

använda en golfklubba efter att man köpt den, vid köpetillfället existerar inte detta 

värde utan värde är endast symboliskt tex glad över en ny klubba) istället för 

bytesvärde (värde inbakat i produkter, kunden erhåller värde när han eller hon köpt 

produkten)  (Grönroos & Helle, 2010:568). Vargo och Lusch (2004:11) skriver att 

kunden måste uppleva att bytesvärde är nyttigt i form av bruksvärde. Därför är det som 

föregår och följer efter en transaktion viktigare än transaktionen själv (Vargo & Lusch, 

2004:12). Grönroos (2008:304) poängterar också att värde för kunder och 

kundnöjdhet endast kan observeras efter konsumtionen. Värde bestäms således av 

kunden eller den som har nytta av service i kundens värdeskapande process  (Vargo & 

Lusch, 2004:12; Vargo & Lusch, 2008:8; Grönroos, 2011; Grönroos, 2012). Grönroos 

(2011:288) sammanfattar att kunden är användare och resursintegrerare (förklaras i 

kapitel om kundens roll som värdeskapare, se sid 16), alltså är kunden värdeskaparen.  
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2.2.2. Medvärdeskapande 

Vargo och Lusch (2004:6; 2008:8) fastslår att kunden alltid är en medskapare av värde 

och att kunden skall involvera sig i den värdeskapande processen för att lättare kunna 

erhålla skräddarsydda servicelösningar (Vargo & Lusch, 2004:13). Gummesson 

(2007:117) förklarar att det är leverantören som gör värdeförslag, medan 

förverkligandet av värde sker i användnings- eller konsumtionsprocessen. Därför är 

värde ett resultat av medvärdeskapande mellan leverantör och kund (Gummesson, 

2007:117). I samma banor argumenterar också Jagdish och Can (2007:305), att om 

man accepterar att kunden/användaren bestämmer värdet, är man tvungen att anta att 

allt värde skapas gemensamt. Man kan använda Grönroos definition av 

medvärdeskapande för att klargöra dess innebörd: ”gemensamma aktiviteter utförda av 

parter involverade i direkta interaktioner, där målet är att värde uppstår (emerge) för 

den ena parten eller för båda” (Grönroos, 2012:1520, egen översättning). Således är 

företaget och kunden alltid närvarande vid medvärdeskapande (Vargo & Lusch, 2004; 

Grönroos, 2008; Vargo & Lusch, 2008; Grönroos: 2011). 

2.2.3. Servicelogikens kritik av servicedominerande logiken 

Kritik har därför riktats mot den servicedominerande logiken för att vara för 

leverantörsinriktad (Vargo & Lusch, 2008:2), där leverantörens perspektiv i 

värdeskapande understryks (Heinonen et al. 2010:532; Grönroos, 2011:288). Att den 

servicedominerande logiken ses som leverantörsriktad beror på kritik av dess 

fundamentala premisser. De är speciellt två premisser som är relevanta för denna 

avhandling, eftersom både kritiken och förbättringsförslag av dessa belyser varför 

servicelogiken utgör det mest ändamålsenliga valet av perspektiv för syftet i denna 

avhandling. De två premisserna är: 1) kunden är alltid en medvärdeskapare av värde 

(sjätte premissen i servicedominerande logiken), 2) företaget kan endast göra 

värdeförslag (sjunde premissen i servicedominerande logiken) (se Vargo & Lusch, 2008 

för ytterligare förklaring av dessa samt andra premisser). Trots att dessa erhållit 

upprepad kritik och kompletterande kontributioner av andra forskare har Vargo och 

Lusch inte ändrat dessa premisser (Vargo & Lusch, 2006; 2008; Lusch & Vargo, 2011; 

Grönroos, 2008; se 2011 för kritik av andra premisser också; 2012; Grönroos & Ravald, 

2011). Kritiken är dessutom i enlighet med vad Lusch och Vargo (2011:1305) påpekar, 

att även om premisserna eller axiomen anses vara ”sanna” betyder det inte att dessa 

inte kan (inte skall) utsättas för kontroll och verifikation.  Hur som helst, enligt 

Grönroos innehåller den servicedominerande både brister och en otillräcklig/förenklad 
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syn på värdeskapande. I följande stycken diskuteras servicedominerande logikens 

begränsning angående de två premisserna medvärdeskapande och värdeförslag. 

Därefter presenteras servicelogikens mer verklighetstrogna syn och därför mer 

komplexa bild av kundens värdeskapande (Grönroos 2008; 2011; 2012).   

2.2.3.1. Servicedominerande logikens begränsning angående medvärdeskapande 

Att anta att kunden alltid är en medskapare av värde begränsar vår syn på 

värdeskapande, eftersom man begränsas till att fokusera på situationer då företaget 

och kunden är i interaktion med varandra (Grönroos, 2008; Grönroos, 2011). 

Grönroos (2011:288) påpekar att om man antar att kunden och företaget alltid 

medskapar värde likvärdigt, kommer man ofrånkomligt att dra fel slutsatser från ett 

bruksvärdesperspektiv.  Detta kan sedan leda till felbedömning och överbetoning på 

företagets roll i kundens värdeskapande (Grönroos, 2011:288). Att anta att kunden 

alltid är en medvärdeskapare är metaforiskt och för simpelt för att på ett meningsfullt 

sätt stöda teoriutveckling, fokusera empirisk forskning eller praktiskt beslutsfattande, 

även om påståendet är korrekt på ett metaforiskt plan (Grönroos, 2008; Grönroos, 

2011:280; Grönroos, 2012:1520). Orsaken är att företagets och kundens roller förblir 

oklara (Grönroos, 2011:287). Risken är också att då begreppet används metaforiskt blir 

det analytiskt svårt att använda, eftersom alla företagets och kundens aktiviteter då 

uppfattas som värdeskapande (oberoende om de sker i interaktion eller inte) 

(Grönroos, 2012). Det är möjligt att använda metaforer för att se ett fenomen med nya 

ögonen, men inte till att förutspå hur ett fenomen fungerar i dess helhet (Grönroos, 

2012:1522 refererar till Morgan 1980; 1986, som argumenterar för metaforers 

betydelse i företagsledning). Därför kan man inte fortsätta i samma kölvatten som 

största delen av angreppssätten i litteraturen gjort genom att följa denna sjätte premiss 

(Heinonen et al., 2010:532; Grönroos, 2011:288). Annars går litteraturen mot en 

ofullständig förståelse för vad kunden egentligen gör med servicen (Heinonen et al. 

2010:532). 

2.2.3.2. Servicedominerande logikens begränsning angående värdeförslag 

Grönroos (2008; 2011) kritiserar den servicedominerande logiken för att begränsa 

företagets möjligheter att delta i värdeskapande genom att den förespråkar att företaget 

endast kan göra värdeförslag. Grönroos (2008;2011) antyder att premissen i sig 

förbiser nyckelkonceptet interaktion (diskuteras i samband med företagets roll som 
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medvärdeskapare se kapitel 2.3.3 sid 22 framåt) och att företaget därmed inte är 

begränsat till att göra värdeförslag. Därför anmärker Grönroos (2011:296) att om 

företaget kan bryta sig loss från denna begränsning kommer en helt ny värld att 

öppnas för marknadsföringen i företaget (Grönroos, 2011:296).  

2.2.4. Servicelogikens syn på värdeskapande 

Värdeskapande är inte ett så enkelt koncept (inte heller är verkligheten så förenklad) 

att man kan konstatera att kunden alltid är en medvärdeskapare (t.ex. Grönroos, 2008 

och Grönroos och Ravald, 2011). Värdeskapande kan nämligen övergå till att innefatta 

olika typer av värdeskapande och därmed olika roller för företaget och kunden 

(Grönroos, 2008; Grönroos, 2011; Grönroos, 2012). Beroende på situation kan 

värdeskapande variera från att vara självständigt värdeskapande, möjliggörare av 

värdeskapande för en annan part, gemensamma värdeskapande aktiviteter till 

medvärdeskapande i direkta interaktioner (Grönroos, 2012:1521). Grönroos 

(2012:1521) påpekar att Vargos och Luschs premiss angående medvärdeskapande 

används för att förklara alla dessa olika aktiviteter (vad dessa innebär förklaras i kapitel 

2.3 sid 16 framåt), även om alla dessa har sin egen innebörd och speciella 

karaktärsdrag. Medvärdeskapande skapar därmed oklarhet för vad dess egentliga 

innebörd är, vilka eventuella unika element eller underprocesser existerar och vilka 

roller kunden och företaget antager (Grönroos & Ravald, 2011:6; Grönroos, 2012:1522).  

Värdeskapande är inte heller en allomfattande process, vilket den servicedominerande 

logiken låter förstå (Grönroos, 2011:282). Företagets back-office processer, såsom 

design, utveckling och produktion av resurser, utgör inte en del av kundens 

värdeskapande. För om kunden är värdeskaparen kommer dessa funktioner inte att 

direkt påverka kundens värdeskapande, utan endast indirekt i form av att dessa 

möjliggör kundens värdeskapande. Detta eftersom kunden vanligtvis inte är en del av  

dessa back-office processer. Kunden upplever alltså inte dessa processer. (Grönroos, 

2011:282). Istället producerar/skapar företaget resurser och kunden väljer sedan om 

han eller hon integrerar dessa i sina konsumtions- eller användningsprocesser 

(Grönroos & Ravald, 2011:7). Därför är det inkorrekt att i samma analys undersöka 

kundens bruksvärdesskapande och värdeskapande som en allomfattande process, där 

både värdeskapande aktiviteter utförda av företaget och kunden är inkluderade 

(Grönroos, 2011:282). För om värdeskapande ses som en allomfattande process kan 
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den ha en sämre förklaringskraft, då olika delar av den inte kan urskiljas (Grönroos, 

2011:282 & 291). 

Enligt servicelogiken skall företaget stöda kundens värdeskapande processer. Om man 

då ser detta stödande genom servicedominerande logiken är vi begränsade till kundens 

medvärdeskapande situationer med företaget, emedan servicelogiken ser bortom dessa 

interaktioner (Grönroos, 2008; Grönroos, 2011). Genom servicelogiken blir därför 

kundens egna värdeskapande före interaktioner (med företaget), kundens egna 

värdeskapande under interaktioner samt kundens egna värdeskapande efter 

interaktioner relevant och möjlig att analysera. Till exempel, Ferguson, Paulin och 

Bergeron (2010) påträffade i sin studie att patienter utformar värdebedömningar 

baserade på den totala serviceupplevelsen, i vilken värdeskapande aktiviteter och 

situationer före, under och efter själva operationen äger rum. Patienternas 

värdebeskapande före operationen handlade om deras deltagande i nödvändiga 

förundersökningar, förväntningar och spekulation kring den kommande operationen. 

Till exempel, förväntningar som uppstått från diskussion med andra patienter som gått 

igenom samma operation. Också Tronvoll (2012:288) menar på att kunden medskapar 

värde före, under och efter. Tronvolls argument är baserat på den servicedominerande 

logiken och termen medvärdeskapande begränsar oss lika mycket här, även om han 

inkluderade en bredare syn på medvärdeskapande.  

Det är enligt ovanstående argument som denna avhandling väljer att använda 

servicelogiken för att uppnå sitt syfte. Tack vare det servicelogiska perspektivet är man 

inte begränsad ej heller analytiskt rådlös inför tron att allt är värdeskapande (Grönroos, 

2012).  Detta underlättar analys av en komplex verklighet och försök till att förbättra 

något i den. Genom servicelogikens indelning har forskare möjlighet att ingående 

studera värdeskapande och medvärdeskapande samt hur dessa relaterar till varandra. 

(Grönroos, 2011:296). Det är också vad dagens forskning efterlyser, det vill säga, 

ytterligare studier i komponenterna som utgör medvärdeskapande, eftersom 

kunskapen är bristfällig om dessa. Dessutom efterlyses kritiska studier av vilka roller 

kunden och företaget tar i medvärdeskapande oberoende om man har ett servicelogiskt 

eller servicedominerat perspektiv. (Heinonen et al., 2010:543; Grönroos & Ravald, 

2011:6; Grönroos, 2012:1521). En orsak är att medvärdeskapande har och kommer 

ofrånkomligt att förändra marknadsföringen samt genomtränga B2C-marknader lika 

mycket som den redan gör i B2B-marknader (Jagdish & Can, 2007:302). I efterföljande 

stycken kommer avhandlingen att gå igenom innebörden i de olika rollerna kunden och 
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företaget kan anta i den värdeskapande processen enligt servicelogiken, 

kunddominerande logiken och annan kompletterande litteratur. En modell som 

sammanfattar dessa roller från kundens synvinkel byggs stegvis upp, för att sedan 

förklaras i sin helhet i ett sammanfattande kapitel. 

2.3. Roller i kundens värdeskapande process, Kunden är värdeskaparen 

Kunderna köper eller konsumerar inte konkret produkter eller service i sig. De köper 

och konsumerar någonting som de upplever är av värde, har positiva följder och 

tillfredsställande upplevelser för dem (Holbrook, 1999:9; Gummesson, 2007:115; 

Grönroos, 2008:303; Grönroos & Ravald, 2011:8). Det handlar således mer om vad 

kunderna kan göra med sitt innehav av resurser än ett köpbeslut (Grönroos, 

2008:303). Därför är valet och användningen av rätt (mest värde, mest positiva följder) 

resurs inte entydig. Med andra ord, kunden måste lära sig använda och anpassa 

resursen till hans eller hennes egna behov, konsumtion och beteende (Vargo & Lusch, 

2004:11). Förutom den enskilda resursen är kunden också tvungen att integrera, 

genom sin kunskapstillämpning, andra tillgängliga resurser däribland egna och andra 

företags resurser i sina dagliga processer och aktiviteter (Grönroos, 2008:299; 

Grönroos, 2011:286). Kunderna fungerar  alltså som resursintegrerare (Vargo & Lusch, 

2008:9; Grönroos, 2011:288) för att kunna skapa/uppleva värde. Denna 

resursintegrering äger rum i serviceaktiviteter (Holbrook, 1999:9, Grönroos & Ravald, 

2011:8). Det är därför värdeskapande sker i kundens vardagliga processer och aktiviter 

och det är vad som händer i dessa (förhoppningsvis positiva följder) som kunden är 

intresserad av att konsumera och köpa (Grönroos, 2008:299; Grönroos, 2011:286). 

Värdeskapande är kundens process för hur värde skapas från hans eller hennes 

resurser (Grönroos & Ravald, 2011:7). Figur 1 utgör grunden till modellen som 

utvecklas stegvis i och med att andra roller i den värdeskapande processen identifieras. 

Modellen blir skräddarsydd baserad på modellen (”hur bruksvärde skapas”) av 

Grönroos (2011:291), delar från Heinonens et al. (2010:535) modell 

(”kunddominerande logiken i förhållande till servicedominerande logiken”) samt idéer 

från kompletterande litteratur. Detta tillvägagångssätt skapar ett logiskt sammanhang 

samt underlättar läsningen.    
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Figur 1 Första delen av modellen som stegvis byggs upp. 

Kundens roll är alltså att skapa värde och förverkliga värde, antingen tillsammans med 

företaget eller på egen hand (Gummesson 2008:143). I samma banor men i andra 

termer konstaterar Ford (2011:233) att det alltid är ”den som erhållit nyttan” som 

bestämmer värde i relation till andra specifika problem. Det är i kundens 

värdeskapande processer och aktiviteter som värde skapas (Grönroos, 2008; Grönroos, 

2011). Bytesvärdet är beroende av om bruksvärde uppstår eller inte (Grönroos, 

2008:305). Värde byts inte i en transaktion, utan endast en värdegrund innehållande 

resurser med målet att underlätta bruksvärde, är det som byts (Grönroos, 2008:305).  

För om kunden inte är kapabel att skapa önskvärt bruksvärde resulterar detta i ett icke-

existerande bytesvärde och i värsta fall en förlorad kund (Grönroos, 2011:287). 

Följaktligen, måste värdeskapande vara kundens eller användarens experientiella 

(experiential) uppfattning av bruksvärde, vilket skapas eller uppstår från användning 

av resurser, från innehavet av dessa resurser eller från mentala tillstånd (Grönroos, 

2011:282 & 287; Grönroos, 2012:1520; Grönroos & Ravald, 2011:9). Denna process leds 

av kunden (Grönroos, 2011:287).  Kundens servicelogik är alltså ett perspektiv på hur 

kunderna, genom att konsumera service, skapar värde.(Grönroos, 2008:302; Grönroos, 

2011:286) 

2.3.1. Ytterligare förståelse för kundens bruksvärde  

Servicelogikens och fram för allt den servicedominerande logikens fokusering på 

service och inte på kundens liv och kontext har kritiserats (Heinonen et al., 2010). 

Enligt Heinonen et al. (2010) fokuserar de två logikerna för mycket på service. 

Heinonen et al. (2010:535) argumenterar istället att kundens bruksvärde inte bara 

uppkommer från servicerelaterade aktiviteter, utan också från relaterade och andra 

aktiviteter. Dessa är också relevanta för kundens värdeskapande. Figur 2 illustrerar 

detta genom att infoga en större mörkblå cirkel (relaterade och andra aktiviteter) runt 

den figur 1 där det står att kunden är värdeskaparen (relaterat till serviceaktiviteter). 

Bruksvärde relaterat till service är således del av ett större sammanhang.  
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Figur 2 Kundens bruksvärde relaterat till serviceaktiviteter är del av ett större 
sammanhang. 

Då är det troligt att största delen av kundens bruksvärde som uppstår är osynligt för 

företaget (Heinonen et al., 2010:539), eftersom en stor del av den mörkblåa cirkeln 

faller utanför företagets synhåll. Till exempel, om en kund upplever att ett annat företag 

från en helt annan bransch bemöter honom eller henne på ett ypperligt sätt, så är det 

möjligt att detta möte påverkar bruksvärde negativt angående det andra företaget. 

Uppkomsten av detta negativa bruksvärde är därmed osynligt för företaget. Det samma 

gäller också för serviceaktiviteter, vilka ofta är osynliga. Till exempel, aktiviteten då 

kunden spelar tennis med racketen han eller hon just köpt är osynlig för företaget. 

Kundens värdeskapande är kundens uppfattning av uppstått bruksvärde och kan därför 

vara osynligt samt uppstå var som helst  (Grönroos; 2011; 2012). I följande stycken 

diskuteras varför detta större sammanhang (mörkblå cirkel i figur 2) skapar ett för 

företaget osynligt bruksvärde. Heinonen et al. (2010:539) skriver att genom att fråga 

sig varför får man en bredare förståelse för bruksvärde (Heinonen et al., 2010:539) och 

för den komplexa verkligheten angående den värdeskapande processen.  

En orsak varför bruksvärde är osynligt är kundens tidsram. Denna inkluderar 

värdeupplevelser före, under och efter servicen (se servicelogikens syn på 

värdeskapande sid 14) (Heinonen et al., 2010:539). Till exempel, kundens 

förväntningar före en interaktion är ett slags värdeskapande. Man skapar ett slags 

”hypotetiskt” värde baserat på de resurser man vet om (tidigare upplevelser, innehav av 

resurser, reklamer osv.) (Ojasalo, 2001:207). Dessa förväntningar kan vara (t.ex. 

implicita, oklara och icke-realistiska, se Ojasalo, 2001) och måste hanteras. Bruksvärde 

är därför inte endast förenat med serviceprocessen, utan förlängs utöver den 

interaktiva processen i alla tidsriktningar (Heinonen et al., 2010:539; Strandvik, 

Holmlund, & Edvardsson, 2012:135).  
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En andra orsak är att bruksvärde också uppstår från icke-interaktiva processer, vilket 

utvidgar synen på bruksvärde till att inkludera både fysisk aktivitet och mental aktivitet 

(emotionella och mentala erfarenheter) Heinonen et al. (2010:532 & 539). Grönroos 

(2011; 2012) inkluderade (i avhandlingens föregående stycke) bruksvärde som uppstår 

från innehav och mentala tillstånd. Bruksvärde har alltså en bredare kontext, där 

kognitiva och emotionella aspekter skapar ett långlivat intryck i användarens sinne 

(Edvardsson et al., 2011:553; Strandvik, Holmlund, & Edvardsson, 2012:135). Värde 

kan, till exempel, uppstå då man reflekterar över en potentiell eller realiserad service 

(Heinonent et al. (2010:532). Följaktligen, kan dessa mentala tillstånd uppstå 1) under 

interaktion med olika resurser 2) före, efter resursintegreringen då man, till exempel, 

tänker på en upplevelse 3) från andra relaterade eller andra aktiviteter i kundens liv 

(Heinonens et al., 2010:532 & 539).  

En tredje orsak varför kundens bruksvärde är osynligt för företaget är att kunden 

aldrig använder eller konsumerar service i ett vakuum (Heinonen et al., 2010:535). I 

samma bana argumenterade Tronvoll (2012:292) då han påpekade att kundens 

klagande (kan jämföras med värdeskapande, eftersom det berör mentala, emotionella 

och användningsaspekter) efter en interaktion inte kan ses eller definieras i isolation.  

Värde uppstår/skapas då kunden använder en service som blir inbakad i hans eller 

hennes kontext, aktiviteter, praxis och erfarenheter tillsammans med serviceföretagets 

aktiviteter (Heinonen et al. 2010:537). Heinonen et al. (2010:537) argumenterar alltså 

att kunden evaluerar bruksvärde baserat på hans eller hennes inbakade 

serviceupplevelse i hans eller hennes liv och kontext. Detta betyder att både kundens 

interaktioner med företag och kundens värdeskapande sker innanför ramarna av 

kundens liv och aktuella kontext (Tronvoll, 2012:292). Ett exempel är då någon (som 

har bråttom) väntar utanför banken då kunden har ett placeringsärende (Tronvoll 

2012:292). Ett annat exempel, är då man ser på nyheterna och får höra att det 

ekonomiska läget i det land man äger en fond i har kollapsat. Figur 2 illustrerar även 

detta, eftersom den mörkblåa cirkeln utgör kundens liv och aktuella kontext där 

serviceupplevelsen sedan inbakas. Därför är detta (kundens liv och kontext) skrivet 

innanför cirkeln i figur 2.  

I kundens liv och kontext är också andra människor, som familj, vänner, andra kunder 

närvarande. Även om det inte är avhandlingens syfte att ta på sig nätverksglasögonen, 

så är det viktigt att nämna nätverk här i samband med kontexten. Dessa kommer 

ofrånkomligt att inverka på kundens värdeskapande både under och efter den konkreta 
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interaktionen. (Gummesson, 2004). Ford (2011:233) skriver att en kompetenskvalitet 

inte kan bestämmas av endast en individ, utan endast genom relationen mellan 2 eller 

flera aktörer. Följaktligen, kan det konstateras att kunden alltid är en medvärdeskapare 

tillsammans med sitt liv och kontext (aldrig konsumerar en service i ett vakuum).  

En fjärde orsak är att kundens kontext är dynamisk och beroende  av kundens roll, 

position och interaktion inom den sociala strukturen (Heinonen et al., 2010:540). 

Detsamma konstaterar Tronvoll (2012:292) som antyder att kundens klagomål 

utvecklas på olika sätt beroende på sociala, kulturella och situationsspecifika kontexter. 

Samtidigt konstaterar Heinonen et al. (2010:540) att värde-i-kontext (value-in-context) 

naturligt integreras i kundens bruksvärdesevaluering, eftersom upplevelser 

ackumuleras i kundens sinne för att sedan påverkas av nya upplevelser. Det två 

ovannämnda argumenten överensstämmer med Grönroos och Ravalds (2011:9) 

påpekande att kundernas värdeskapande process är en dynamisk process. 

Till sist, är det också väsentligt att inse, att kundens värdeevalueringar inte bara 

utformas från interaktion, kontext och erfarenhet med objektet (t.ex. dimensioner av 

serviceprocessen), utan också från subjektets karaktär (dispositionell karakteristika 

såsom sällskaplighet, personliga standarder och preferenser) (Ferguson, Paulin, & 

Bergeron, 2010:26). Värde uppstår/skapas beroende på subjektets karakteristika 

(Ferguson, Paulin, & Bergeron, 2010:25). Detta poängterar också Tronvoll (2012:288) 

som refererar till Davidow och Dacin (1997), att personlighetsrelaterade variabler 

representerar nästan hälften av kundernas totala antal klagomål. Till exempel, 

Ferguson, Paulin och Bergeron (2010:35) hittade en relativt stark relation mellan 

positiv vilja för att sprida word-of-mouth och patienternas sällskaplighet, det vill säga 

patienternas personlighetsdrag och personliga värden. Mer behaglighet, utåtvändhet 

och andra-orienterade värden ledde till positivare word-of-mouth. Beroende på 

kundens karakteristika kommer bruksvärde att skapas eller uppstå på olika vis. 

2.3.2. Företagets roll som värdemöjliggörare 

Företaget kan inte skapa värde för kunden (Grönroos, 2008;310) och är därför 

begränsat till att göra värdeförslag (Vargo & Lusch, 2004; Vargo & Lusch, 2008). 

Kunden utvärderar då dess försäkran om värde och accepterar värdeförslaget efter 

behag. Genom medvärdeskapande (enligt servicedominerande logiken) kan kunden 

sedan få värdeförslaget bekräftat. (Edvardsson et al., 2011:545). Ett värdeförslag är 

trots allt bara ett icke-realiserat föreslaget värde, medan kundvärde är äkta värde 
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(Grönroos, 2009:353). Då kan det argumenteras att företaget måste fokusera på detta 

äkta värde och anta en roll som är baserad på detta.  

Grönroos (2011:289) föreslår därför att företaget är en värdemöjliggörare. Företaget 

skapar en värdegrund i form av resurser skapade för kundens resursintegrering och 

resursanvändning (Grönroos, 2008:303; Grönroos, 2011:288).  Företagets roll är 

därmed att möjliggöra kundens värdeskapande processer och antar således en roll som 

värdemöjliggörare (Grönroos, 2008:305).  Figur 3 belyser detta genom att inkludera 

företagets roll på den vänstra sidan samt pilar riktade åt höger för att visa att företaget 

skapar resurser för kundens värdeskapande. Denna roll handlar om design, tillverkning 

och distribution, det vill säga utförande av denna roll är irrelevant/obetydlig för 

kundens värdeskapande, eftersom kunden endast upplever utfallet av denna process 

(Grönroos, 2011:282). Om företaget bestämmer sig för att stöda kunden på detta vis 

handlar det om att stöda kundens självständiga serviceprocess, vilken handlar om att 

kunden självständigt integrerar resurser från företaget med andra tillgängliga resurser 

(kundens resursintegrering). Företaget stöder då passivt kunden. (Grönroos, 2008:301; 

Grönroos, 2011:291).   

Företagets värde är beroende av resursernas värde för kunden och det äkta värdet som 

kunden skapat eller som uppstått för kunden (Grönroos, 2008:303; Grönroos, 

2011:286). Det riktiga bytesvärdet för företaget uppkommer endast om kunden lyckats 

skapa eller inte lyckats skapa bruksvärde (Grönroos, 2008:304). Grönroos och Helle 

(2010:565) uttrycker det som: ”det värde företaget kan skapa genom en affärsrelation 

med en kund är beroende av det värde kunden kan skapa från samma relation” (egen 

översättning). Följaktligen, skall företaget fokusera på att förstå kundens 

värdeskapande processer där produkter och service används. Då fokus är på dessa 

processer försvinner behovet att fokusera på skillnader mellan produkter och service. 

(Grönroos, 2008:306) Företagets servicelogik är ett perspektiv för hur företaget kan 

anpassa sina businesstrategier och sin marknadsföring (resurser och interaktiva 

processer) till att stöda kundernas värdeskapande processer och aktiviteter. (Grönroos, 

2008:302; Grönroos, 2011:286). Med andra ord, ta utgångspunkten i kundens 

värdeskapande processer för att sedan utveckla företagets resurser i enlighet med detta 

perspektiv. Då styr företaget sin servicelogik mot kundens servicelogik (Grönroos, 

2008:299). 



 

 

22 

 

Figur 3 Företagets roll som värdemöjliggörare. 

2.3.3. Företaget som medvärdeskapare 

Kundens användning av produkter är ett stängt system för företaget (Grönroos & 

Ravald, 2011). Däremot är serviceaktiviteter och produkter inbakade i serviceprocesser, 

som kunden använder, ett öppet system för företaget (Grönroos, 2011:286). Företaget 

har alltså en väg intill kundens värdeskapande processer och är därför inte begränsad 

endast till att göra värdeförslag (Vargo & Lusch, 2008) och värdemöjliggöra, utan kan 

delta i kundens värdeförverkligande (value fulfillment) (Grönroos, 2008:309; 

Grönroos, 2011). Genom interaktion kan företaget delta i kundens värdeskapande 

processer (Grönroos, 2008; Grönroos, 2011, Grönroos, 2012). I en interaktion har 

företaget möjlighet att engagera sig i kundens värdeskapande processer. Detta 

möjliggör direkt och aktiv påverkning (i positiv riktning) av kundens processer. 

(Grönroos, 2008:306). Figur 4 illustrerar denna roll i mitten av figuren där företaget är 

en del av kundens värdeskapande process. Vargos och Luschs (2004:11) påpekar att det 

inte bara handlar om att göra någonting för kunden, utan att göra någonting med 

kunden (Vargo & Lusch, 2004:11). Detta understryker interaktionens väsentlighet och 

därmed innefattar också företagets servicelogik interaktioner (Grönroos, 2008:306). 

 

Figur 4 Företagets roll som medvärdeskapare. 

Endast genom att anta ett servicelogiskt perspektiv och ha en interaktionsplattform är 

det möjligt för företaget att utnyttja interaktioner (Grönroos, 2011:294). Då kan 
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företaget skapa förutsättningar för interaktioner, där kunden om möjligt är involverad. 

I dessa interaktiva processer skall företaget också baka in resurserna skapade för 

kundens resursintegrering. Företaget skall alltså försöka interagera med kunderna 

under deras användning av produkter och service. Då skapar företaget möjligheter till 

att medvärdeskapa med och för kunderna. (Grönroos, 2008:299; Grönroos, 2011:287). 

Företaget antar rollen som en medvärdeskapare (Grönroos, 2008:307). 

”Medvärdeskapande kan karaktäriseras av förenat (joint) värdeskapande med kunden” 

(Grönroos, 2011:290, egen översättning).  

Hur som helst, utan interaktion existerar det ingen möjlighet till medvärdeskapande. 

Företaget kan skapa möjligheter för att få delta och därmed påverka kundens 

värdeskapande (Grönroos, 2008; Grönroos, 2011). Men i slutändan är det ändå kunden 

som väljer om han eller hon vill bjuda in och involvera företaget, som en 

medvärdeskapare i hans eller hennes värdeskapande processer (Grönroos, 2008:307; 

Heinonen et al, 2010:538; Grönroos, 2011:288). Detta symboliseras i figur 4, där ena 

linjen av mittdelen (interaktion) är streckad. Om kunden så väljer att bjuda in företaget 

kan kundens processer att bli aktivt stödda av företaget genom interaktion. Grönroos 

(2008:301-302; 2011:286) kallar detta för ett hel-service koncept (full-service concept). 

Däremot om kunden väljer att inte ge företaget tillgång förblir kunden en självständig 

värdeskapare genom sin egen resursintegrering (Grönroos, 2011:290-291). I detta fall 

stöder företaget passivt kunden med hjälp av ett själv-service (self-service) koncept, där 

företaget fungerar som en värdemöjliggörare Grönroos (2008:301-302; 2011:286).  

Man kan tänka sig i figur 4 att om kunden inte bjuder in företaget, så kommer den 

streckade linjen att försvinna och därmed företagets roll som medvärdeskapare. Figur4 

förändras då tillbaka till figur 3 (se sid 22), i vilken kunden är en självständig 

resursintegrerare. För att ännu erhålla ytterligare förståelse för denna roll är det 

väsentligt att gå in närmare på vad interaktion är. 

2.3.3.1. Interaktion 

Servicemarknadsföringen gav upphov till att servicemöten uppenbarade sig i 

marknadsföringslitteraturen. Dessa karaktäriseras av interaktioner mellan leverantörer 

och kunder. (Gummesson, 2007:121; Grönroos, 2011:289). Vargo och Lusch (2004:15) 

banbrytande artikel konstaterade att fokus går mot interaktivitet och pågående 

relationer. Interaktionen genererar serviceupplevelse och bruksvärde (Grönroos, 

2008:304 som refererar till Ballantyne och Varey, 2006:336). Därför utgör 
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interaktionen i servicelitteraturen ett nyckelmarknadsföringskoncept, underförstått att 

kundens värde ses som bruksvärde (Grönroos, 2008:302 & 309; Grönroos, 2011:281 & 

289). Det fundamentala teoretiska begreppet i marknadsföring är interaktion och inte 

byte/transaktion (Grönroos, 2008:311).  

Interaktion är en ömsesidig handling där två eller flera parter är involverade i 

varandras praxiser. Följaktligen, har parterna möjlighet att influera/påverka varandras 

processer (Grönroos, 2011:289; Grönroos & Ravald, 2011:11). I direkta interaktioner är 

kundens och företagets processer samtida och gemensamma (Grönroos, 2011:289). 

Kunden är engagerad i företagets process som en resurs i produktionsprocessen 

hanterad av företaget. På samma sätt deltar företaget i kundens värdeskapande process 

och kan påverka kunden. Båda deltar inne i varandras processer, nämligen de är aktiva 

resurser i varandras processer. De två processerna blir en. (Grönroos, 2011:290; 

Grönroos, 2009:353; Grönroos & Ravald, 2011:10). Eftersom användningen av 

resurserna i interaktionen på samma gång utgör kundens värdeskapande process 

(Grönroos & Ravald, 2011:10) har företaget möjlighet, som medvärdeskapare, att ta del 

i kundens värdeskapande process (Grönroos, 2008:311, Grönroos, 2011:290). 

Interaktionen fokuserar alltså på kundens värdeskapande och värdeförverkligande 

(Grönroos, 2008:311). 

Den interaktiva kommunikationen mellan kund och medarbetare kan anta flera former 

och påbörjas av någondera part (Grönroos, 2011:290; Grönroos, 2012:1529). Varje 

interaktion har sin unika karakteristika och innebörd/betydelse för de som är 

närvarande. Samtidigt är den specifik för en viss situation och en viss tidpunkt. (Ford, 

2011:235). Värde uppkommer därmed på oräkneliga och individuella sätt 

(Gummesson, 2007:115). Interaktionens natur bygger på dialog, men den behöver inte 

alltid leda till en process baserad på en dialog. Företagets beteende i direkta 

interaktioner kan resultera i kundens värdeskapande och inget värdeskapande eller 

värdeförstörelse. (Grönroos, 2011:290; Grönroos, 2012:1529). En kundupplevelse är 

beroende på hur väl kundens och företagets resurser ömsesidigt kan mötas under 

interaktionen. (Edvardsson et al., 2011:554; Grönroos, 2012:1523). Därutöver är 

kundens inflytande och deltagande beroende av kundens förmåga och vilja att 

medproducera servicen och skapa värde för sig själv på det sättet (Grönroos, 

2012:1527).  Grönroos (2012:1523) poängterar att alla medvärdeskapande modeller 

måste ta i beaktande ömsesidigheter. Ömsesidigt värdeskapande är grunden för all 

affärsverksamhet (Grönroos, 2011:285). 
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2.3.4. Företagets roll som en del av kundens liv och kontext, där 

relaterade och andra relaterade aktiviteter medbeaktas 

Företaget skall fokusera på hur dess service är och blir inbakat i kundens kontext, 

aktiviteter, praxis och erfarenhet (Heinonen et al., 2010; Strandvik, Holmlund, & 

Edvardsson, 2012:133). Det vill säga hur företagets erbjudande är relaterat till kundens 

liv och uppgifter. Därmed är fokus inte på själva utfallet eller processen 

(interaktionsprocessen) (Heinonen et al., 2010:534), vilket servicelogiken förespråkar. 

Företaget skall istället utforma ett erbjudande baserat på vad kunder vill uppnå i sitt 

liv, med andra något funktionellt, mentalt eller båda (Heinonen et al., 2010:545). 

Således kan företaget anta ytterligare en roll. En roll som handlar om att vara en del av 

kundens liv och kontext, där inte bara serviceaktiviteter beaktas utan också relaterade 

och andra aktiviteter. Denna roll illustreras nere i figur 5. Tanken i figur 5 är att 

illustrera att företaget kan med hjälp av denna roll få inbjudan och involveras till olika 

delar av kundens liv och kontext (pilarna i figuren är riktade till olika delar av den 

mörkblåa cirkeln). Företaget kan målmedvetet rikta in sig, till exempel, på vissa 

speciella kontexter.  

”Vad som då behöver adresseras är hur kundens värde uppstår samt hur kunden 

genom sitt förnuft (processer) konstruerar sin värdeupplevelse, som han eller hon 

upplever genom serviceleverantörens deltagande i hans eller hennes aktiviteter och 

uppgifter” (Heinonen et al., 2010:533, egen översättning). Följaktligen, måste företaget 

hantera sina ”onstage” och ”backstage” aktiviteter så att dessa stöder de självständiga 

aktiviteterna som kunden styr över (Heinonen et al., 2010:535). Liksom i rollen som 

medvärdeskapare är det inte företaget som involverar kunden, utan kunden bestämmer 

om han eller hon vill involvera företaget i sitt liv och kontext (Heinonen et al, 2010:538; 

Grönroos, 2008:307; 2011:288). Därför är cirkelns (innehållande företagets roll) yttre 

del streckad i figur 5. Kunden avgör om företaget får tillgång till den mörkblåa cirkeln, 

som symboliserar kundens liv och kontext, där serviceaktiviteter, relaterade och andra 

aktiviteter beaktas.    
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Figur 5 Företagets roll som en del av kundens liv och kontext. 

2.3.4.1. Servicelogiken och den kunddominerande logiken bildar en helhet 

Heinonens et al. (2010) kunddominerande logik utgör ett nytt perspektiv (mental 

modell) för hur företaget kan se på sin affärsverksamhet och på sina kunder. Logiken 

tar ett steg längre än servicelogiken i form av en bredare syn på kundens processer och 

aktiviteter för företaget. Därför erhåller man med denna logik en djupare bild av 

kunderna. Detta gör den kunddominerande logiken till ett utmärkt komplement till 

servicelogiken i denna avhandling. Heinonen et al. (2010) beaktar företagets egna 

intressen i sin studie, men det är kunden som alltså är främst i fokus.  

Man måste därför komma ihåg (vid användning av kunddominerande logiken) att på 

grund av budgetrestriktioner är det omöjligt för företaget att i oändligheten endast 

fokusera på kundernas produktivitet. Orsaken är att om man avviker för långt in i 

kundens liv och blir för koncentrerad på att underlätta kundernas liv kommer den 

mänskliga faktorn ofrånkomligt med i spelet. Många människor är egoistiska och är det 

fram för allt när det gäller pengar. Till exempel, att som kund inte behöva betala extra 

för en extra tjänst kan först uppfattas som något utmärkt och positivt. Efter en tid  

uppfattas samma ”extra” tjänst som endast något bra och nöjaktigt. Till slut uppfattas 

samma ”extra” tjänst som ett minimumkrav som kunden alltid förväntar sig att erhålla 

av företaget. Då har kravet på företaget ökat och de försök som härefter görs för att 

överraska kunden har fått ett dyrare utgångsläge än förut då den ”extra” tjänsten 

fortfarande måste levereras. (Ojasalo, 2001). Med en oändlig budget skulle allt vara 

möjligt, men inget företag innehar sådana tillgångar. (Parasurman, 2002:7).    

Genom linsen av den kunddominerande logiken blir företagets roll också otydlig och 

vag för vad dess egentliga och specifika roll eller roller är, då argumentationen är 

mycket abstrakt. Företaget är en del av kundens kontext och skall underlätta kundens 
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liv, men en specifik roll är inte möjlig att urskilja som, till exempel, en 

värdemöjliggörare eller medvärdeskapare. Det är därför servicelogiken används som 

grundperspektiv och den kunddominerande logiken som komplement i form av 

ytterligare förståelse för kunden och företaget. Det är enligt ovanstående diskussion 

som avhandlingen valt att kombinera dessa två logiker till en helhet. Gemensamt för de 

två logikerna blir därmed i denna avhandling att produktivitetsnytta kan skapas 

gemensamt och inte separat av kunden och leverantören. Följaktligen, möjliggörs 

delandet av nytta mellan kund och leverantör i ett ömsesidigt värdeskapande. 

(Grönroos & Helle, 2010:564). 

2.4. KUNDENS VÄRDESKAPANDE PROCESS från kundens synvinkel, en 

helhet av de olika rollerna 

 

Figur 6 KUNDENS VÄRDESKAPANDE PROCESS från kundens synvinkel, en helhet av 
rollerna. 

De olika rollerna är nu sammanförda till en enhetlig värdeskapande process med hjälp 

av modellen (”hur bruksvärde skapas”) av Grönroos (2011:291), delar från Heinonens 

et al. (2010:535) modell (”kunddominerande logiken i förhållande till 

servicedominerande logiken”) samt idéer från kompletterande litteratur. Kunden är 

alltså alltid värdeskaparen och utgör den högra sidan av figur 6 (Grönroos, 2008; 

Grönroos, 2011), där bruksvärde relaterat till service (mörkblåa området innanför den 

röda ramen) och bruksvärde relaterat till kundens liv och kontext, där serviceaktiviteter 

(mörkblåa området innanför den röda ramen), relaterade och andra aktiviteter 

(mörkblåa cirkeln) är inkluderade.  

Eftersom kunden alltid är värdeskaparen och avhandlingen skrivs från ett 

kundperspektiv är det befogat att se på den värdeskapande processen samt modellen 

ovan från kundens synvinkel. Från kundens synvinkel existerar det tre roller/element 



 

 

28 

angående service och två element/roller angående kundens liv och kontext, medräknat 

serviceaktiviteter, relaterade och andra aktiviteter. För det första, kunden ser företaget 

som en värdemöjliggörare. Företaget möjliggör då kundens värdeskapande genom att 

skapa/producera/tillverka resurser som kunden behöver i sin resursintegrering 

(Grönroos, 2008:303; Grönroos, 2011:288). Kunden ser och erhåller utfallet av 

företagets skapade resurser. För det andra, kunden ser företaget som en 

medvärdeskapare. Kunden bjuder då in företaget till att vara medvärdeskapare genom 

att ingå i interaktion med företaget (Grönroos, 2008; Grönroos, 2011, Grönroos, 2012). 

Kunden är då själv med i processerna samt ser och erhåller utfallet. För det tredje, 

kunden ser sig själv som värdeskapare. Kunden skapar då själv värde genom processer 

utfall. (Heinonen et al., 2010:537). För det fjärde, kunden ser företaget som en del av 

sitt liv och kontext. Kunden bjuder då in företaget i sitt liv och i sina olika kontexter. 

Kunden tillåter företaget att ta del inte bara i serviceaktiviteter utan i relaterade och 

andra aktiviteter också. (Heinonen et al., 2010). För det femte, kunden ser sig själv, sitt 

liv och sin kontext som värdeskapare. Kunden skapar själv i sitt liv, i olika kontexter 

genom serviceaktiviteter/processer, relaterade och andra aktiviteter/processer utfall. 

(Heinonen et al., 2010) 

Figur 6 försöker fånga dessa roller och element. Jämfört med figur 5 (se sidan 26)  har 

företagets roll som en del av kundens liv och kontext flyttats för att mer avspegla 

verkligheten (i figur 5 endast för att åskådliggöra ytterligare en roll). Detta eftersom 

kunden i grund och botten alltid är självständig. Inget företag är från början en del av 

kundens liv och kontext, utan kunden accepterar företaget och väljer att bjuda in det. 

Detta symboliseras av de streckade delarna i figuren. Härav följer att från hela det 

mörkblåa området mottar kunden olika försök av företag till att bli involverade i hans 

eller hennes processer. Figur 6 illustrerar att det kan vara fråga om försök relaterade till 

en service, försök relaterade till kundens liv och kontext (också relaterade och andra 

aktiviteter än serviceaktiviteter) eller en kombination av dessa (t.ex. genom service få 

tillgång till andra delar av kundens liv och kontext eller vice versa). Dock, kommer 

kundens krav och förväntningar att variera mellan företagens olika försök. Till 

exempel, om företaget vill få tillgång till kundens liv och kontext räcker det kanske inte 

att göra det som endast behövs (minimumkravet), utan kunden förväntar sig något mer 

till exempel en ömsesidig och vänskaplig relation. Dessa försök riktas till olika delar av 

kundens liv och kontext, vilket illustreras med hjälp av pilarna på sidorna i figur 6. Hela 

området är dynamiskt och kan förskjutas eller förlyttas. Företaget kan således med 
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hjälp av olika roller eller samtida roller skapa förutsättningar för att bli inbjuden i 

kundens värdeskapande processer och aktiviteter.  

Inbördesförhållandet i figur 6 är inte heller entydigt eller så linjärt som figuren antyder. 

De olika momenten värdeskapande, värdemöjliggörandet och medvärdeskapande kan 

ske i olika ordning. (Grönroos, 2011:291; Grönroos & Helle, 2010:570-571). Tronvoll 

(2012:292) skriver att kundens klagande-aktivitet (jämfördes tidigare med 

värdeskapande) är en icke-linjär process, eftersom kunden använder sociala resurser 

förenade med sin position och roll i sociala strukturer. Värdeskapande kan, till 

exempel, äga rum före värdemöjliggörandet (Grönroos & Helle, 2010:571; Heinonen et 

al., 2010:539).  I verkligheten kan därför figur 6 inte bara förskjutas eller flyttas, utan 

också förändras med tanke på rollernas ordning (Grönroos, 2011:291; Grönroos & 

Helle, 2010:570-571).  
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3 UTFALLET/VÄRDE AV KUNDENS VÄRDESKAPANDE 

PROCESS 

I efterföljande kapitel kommer avhandlingen att besvara forskningsfråga två, det vill 

säga vad är utfallet/värde av kundens värdeskapande process för kunden. Värde 

fastställdes tidigare som kundens bruksvärde. I detta kapitel försöker avhandlingen 

förstå varför och hur detta bruksvärde/kundvärde uppstår eller skapas för kunden, det 

vill säga vad upplever kunder då de upplever värde. Tanken är att försöka förstå hur 

och varför detta värde skapas eller uppstår för kunden från användning, emotionella 

eller mentala tillstånd i och efter den konkreta interaktionen (Grönroos, 2008; 

Heinonen et al., 2010). Termerna värde för kunden eller kundvärde används i samma 

bemärkelse i efterföljande stycken samt istället för bruksvärde. Detta för att undvika 

förvirring och misstolkningar. Även om endast värde nämns vid något tillfälle handlar 

det ändå om kundvärde eller värde för kunden. 

Detta kapitel inleds med att kort förklara steget från forskningsfråga 1 till forskning 

fråga 2 och vad detta innebär för denna del av teorin och den efterföljande empiriska 

undersökningen. Sedan diskuteras hur tidigare värdelitteratur ser kundvärde och efter 

det  presenteras en definition med hjälp av existerande litteratur. Därefter utvecklas en 

modell för kundvärdets individuella och kontextspecifika karaktär, för att bättre förstå 

det komplexa och svårfångade värde i en B2C kontext. Avhandlingen övergår sedan till 

att presentera Holbrooks värdetypologi, som används i avhandlingen som 

analysinstrument i den empiriska undersökningen. Därtill skapas en modell för input 

som kan tänkas påverka hur värde uppstår eller skapas av kunden. Avslutningsvis 

presenteras avhandlingens angreppssätt till att förstå vad värde är för kunden. 

3.1. Steget från forskningsfråga 1  till forskningsfråga 2 

För att underlätta läsningen är det befogat med en kort förklaring av steget till följande 

del av litteraturdiskussionen. Forskningsfråga ett försökte förklara hur kundens 

värdeskapande process ser ut. Kunden är den som skapar värde och kan anta två olika 

roller (se figur 6 sid 27). Från kundens synvinkel kan företaget ta tre olika roller 

(värdemöjliggörare, medvärdeskapare och  företagets roll i kundens liv och kontext) 

och därmed stöda honom eller henne på olika sätt. Tanken med denna uppställning i 

denna avhandling är att erhålla ett perspektiv eller en grundstruktur med hjälp av 

förståelse för den värdeskapande processen (forskningsfråga 1), för att sedan kunna 
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förstå vad värde är för kunden baserat på denna struktur. Det är väsentligt att förstå 

processen bakom för att kunna förstå vad värde är för kunden. Denna information 

möjliggör identifiering av med vem värde skapas eller uppstår för kunden, vilka 

resurser som inkluderas, var och hur värde uppstår eller skapas av kunden. Med denna 

”förförståelse” är det sedan möjligt att placera värdelitteraturen och den empiriska 

undersökningen enligt servicelogiken. Värdelitteraturen och den empiriska 

undersökningen placeras därmed på rätta platser i kundens värdeskapande processer 

och aktiviteter, för att sedan förstå vad värde är för kunden i dessa platser enligt 

avhandlingens syfte. Figur 7 illustrerar detta genom de två genomskinliga cirklarna 

som placeras ovanpå de ställen i figur 6 (i och efter den konkreta interaktionen) i vilka 

teorin om värde och den empiriska undersökningen utförs. Platserna är i den konkreta 

interaktionen med företaget och efter den konkreta interaktionen i kundens liv och 

kontext. För att ännu klargöra, servicelogiken användes för att rikta avhandlingen rätt i 

var, med vem och hur värde skall undersökas för att man skall förstå vad värde är för 

kunden. 

 

Figur 7 Utfallet/värde av kundens värdeskapande process undersöks och den empiriska 
undersökningen genomförs i och efter den konkreta interaktionen. 

3.1.1. Det existerar ingen överensskommelse eller entydig definition för 

kundvärde 

Kundvärde utgör en nyckelfaktor för ledningen av organisationer, utformandet av 

marknadsföringsstrategier och för att förstå kundbeteende (Holbrook, 1999; 

Hohenschwert, 2012). Dock, existerar det ingen universell eller gemensam 

konceptualisering av kundvärde i litteraturen (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & 

Holbrook, 2009; Töytäri et al. (2011) som refererar till Lindgreen och Wynstra, 2005). 

Det vill säga, ingen konsistent teoretisk eller konceptuell utveckling av värderelaterade 

koncept har nått full acceptans (Gallarza, Gil-Saura, & Holbrook, 2011). Varken 

mätningar, dimensioner eller definitioner av kundvärde är enhetliga eller klara 
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(Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009; Sánchez-Fernández & Iniesta-

Bonillo, 2007:440). Följaktligen, när värde skapas eller inte och uppstår eller inte är ett 

svårfångat koncept (Grönroos, 2008:303; Grönroos, 2011:282). Det är svårt eller det 

går varken att bryta ner värdeaspekter till pengar eller mäta värde i pengar, eftersom 

värde på konsumentmarknaden är en uppfattning (Hohenschwert, 2012:147; Grönroos, 

2009:354). Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009:107) föreslår 

utgående från sin data, att kundvärde är någonting abstrakt (på hög nivå) och inte ett 

direkt mätbart attribut. Olika litteratursströmmar har diskuterat värde, vilket resulterat 

i att kundvärde blivit både ett överanvänt och över definierat begrepp (t.ex. vad är 

skillnaden mellan upplevt värde, bedömningsvärde, konsumentvärde, kundvärde, 

prestationsvärde, personifierat värde och värde för pengar osv.) (Sánchez-Fernández, 

Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:95; Jagdish & Uslay, 2007:303 hänvisar till Mittal & 

Sheth, 2001). Eftersom värdekonceptet är svårfångat och individuellt måste forskare 

vara noggranna vid valet av konceptuellt angreppssätt och mätning av värde (Gallarza, 

Gil-Saura, & Holbrook, 2011:188). I enlighet med detta påpekande skräddarsyr denna 

avhandling en teoretisk referensram eller ett eget konceptuellt angrepssätt lämpligt för 

syftet i avhandlingen. Detta är befogat då ingen entydig definition på värde existerar. 

Avhandlingen ämnar inte att delta i själva värdediskussionen för att hjälpa till i 

sökandet av en absolut sanning för värde. Genom en egen konceptualisering 

kontribuerar trots allt avhandlingen till värdediskussionen. I nästa stycke diskuteras de 

två huvudsakliga sätten för hur värdelitteraturen försöker konceptualisera kundvärdet.   

3.1.2. Hur försöker då värdelitteraturen konceptualisera det 

svårfångade kundvärdet? 

Värdelitteraturen domineras i huvudsak av två forskningsangreppssätt. Dessa har tagit 

olika startpunkter för hur värde skall konceptualiseras. Det ena angreppssättet anser 

att kundvärde är en en-dimensionell konstruktion (construct). Denna syn antyder att 

värde definieras som en kognitiv kompromiss (trade-off)  mellan nytta och uppoffring 

(Zeithaml 1988; Cronin et al. 2000 refererat av Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och 

Holbrook, 2009:95; se också  t.ex. Eggert & Ulaga, 2002; Woodruff, 1997). Denna 

konceptualisering är baserad på ekonomisk teori för rationellt val (Sánchez-Fernández, 

Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:95; Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007). 

Kunden gör således en kognitiv och rationell utvärdering för nytta och uppoffring.  

Därför blir denna en-dimensionella konceptualisering av värde funktionell till sin 

natur. Detta eftersom värde definieras utgående från prestation då kunden kognitivt 
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och medvetet evaluerar kvalitet och priset för en prestation (Sánchez-Fernández & 

Iniesta-Bonillo, 2007:440). Enligt den en-dimensionella konceptualiseringen anses det 

därför vara möjligt att mäta kundens kognitiva och ändamålsenliga (utilitarian) 

uppfattningar av värde genom kundens självrapportering av viktiga delar (item). 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007; Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & 

Holbrook, 2009:96).   

Det andra angreppssättet definierar kundvärde som en mångdimensionell 

konstruktion (construct). Denna konstruktion (construct) består till skillnad från den 

en-dimensionella av flera relaterad attribut, dimensioner eller kategorier. Dessa formar 

tillsammans en holistisk bild av värde. Enligt de mångdimensionella forskarna är värde 

ett komplext fenomen som kräver ett mångdimensionellt angreppssätt. (Sánchez-

Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007:431; Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & 

Holbrook, 2009:96). Denna mångdimensionella syn påpekar att kundvärde utformas i 

interaktion mellan ett subjekt (kunden) och ett objekt (produkt, andra kunder osv.), i 

vilken värde är jämförbart, personligt, och situationsspecifikt (typiskt för en viss 

kontext). Vidare förkroppsligar värde en preferensbedömning (preference judgment). 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007:439).  (Båda dessa stycken är baserade på 

litteraturgenomången av Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:96). 

Den en-dimensionella konceptualiseringen tar i beaktande effekten av olika förelöpare 

(antecedent) till kundvärde, men inkluderar inte synen att kundvärde är ett aggregerat 

koncept bestående av flera komponenter (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 

2007:430). Värdekonstruktionen formas nämligen av oräkneliga ogripbara 

(intangibles), intrinisika (intrinsic) och emotionella faktorer, vilka inte fångas av 

uppoffring/nytta synen på kundvärde (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 

2007:441). För att kunna skapa en förståelse för det konkreta kundvärdet (vad det är 

och hur det kommer till), är det befogat att avhandlingen antar ett angreppssätt som är 

mångdimensionellt. Detta eftersom kundvärde i/efter den konkreta interaktionen 

inkluderar ett flertal komponenter och dimensioner. Till exempel, så kan kundvärde 

i/efter den konkreta interaktionen uppstå/skapas från: gesten från medarbetaren, 

färgen på väggen, en familjemedlems kommentar, att förstå något eller 

tillfredsställande av behovet att visa sin kunskap. Samtidigt antydde den 

värdeskapande processen (första delen av litteraturdiskussionen) att kunden skapar 

värde i olika situationer med hjälp av olika resursintegreringar samt i olika kontexter. 
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Följaktligen, är det inte möjligt att förstå hur kundvärde (vad det är och hur det 

kommer till) med hjälp av uppoffring och nytta (tradeoff) dimensionen.  Kundvärde i 

och efter den konkreta interaktionen är ett komplext och multifacetterat fenomen 

(Gallarza, Gil-Saura, & Holbrook, 2011:183), som kräver ett komplext angreppssätt.  

Därför kommer avhandlingen att använda sig av Holbrooks (1999) värdetypologi 

som analysinstrument i den empiriska undersökningen för att förstå vad värde är för 

kunden. Holbrooks värdetypologi är det mest övergripande angreppssättet till 

värdebegreppet (construct) och till att förstå olika faser av konsumtion (Gallarza, Gil-

Saura, & Holbrook, 2011:183; Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007:439; 

Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:97). Eftersom Holbrooks 

värdetypologi inkluderar fler dimensioner av värde än andra (Gallarza, Gil-Saura, & 

Holbrook, 2011:183), fångar denna syn också mer potentiella källor till värde än andra 

konceptualiseringar. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007:439; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:97) Denna typologi har trots allt 

kritiserats för dess komplexitet, som gör att den är svåranvänd (Sánchez-Fernández, 

Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:98). Denna komplexitet är befogad enligt 

ovanstående argument och för syftet i denna avhandling. (Baserad på 

litteraturgenomången av Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009:96). I nästa stycke arbetas fram en 

definition för kundvärde enligt existerande litteratur.  

3.1.3. Definition av kundvärde 

Kundvärde är kundens upplevda värde (Woodruff, 1997:141). Värde för kunden är då 

han eller hon känner, enligt sin subjektiva (medvetna eller undermedvetna) 

bedömning, sig på något sätt bättre än förut (better off), efter att hans eller hennes 

vardagliga processer blivit stötta på något sätt (Grönroos, 2008:303; Grönroos & 

Ravald, 2011:8). Att känna sig bättre än förut (better off)  används också av Eggert och 

Ulaga (2002:107) samt av Holbrook (1999:2). Samtidigt påpekar Echeverri och Skålen 

(2011) att kundvärde också kan medförstöras i interaktionen mellan leverantör och 

kund. Samma princip gäller för situationerna efter den konkreta interaktionen. 

Kundvärde är därmed inte endast att känna sig bättre än förut, utan kan också 

innebära att kunden känner sig sämre än förut (negativt kundvärde) (Echeverri & 

Skålen, 2011). Det svåra med att fånga kundvärde är den mänskliga faktorn (individuell 

för varje individ) (Grönroos, 2011:282), som kräver en mer komplicerad och ingående 
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definition. Definitionen tanken att känna sig bättre eller sämre än förut används trots 

allt som komplement till den mer komplicerade definitionen av Holbrook (1999), för att 

förbättra och förtydliga den. 

Holbrook (1999) definierar kundvärde som en: ”interaktiv, relativistisk 

preferensupplevelse” (egen översättning). I denna upplevelse utvärderar ett subjekt ett 

objekt i en interaktion, där subjektet interagerar med objektets karakteristika 

(interaktiv) (Holbrook, 1999:5-6). Ordet utvärdering i sig tyder på att kunden gör en 

rationell och medveten bedömning av objektet. Kundvärde uppkommer, dock, både 

medvetet (skapas) och undermedvetet (uppstår) (Grönroos refererar till Korkman 

(2006); Gummesson (2011:282). Ytterligare är ordet utvärdering motstridigt  med det 

mångdimensionella angreppssättet, eftersom det enligt denna avhandling förespråkar 

en rationell evaluering av nytta och uppoffring. Avhandlingen föreslår därför att den 

interaktiva delen av definitionen av kundvärde är då subjektet medvetet eller 

undermedvetet känner sig bättre eller sämre än förut under/efter interaktion med 

objektets karakteristika (Holbrook, 1999:5-6) (Echeverri & Skålen, 2011)(Grönroos, 

2008:303). Denna interaktiva del av definitionen utgör grunden för hela upplevelsen. 

Det som uppstår härav är enligt Holbrook (1999:4) relativistiskt, individuellt och 

kontextspecifikt.  

En individ kan uttrycka sig om objektets värde (känner sig bättre eller sämre än förut) 

endast i förhållande till ett annat objekt, upplevt av samma individ (relativistiskt). Med 

andra ord, man kan endast förstå ett visst värde genom att ta i beaktande dess relation 

till andra typer av värden (närliggande och icke-närliggande värden). (Holbrook, 

1996:138; Holbrook, 1999:4-6). Till exempel, kan det vara fråga om att jämföra 

uppfattningen (medveten och undermedveten) av interaktionens bidrag till att lösa ett 

problem jämfört med andra interaktioners bidrag (Ford 2011:236). Det är sannolikt att 

kunden känner sig bättre eller sämre än förut beroende på en annan interaktions 

uppfattade bidrag. Kundvärde är också  individuellt eftersom det varierar och betyder 

olika från individ till individ (Holt, 1995:1; Holbrook, 1999:7; Gallarza, Gil-Saura, & 

Holbrook, 2011:183). Töytäri et al. (2011:495) påpekar att kundvärde ofta dikteras 

enligt problemformuleringen och vem som gör värdeutvärderingen. Det som alltså 

upplevs (bättre eller sämre än förut) i interaktionen med objektets karakteristika är 

specifikt och unikt för varje individ. Detta överensstämmer med Grönroos (2011:295) 

konstaterande:”value is always uniquely and both experientially and contextually 

perceived and determined by the customer”.  I detta påstående inkluderas också 
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kontexten. Kundvärde är nämligen kontextspecifikt och uppstår (bättre eller sämre än 

förut) på olika sätt i olika kontexter (Lusch & Vargo, 2011:1304; Holbrook, 1999:7; 

Woodruff, 1997:140). Med andra ord, det som kunden upplevde att var bättre än förut i 

en kontext kan vara sämre än förut i en annan. Till sist, nämner Holbrook (1999:8) i sin 

definition att värde utgör en preferensbedömning, till exempel, att tycka om eller inte, 

bra eller dålig. Detta är mer ett resultat av de föregående delarna av definitionen och 

tangeras samtidigt av ”bättre och sämre än förut kompletteringen”. Till exempel, 

känner man sig bättre än förut är det sannolikt att man tycker om något och att det är 

bra. I följande stycken utvecklas en modell över kundvärdets individuella och 

kontextspecifika karaktär för att förstå det komplexa och mångsidiga kundvärdet i en 

B2C kontext.  

3.2. En modell för kundvärdets individuella och kontextspecifika 

karaktär  

Värde är ett komplext koncept på grund av att det är individuellt och kontextspecifikt 

(varierar konstant), enligt ovanstående definition. Det är på sin plats att förklara varför 

den interaktiva och relativistiska delen av kundvärdesdefinitionen inte inkluderas skilt 

här. Det beror på att den interaktiva delen av definitionen redan är medräknad genom 

att värde undersöks i och efter den konkreta interaktionen. Den relativistiska delen av 

definitionen i sin tur sammanförs med den individuella delen av kundvärdets 

karakteristika, då det handlar om att beakta kundvärdets relation till kundvärden från 

andra företag som ägt rum före den konkreta interaktionen. En förfluten interaktion 

med ett annat företag förflyttas till tidigare erfarenhet som utgör del av kundvärdets 

individuella karaktär (se figur 8 sid 37). Då det handlar om kundvärdets relation till 

andra kundvärden i och efter den konkreta interaktionen förblir den relativistiska delen 

utanför modellen för kundvärdets individuella och kontextspecifika karaktär. Detta 

eftersom denna del endast är aktuell för resultat- och analysdelen i avhandlingen. 

Genom att utforska denna komplexitet är det möjligt att skapa en 

”förförståelsekontext” eller ett sammanhang till kundvärde i och efter den konkreta 

interaktionen. Om man förstår vilka olika faktorer som utgör kundvärdets individuella 

karaktär samt hur dessa kan variera med kundvärdets kontextspecifika karaktär, kan 

man placera det konkreta kundvärdet i och efter interaktionen i en dynamisk helhet. 

Denna dynamiska helhet tar i beaktande kundvärdets konstanta variation och 

förändring i B2C kontext. Att undersöka värde i en B2C kontext är komplext och svårt 

(diskuterades tidigare under avgränsningar, se sid 5), men det får inte vara orsak till att 
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det förbises och inte undersöks. I följande stycken byggs denna helhet upp. Först, 

diskuteras vilka faktorer som resulterar i kundvärdets individuella karaktär. Sedan 

diskuteras värdets kontextspecifika karaktär. Därefter sammanförs dessa i en dynamisk 

helhet.  

3.2.1. Kundvärdets individuella karaktär 

Värdets individuella karaktär beror på flera olika faktorer. Till att börja med, alla 

människor har sina unika personlighetsdrag (t.ex. extrovert, behaglighet) och 

personliga värden (t.ex. själv-fixerad eller omtänksam) (Ferguson, Paulin och 

Bergeron, 2010). För att dra paralleller till Fergusons, Paulins och Bergerons (2010:27) 

undersökning kan man, till exempel, argumentera att det är mer sannolikt att sociala 

och utåtriktade kunder utvecklar en mer trivsam och glad diskussion med 

medarbetaren än en tyst, fåordig och associal kund. Följaktligen, är det sannolikt att 

den trivsamma diskussionen eller delar av den upplevs som värde för den sociala 

kunden. Samtidigt är det mindre sannolikt att den associala kunden upplever lika 

mycket värde som den sociala kunden. Bland de sociala respektive associala kunderna 

upplevs sedan kundvärde på olika sätt. Figur 8 illustrerar denna faktor tillsammans 

med andra faktorer, vilka presenteras i efterföljande stycken. Faktorerna i figur 8 är 

länkade till cirkeln för att illustrera att de skapar värdets individuella karaktär.  

 

Figur 8 Kundvärdets individuella karaktär.  

En annan faktor är kundens tidigare erfarenhet (Grönroos, 2007). I denna faktor 

inkluderas både tidigare erfarenhet med företaget samt annan erfarenhet (med andra 

företag och andra episoder i livet). Faktorn tidigare erfarenhet utgörs av det som 

kunden medvetet eller undermedvetet kommer ihåg. (Heinonen et al., 2010:537). 

Kundens tidigare erfarenhet är utvecklad från kundens medvetna eller undermedvetna 

bearbetning av olika episoder i livet (idén från Storbacka, Strandvik, & Grönroos, 

1994). Denna integrering av episoder är unik för varje individ, eftersom kunder 
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upplever varje episod på ett unikt sätt och integrerar dessa på ett unikt sätt. Från denna 

integrering uppstår unika affektiva och kognitiva ”minnen”.  Således utgör tidigare 

erfarenhet en faktor som skapar kundvärdets individuella karaktär (inkluderas i figur 

8). Från kundens tidigare erfarenhet uppstår sedan förväntningar (Ojasalo, 2001), 

preferenser (Holbrook, 1999; Heinonen et al., 2010:540) och rutiner (Heinonen et al. 

2010:540). Dessa är kopplade till tidigare erfarenhet i figur 8 med hjälp av 

dubbelriktade pilar. Tidigare erfarenhet påverkas av de tre faktorerna och vice versa.  

Den sista faktorn i figuren är kundens känslor och sinnesstämning eller humör 

(Heinonen et al., 2010:542). Varje kund har sin egen unika känslobas, vilket gör att 

kunder beter sig/reagerar på olika och unika sätt. Till exempel, beroende på om man är 

som människa känslig, lättberörd och empatisk jämfört med att vara känslokall och 

oempatisk är det sannolikt att värde uppstår och skapas på olika sätt i en interaktion 

med medarbetaren. Kundens känslor utgör därför en del av kundvärdets individuella 

karaktär. Kokko och Mäki (2009:215) skriver att kunden kan vara på ett positivt, 

negativt eller neutralt humör då de, till exempel, stiger in i en serviceomgivning. Om 

kunden är på gott humör är det mer sannolikt att kundvärde som uppstår eller skapas 

är mer positivt än kundvärde för en kund som är på dåligt humör. Detta eftersom 

kundens sinnesstämning/humör (glad, irriterad osv.) påverkar på hur han eller hon 

beter sig (Kokko & Mäki, 2009:215). Kundens humör och sinnesstämning skapar därför 

en del av kundvärdets individuella karaktär.  

Kundvärdets individuella karaktär betyder att kunden ser, känner och uppfattar allt 

som händer i och efter en den konkreta interaktionen på ett individuellt och unikt sätt 

(Heinonen et al., 2010:542). Detta symboliseras i figur 8 genom de nedåtgående 

pilarna (kunden ser och uppfattar, känner) från figuren, som är byggd för att illustrera 

ett öga. Konceptet mental modell, som används av Strandvik, Holmlund och 

Edvardsson (2012:135), är lämplig för att fånga denna aspekt i figur 8. Strandvik, 

Holmlund och Edvardsson (2012:135) poängterar att mentala modeller styr företagens 

businesslogik. Eftersom faktorerna i figur 8 styr hur kunden ser, känner och 

uppfattar saker och ting utgör dessa faktorer kundens mentala modell. Denna 

mentala modell styr sedan kundens logik i en B2C kontext (Strandvik, Holmlund och 

Edvardsson, 2012).  

Om denna mentala modell styr kundens medvetna och undermedvetna tankearbete, 

känslor och beteende, är det inte en tillfällighet att leverantörer och kunder har 

avvikande syner/uppfattning angående mål, problem och vad kundvärde är (Ford, 
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2011:234; Grönroos, 2011:286; Heinonen et al., 2010:535; Strandvik, Holmlund, & 

Edvardsson, 2012:137). Även om parterna ser på samma objekt utvecklar de sin egen 

uppfattning, genom sina unika och individuella mentala modeller, om vilka 

nyckeldimensioner som bidragit till att kundvärde skapats eller uppstått för dem 

(Haas, Snehota & Corsaro, 2012:96; Strandvik, Holmlund, & Edvardsson, 2012:134). 

Därmed köper kunden nödvändigtvis inte det som leverantörer säljer eller upplever det 

som leverantören tror att kunden upplever (Strandvik, Holmlund, & Edvardsson, 

2012:137). Det är därför som kundvärdets individuella karaktär i en B2C bidrar till att 

kundvärde är svårfångat och komplext. I nästa stycke tangeras kundvärdets 

kontextspecifika karaktär.    

3.2.2. Kundvärdets kontextspecifika karaktär 

I föregående stycken har kundvärdets individuella karaktär, vilken bildar kundens 

mentala modell (figur 8) och styr kundens logik, behandlats i isolation från 

kundvärdets kontextspecifika karaktär. Det konstaterades tidigare att beroende på 

kontext, skapar eller uppstår värde för kunden på olika sätt (en fastslagen kontext). 

Således om kunden befinner sig i en serviceomgivning, hemma eller hos bekanta 

kommer värde att skapas/uppstå på varierande sätt för kunden. Hur som helst, 

kontexten är inte endast ”fastslagen” för en viss plats, vilken består av en interaktion 

med specifika typer av resurser och input. Kunden kan därutöver själv utgöra en 

rörlig kontext. Till exempel, kundvärde som skapas eller uppstår i en situation då 

kunden firar semester och interagerar med ett företag skiljer sig sannolikt från 

kundvärde i en situation då kunden är på jobb och interagerar med samma företag. 

(Gummesson, 2004). Kunden FÖR eller TAR därmed med sig den rörliga 

rollen/kontexten som han eller hon befinner sig i eller har befunnit sig i till själva 

interaktionen eller till andra ”fastslagna” kontexter. Till exempel, rörliga 

rollen/kontexten som arbetstagare, semesterfirare, familjefar/mor och så vidare 

(Gummesson, 2007:134; Jagdish & Can, 2007:303). Kundens rörliga roll/kontext 

varierar också i och efter den konkreta interaktionen beroende på om han eller hon är 

köpare, betalare eller användare (Gummesson, 2007:134; Jagdish & Uslay, 2007:303). 

Figur 9 illustrerar de olika fastslagna kontexterna och kundens olika rörliga 

roller/kontexter (får inte förblandas med rollerna i den värdeskapande processen) 

innanför en stor pil (tidsaxel) som riktas åt höger. Detta belyser att de fastslagna 

kontexterna och de rörliga rollerna/kontexterna varierar konstant från tidpunkt till 
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tidpunkt (Woodruff, 1997:141). Samtidigt ger denna illustration modellen en dynamisk 

egenskap.  

 

Figur 9 Kundvärdets kontextspecifika karaktär. 

Kundvärdets kontextspecifika karaktär skapar alltså ytterligare komplexitet i en B2C 

kontext. I och med de olika fastslagna kontexterna och kundens olika rörliga 

roller/kontexter samt deras föränderliga natur skapas olika former av kundens mentala 

modeller. För om samma kund är en semesterfirare istället för en arbetstagare eller 

befinner sig hemma istället för att vara på en arbetsplats, så kommer SAMMA kund att 

medvetet eller undermedvetet att ha olika mentala modeller. Då styrs alltså kundens 

logik på olika sätt beroende på rörlig roll/kontext och fastslagen kontext. Det är det 

som figur 9 försöker illustrera med pilarna ner från det övre området till de två skilda 

och olika mentala modellerna. Hela modellen handlar om en och samma kund. Genom 

att samma kund har olika mentala modeller kommer kunden att se, känna och uppleva 

värde på olika och unika sätt. I figur 9 illustreras detta genom att olikhetstecken mellan 

de två värdena nere i figuren. Modellen blir därmed dynamisk både med tanke på 

tidsperspektivet och med tanke på att värde alltid uppstår och skapas av samma kund 

på olika sätt. Denna dynamiska helhet förklarar därmed varför kundvärde utgör sin 

egen existens, karaktäriseras av individuell flexibilitet, kan förändras när som helst och 
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att det endast är temporärt stabiliserat (Gummesson, 2007:135; Töytäri et al., 

2011:494; Haas, Snehota & Corsaro, 2012:96; Tronvoll, 2012:297).  

3.3. Att använda Holbrooks modell för att analysera hur kundvärde 

kommer till i och efter den konkreta interaktionen  

I den konkreta och efter den konkreta interaktionen existerar det ett oändligt antal 

detaljer och element som skapar input i kundens värdeskapande. Allt från delar av 

serviceomgivning, medarbetarens olika gester, vänner och bekantas olika åsikter vid 

olika skeden till nyheter på Tv:n kan leda till att kunden skapar värde eller att värde 

uppstår för kunden. För att kunna analysera vad kundvärde är för kunden används 

Holbrooks (1999) värdetypologi som ett hjälpmedel i teorin och i den empiriska 

undersökningen. Värdetypologin är omformad enligt Sánchez-Fernández, Iniesta-

Bonillo och Holbrook (2009). Detta gör typologin mer operationell och lättare att 

använda, eftersom denna modifiering sammanför dimensioner som annars är svåra att 

skilja åt (för djupare argumentering se Holbrook, 1999; Sánchez-Fernández, Iniesta-

Bonillo, & Holbrook, 2009). Till följande, presenteras kort Holbrooks värdetypologi. 

Tanken är att endast använda den som ett instrument för att analysera kundvärde i och 

efter den konkreta interaktionen i den empiriska undersökningen. Därefter skapas en 

modell för vilka olika input som kan leda till eller användas av kunden för hans eller 

hennes värdeskapande i och efter den konkreta interaktionen. Därefter förklaras hur 

avhandlingen angriper kundvärde i och efter den konkreta interaktionen. 

3.3.1. Holbrooks huvuddimensioner 

Holbrooks (1999) värdetypologi består av tre huvuddimensioner (se figur 10); 1) 

extrinsikt (extrinsic) intrinsikt (intrinsic) värde, 2) självorienterat (self-oriented) och 

andraorienterat (other-oriented) värde, 3) aktivt och reaktivt värde. ”Extrinsic value 

pertains to a means-end relationship wherein consumption is prized for its functional, 

utilitarian, or banausic instrumentality in serving as means to accomplishing some 

further purpose, aim, goal, or objective” (Holbrook, 1999:10, Grönroos, 2012:1521). 

Holt (1995:2) konstaterar också att kundens handlingar kan vara ett ”means to some 

further ends”, det vill säga instrumentella (instrumental). Till exempel, kan det vara 

fråga om att köra en bil till ett visst ställe eller köpa/använda en borrmaskin för att 

borra ett hål (Holbrook, 1999:10; Vargo & Lusch, 2004:9; Grönroos, 2012:1521). 

Intrinsikt värde är däremot: ”intrinsic value occurs when some consumption 

experience is appreciated as an end in itself – for its own sake – as self-justifying, ludic 
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or autotelic”. (Holt, 1995:2; Holbrook, 1999:10) På samma bana är Grönroos 

(2012:1521) som skriver att i många situationer uppstår (emerge) bara värde. Till 

exempel, känsla av frihet när man kör bil eller att njuta av att ligga på stranden. Man 

försöker alltså inte nå något mål. (Holbrook, 1999:10, Grönroos, 2012:1521) Det är 

endast genom en konsumtionsupplevelse (inte ett objekt) man kan uppleva intrinsikt 

värde (Holbrook, 1999:10). 

Den andra huvuddimensionen är självorienterat och andraorienterat värde. Värde är 

självorienterat, då värdet är för ett själviskt ändamål. Det vill säga, vad värde är för mig, 

för mitt eget bästa eller vad det har för effekt på mig (Holbrook, 1999:11; Ferguson, 

Paulin, & Bergeron, 2010:30). Det kan vara fråga om, till exempel, att lyssna på en 

skiva som ger mig en njutbar upplevelse (Holbrook, 1999:11). Andraorienterat värde är 

då man ser förbi sina egna intressen och tänker på andra eller på något annat. 

(Holbrook, 1999:11; Ferguson, Paulin, & Bergeron, 2010:30). Min 

konsumtionsupplevelse eller produkten som den är beroende av är därmed värderad 

för andras skull, för hur andra reagerar eller effekten den har på andra (Holbrook, 

1999:11; Vargo & Lusch, 2004:9). Till exempel, att köpa en bil för att imponera på 

andra eller meditera för att komma i kontakt med sitt inre (anses som andra) 

(Holbrook, 1999:11).  

Värde är aktivt då det medför en fysisk eller mental manipulation av något 

påtagligt/gripbart (t.ex. en bil) eller icke-påtagligt/ogripbart objekt (t.ex. ett 

varumärke). Det är då: “it involves things done by a consumer to or with a product as 

part of some consumption experience”. (Holbrook, 1999:11). Till exempel, kan det röra 

sig om fysisk manipulation av ett gripbart objekt (köra bil) eller mental manipulation 

av ett ogripbart objekt (lösa ett korsord) (Holbrook, 1999:11). Reaktiv är det motsatta 

till aktiv, det vill säga då produkten gör något åt eller med kunden i en 

konsumtionsupplevelse (Holbrook, 1999:12). Till exempel, att entusiastiskt 

uppskatta/värdera en kamera för att vara av hög kvalitet eller att uppskatta 

entusiastiskt en abstrakt expressionistisk tavla. Det kan också vara fråga om att öppna 

sig själv för någon form av spirituell väckning. (Holbrook, 1999:12) 
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Figur 10 Holbrooks (1999) modifierade värdetypologi. 

Figur 10 illustrerar Holbrooks (1999) värdetypologi, där de modifierade delarna utgörs 

av socialt värde (ihop slagning av status och ”esteem”) och altruistiskt värde (ihop 

slagning av etik och spiritualitet) (Se mer i Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & 

Holbrook, 2009:100 & 101). Följaktligen, uppstår sex olika kategorier för hur 

kundvärde kommer till. Dessa är effektivitet (efficiency), utmärkthet (excellence), 

socialt värde (social value), spel (play), estetik (aesthetics) och altruistiskt värde 

(altruistic value). Avhandlingen går inte djupare in på dessa, utan låter figuren förklara 

kort vad dessa innebär. Det är trots allt väsentligt att presentera för läsaren några 

exempel på dessa kategorier: 1) Effektivitet (t.ex. underlätta kundens processer (tid, 

ansträngning) genom snabb mat eller genom möjligheten att frysa ner mat), 2) 

Utmärkthet (t.ex. att beundra en Ferrari som kör från 0-100km/h på 3 sekunder, men 

själv prövar man aldrig det), 3) Socialt värde (t.ex. bära dyra klockor eller kläder, äga 

dyra tavlor), 4) Spel (t.ex. spela tennis med vänner (roligt) jämfört med att spela tennis 

som yrke (hårt jobb och seriöst)), 5) Estetik (t.ex. beundra musik, dans och målningar) 

och 6) Altruistiskt värde (t.ex. lyda trafikregler även om ingen tittar eller meditera för 

att absorbera någon källa av kosmisk energi). (Holbrook, 1999:13-23) En viktig aspekt i 

Holbrooks argument är att alla dessa sex typer av uppfattat kundvärde tenderar att 

vara samtida. Det vill säga, de tenderar att uppkomma i olika grader tillsammans, i en 

konsumtionsupplevelse. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007:439) 



 

 

44 

3.3.2. Modell över input för kundens värdeskapande i och efter den 

konkreta interaktionen 

För att kunna använda Holbrooks (1999) typologi måste avhandlingen förklara vilka 

resurser och input som existerar i och efter den konkreta interaktionen. Avhandlingen 

skapar ett sammanhang i vilket Holbrooks (1999) värdetypologi sedan används. 

Beroende på stimulation i form av input, resurser eller element kommer kunderna att 

skapa värde och värde att uppstå för dem på olika sätt. Detta eftersom kunden 

använder all aktuell input, alla element i serviceupplevelsen för att skapa värde och för 

att värde skall uppstå influerat av emotionella och kognitiva uppfattningar (Heinonen 

et al., 2010:537; Tronvoll, 2012:300). Kunder använder eller reagerar på medvetet och 

undermedvetet på olika element. I första delen av litteraturdiskussionen (2.3) 

diskuterades kundernas resursintegrering (Grönroos 2008; Grönroos 2011). I och efter 

den konkreta interaktionen är det också fråga om en form av resursintegrering eller 

mer lämpligt inputsintegrering, där allt som existerar  och kommer till, integreras eller 

inte till något form av kundvärde. Berry, Wall och Carbone (2006:44-45) talar om 

funktionella, mekaniska och mänskliga ledtrådar. Termen ledtrådar understryker att 

olika kunder integrerar medvetet eller undermedvetet med olika ledtrådar (Berry, Wall 

& Carbone, 2006). Till exempel, en viss kund kan reagera på det starka ljuset i den 

konkreta interaktionen, medan en annan inte lägger märke till det. I det senare fallet 

utgör ljuset ändå input i att värde skapas eller uppstår för kunden, eftersom ljuset 

indirekt bidrar till upplevelsen (i mörker kan man inte sitta). I situationen efter den 

konkreta interaktionen kan, till exempel, kundens diskussion om delade upplevelser 

med andra kunder omforma kundens egna upplevelse (kundvärdet förändras), medan 

en annan kund inte ändrar sin bild av upplevelsen (kundvärdet förändras inte) 

(Heinonen et al., 2010:541).  
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Figur 11 Input i och efter den konkreta interaktionen från vilket kundvärde uppstår eller 
skapas av kunden. 

I figuren 11 har avhandlingen försökt att inkludera all den input som kunden genom 

inputsintegrering använder för att skapa värde, från vilka värde uppstår för kunden 

eller från vilka värde omskapas/omförhandlas utanför eller efter den konkreta 

interaktionen (Heinonen et al., 2010:541) (figuren baserad på (Gummesson, 2007:123; 

Berry, Wall och Carbone 2006:44-45; Kokko & Mäki, 2009:218; Tronvoll:2012:295; 

Grönroos 2007 som hänvisar till Parasurman; Gummesson, 2007:123; Grönroos 2007; 

Tronvoll, 2012)). Det är väsentligt att poängtera att dessa är baserade på B2C i en bank- 

och placeringskontext, vilket avhandlingen avgränsas till. Anmärkningsvärt i figur 11 är 

att ingen direkt produkt eller tjänst (marknadskategori) inkluderas i den konkreta 

interaktionen, utan dessa ingår i serviceupplevelsen och utfallet av den. Till exempel, är 

det möjligt att inget placeringsavtal görs i interaktionen och att det istället reserveras 

en ny tid för ytterligare träff. Samtidigt existerar det ingen konkret produkt eller tjänst i 

en bank- och placeringskontext. Därför utgör serviceupplevelsen och utfallet av den i 

figur 11, det som kunden tar med sig till sitt värdeskapande efter den konkreta 

interaktionen.  

3.3.3. Värde ackumuleras 

Avhandlingen angriper kundvärde i och efter den konkreta interaktionen genom att 

argumentera för att kundvärde ackumuleras i och efter den konkreta interaktionen. 

Detta överensstämmer med Grönroos (2011:295) som påpekar att värde ackumuleras 

eller förstörs genom användningsprocessen/värdeskapande processen och bestäms 
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således inte endas i slutet av den. Enligt  Echeverri och Skålen (2011:367) är det inte 

möjligt att i tid och rum separera värdeskapande och värdeförstörelse i och efter den 

konkreta interaktionen. Följaktligen, antar avhandlingen att kundvärde ackumuleras 

eller förstörs i form av olika kundvärden enligt Holbrook vilka skapas eller uppstår från 

den enskilda inputen, från integrering av olika input eller från en helhet av alla input 

(se figur 11). Till exempel, om medarbetarens hälsning upplevs positivt (värde 

skapas/uppstår), stolen bekväm (värde skapas/uppstår), medarbetaren ser 

ointresserad ut (värde förstörs/inget värde uppstår) eller en positiv kommentar av en 

vän angående avtalet man undertecknat (värde skapas/uppstår). Dock, kan alla dessa 

tillsammans efter kundens integrering av dem betyda någonting helt annat (värde 

skapas eller förstörs). Holbrooks (1999) värdetypologi används för att analysera hur 

kundvärde uppstår/skapas från enskilda input (eller förstörs), från integrerade input 

(eller förstörs) eller från en helhet av alla input tillsammans (eller förstörs).  

3.4. Sammanfattning av teorin 

Syfte för avhandlingen är att använda servicelogiken för att förstå utfallet/värde för 

kunden av kundens värdeskapande process i och efter den konkreta interaktionen med 

företaget. Litteraturdiskussionen inleddes med att försöka förstå kundens 

värdeskapande process och vilka roller det existerar i den från kundens synvinkel. 

Avhandlingen anlände vid fem olika roller. Kunden ser företaget som en 

värdemöjliggörare, medvärdeskapare och företaget som en del av kundens liv och 

kontext (se figur 12). Kunden ser sig själv som värdeskapare och kunden ser sig själv, 

sitt liv och sin kontext som värdeskapare. Genom att använda servicelogiken, på vilken 

kundens värdeskapande process i teorins första del baseras, kunde avhandlingen rikta 

den andra delen av teorin och den kommande empiriska undersökningen till de rätta 

platserna i kundens värdeskapande process. Den andra forskningsfrågan som handlar 

om utfallet/värde av kundens värdeskapande process fokuserades därför till den 

konkreta interaktionen samt tiden efter den konkreta interaktionen. I övre delen av 

figur 12 är detta åskådliggjort genom att pilarna går från kundens värdeskapande 

process till de två olika uppsättningarna (i och efter den konkreta interaktionen) för var 

värde för kunden skall undersökas. 
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Figur 12 Sammanfattning av teorin 

Det existerar ingen överenskommelse över kundvärdets definition eller 

konceptualisering i existerande värdelitteratur. Därför var det befogat att avhandlingen 

skapade en egen referensram för hur kundvärdet angrips i en B2C kontext, i vilken 

värde är ytterst svårfångat och komplext. Det är viktigt att poängtera här att denna 

referensram gäller för en och samma kund. Det handlar om hur värde skapas och 

uppstår för samma kund både i efter den konkreta interaktionen. För att förstå 

kundvärdet argumenterade avhandlingen att man måste förstå kundvärdets 

individuella och kontextspecifika karaktär. Kundvärdet är aldrig lika för samma kund, 

eftersom kundens logik styrs av mentala modeller och av olika fastslagna kontexter 

samt av kundens olika rörliga roller/kontexter. Kundens mentala modeller består av 

olika faktorer som till exempel känslor, personlighetsdrag och tidigare erfarenhet (se 

figur 12 där delen som ser ut som ett öga illustrerar kundvärdets individuella karaktär).    

Fastslagna kontexter är specifika platser som, till exempel, hemma, i den konkreta 

interaktionen eller hos någon bekant. Detta illustreras i figur 12 där rektangelns övre 

del utgör fastslagen kontext. I den konkreta interaktionen kan den fastslagna kontexten 

endast vara bankkontexten (kan inte tex. vara hemma om man personligen träffar 

medarbetaren). Tiden efter den konkreta interaktionen består istället av många olika 

fastslagna kontexter, eftersom kunden tillbringar och rör sig från kontext till kontext 

(skillnaden är illustrerad i de två rektanglarna i figur 12). Dock, är det viktigt att 

komma ihåg att den konkreta interaktionen också kan ske i andra kontexter än i 

banken (men det är inte relevant för denna avhandling), till exempel, använda 

internetbank hemma (Grönroos, 2007). I rektangelns andra del i figur 12 är kundens 

rörliga roller/kontexter (användare, semesterfirare, arbetstagare) infogade. Dessa är 

lika för både i och efter den konkreta interaktionen. Är kunden semesterfirare då man 

kommer in i banken eller talar med en bekant har kunden en annan mental modell än 

om kunden är en arbetstagare. Förhållandet mellan kundens 1) mentala modeller och 

2) fastslagna kontexter samt kundens olika rörliga roller/kontexter är tvådelat. Från 

olika fastslagna kontexter och rörliga roller/kontexter kommer samma kund att ha 

olika mentala modeller. Men också från olika mentala modeller kommer samma kund 

att uppleva olika fastslagna kontexter samt anta olika rörliga roller/kontexter 

(Heinonen et al., 2010:542). Detta illustreras i figur 12 genom dubbelriktade pilar 

mellan rektangeln och ögat i både den konkreta interaktionen och efter den konkreta 

interaktionen.  
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I nedre delen av figur 12 har det input som existerar i en konkret och efter en konkret 

interaktion illustrerats. Kundvärdets individuella karaktär och kontextspecifika 

karaktär leder till att olika kundvärden kommer att uppstå eller skapas på unika sätt av 

SAMMA kund från varje enskild input, från integrering av olika input eller från en 

helhet av alla input i och efter den konkreta interaktionen. Det är det som pilarna i 

figur 12 belyser. Startpunkten är således i förhållandet mellan kundvärdets individuella 

och kontextspecifika karaktär vilket bestämmer vilken input som används eller 

integreras, medvetet eller undermedvetet av kunden så att värde skapas eller uppstår 

för honom eller henne. Avhandlingen antar därmed att värde ackumuleras från olika 

kundvärden, vilka uppstår, skapas eller förstörs från dessa input beroende på kundens 

mentala modeller och kontextspecifika karaktär. Pilen som går vertikalt genom hela 

figur 12 och förenas genom rektanglarna illustrerar att kundvärdets individuella och 

kontextspecifika karaktär varierar från tidpunkt till tidpunkt både i den konkreta 

interaktionen och efter den konkreta interaktionen. Detta ger modellen en dynamisk 

innebörd. Det är enligt ovanstående argumentation som avhandlingen konstaterar att 

värde alltid uppstår och skapas på olika och unika sätt av samma kund (se längst ner i 

figur 12).    

Allt detta förklarar varför kundvärdet är komplext och varför det är svårfångat i en B2C 

kontext. Argumentationen blir därmed teoretisk både med tanke på kundens 

värdeskapande process och utfallet/värde av denna process. Därför behövs det 

empirisk undersökning. Den empiriska undersökningen är bryggan till att göra 

servicelogiken och värdekonceptet mer praktiskt användbart i den konkreta 

interaktionen och efter den konkreta interaktionen (detta diskuteras i 

diskussionskapitlet efter analysen av den empiriska datan, se sid 115). Detta var också 

ett av argumenten i problemområdet och varför denna avhandlingen behövs för 

litteraturen. För att analysera informationen i den empiriska undersökningen används 

Holbrooks (1999) modifierade värdetypologi. Holbrooks (1999) värdetypologi används 

alltså för att förstå den andra delen av figur 12, hur värde uppstår eller skapas av 

kunden från input i och efter den konkreta interaktionen. 
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4 METOD 

Detta stycke inleder den empiriska undersökningen i denna avhandling. 

Litteraturdiskussionen delades in i två skilda kapitel. Första delen av teorin diskuterade 

kundens värdeskapande process, där företaget antar olika roller och kunden är 

värdeskaparen. Företaget kan anta rollen som värdemöjliggörare, medvärdeskapare 

och en roll som en del av kundens liv och kontext. Den andra delen av teorin skapade 

förståelse för vad värde/utfallet av denna process är för kunden i en B2C kontext. Här 

diskuterades att värde är ett svårfångat koncept, hur tidigare litteratur angriper det och 

varför det är svårfångat (en modell över denna komplexitet presenterades). Vidare 

presenterades Holbrooks (1999) värdetypologi som ett instrument för att analysera 

värde i och efter den konkreta interaktionen. Avhandlingen angriper värde genom att 

anta att olika kundvärden ackumuleras från ett enskilt input och från en helhet av olika 

input i och efter den konkreta interaktionen specifikt för varje enskild kund. Den 

empiriska undersökningen fokuserar på att förstå denna ackumulering för att förstå 

vad värde är för kunden och därmed ge teorin en mer konkret betydelse.     

Avhandlingen ämnar därmed att med hjälp av den empiriska undersökningen att 

konkretisera och förbättra den abstrakta teorin för att göra kundvärde mer påtagligt 

(bryggan i problemområdet, se sid 4). Samtidigt används teorin både i och som 

förförståelse och grund för den empiriska undersökningen. Den teoretiska 

referensramen har byggts upp och är skräddarsydd för avhandlingens syfte och för att 

användas i den empiriska undersökningen. Avhandlingen är därför både deduktiv och 

induktiv. Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2007:119) kan det vara fördelaktigt 

kombinera dessa två, eftersom det antingen är i kombination eller motsättningen 

mellan dessa som ny eller spännande kunskap kan uppstå (Holme & Solvang, 1997:51).  

I efterföljande kapitel kommer avhandlingen att diskutera, förklara och argumentera 

för valet av metod. För det första, argumenteras varför kvalitativ 

undersökningsmetodik är mest lämplig för att förstå kundvärde i och efter den 

konkreta interaktionen. För det andra, argumenteras för valet av  

undersökningskontext (bank och placeringstjänster). Därefter övergår avhandlingen till 

insamling av data. Här argumenteras varför både intervju och observation utgör 

lämpliga kvalitativa metoder för att förstå kundvärde. Sedan diskuteras avhandlingens 

val av respondenter, kriterier och intervjuguiden. Till sist beskrivs genomförandet av 
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intervju och observation, hur materialet analyserades samt undersökningens validitet 

och reliabilitet. 

4.1. Undersökningsmetod 

I forskning handlar det alltid om att välja den metod som passar bäst för ett specifikt 

syfte eller ett problemområde (Ghauri och Gronhaug, 2002:86; Bell, 2000:87; Bradley, 

2010:114; Gummesson, 2000:3; Holme & Solvang, 1997:76). Syftet med denna 

avhandling är att använda servicelogiken för att förstå utfallet/värde för kunden av 

kundens värdeskapande process i och efter den konkreta interaktionen med företaget. 

För det första, värde är ett svårfångat, mångsidigt och komplext koncept. Samtidigt 

utgör avhandlingens syfte ett relativt outforskat område i en B2C kontext. Därför är det 

befogat att använda en undersökningsmetod som möjliggör och underlättar insamling 

av information som är djup, insiktsfull, detaljrik, och ny (Holme & Solvang, 1991:101; 

Patton, 2002:14; Aaker et al. 2011:162-163). Detta eftersom kvalitativa metoder är 

mindre strukturerade och mer intensiva än standardiserade frågeformulär, vilket 

möjliggör en mer flexibel och djupgående relation med respondenten  (Aaker et al., 

2011:162). Denna växelverkan kan förmedla en mer fullständig, mer nyanserad och 

rikare kontext av vad som undersöks (Holme & Solvang, 1991:101-103; Aaker et al. 

2011:162). Målet med kvalitativa metoder är snarare insikt än analys (Bell, 2000:13). 

Genom att använda kvalitativa metoder har man möjlighet att se holistiskt på ett 

fenomen, det vill säga beskriva helheten av det sammanhang som problemet är en del 

av (Holme & Solvang, 1997:14; Patton, 2002:228).  

För det andra, avhandlingens syfte handlar om att förstå värde från någon annans 

perspektiv. Värdet är unikt och individuellt för varje individ, vilket betyder att 

avhandlingen måste få tillgång till information från varje enskild individ. Kvalitativa 

metoder möjliggör undersökning av ett fenomen inifrån (Holme & Solvang, 1997:92). 

Med andra ord, man försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se världen 

utifrån hans eller hennes perspektiv, med hjälp av hans eller hennes egna ord (Holme & 

Solvang, 1997:92; Patton, 2002:47; Aaker et al., 2011:162). Vad avhandlingen vill 

komma åt är processen som sker i konsumentens sinne eller i huvudet på konsumenten 

(Aaker et al., 2011:162). Kvalitativa metoder möjliggör fångandet av egenarten hos den 

enskilda individen och dennes speciella livssituation, vilket är relevant eftersom värde 

är individuellt och unikt för varje individ (Holme & Solvang, 1997:82).  
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För det tredje, situationerna i den konkreta interaktionen och tiden efter den konkreta 

interaktionen består till största delen av sociala processer. Användningen av kvalitativa 

metoder ger avhandlingen en större möjlighet att erhålla förståelse för sociala 

processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997:79). På grund av att värde är 

någonting som uppstår/skapas medvetet och undermedvetet i sociala processer och i 

interaktioner med olika objekt är det inte direkt möjligt att mäta eller observera det. 

Med kvalitativ data man kan dock skapa förståelse för den här typen av information 

(Aaker et al., 2011:162). För det fjärde, forskarens egen erfarenhet utgör ett argument 

för avhandlingens val av kvalitativa metoder (Ghauri och Gronhaug, 2002:86). 

Skribenten till avhandlingen jobbar själv i undersökningskontexten och kan därför 

utnyttja denna erfarenhet och kunskap för genomförandet av undersökningen. 

Forskaren är själva instrumentet i kvalitativ forskning (Patton, 2002:14).  

Till sist är det väsentligt att poängtera att tidigare litteratur efterlyser ytterligare 

kvalitativ forskning inom kundvärde och interaktioner mellan kund och leverantör 

(Hohenschwert, 2012:148; Echeverri & Skålen, 2011:370). Heinonen et al. (2010:545) 

poängterar att företag borde göra mer djupgående etnografiska studier för att fånga 

konsumentens värld. Gallarza, Gil-Saura och Holbrook (2011:188) påpekar att 

kvalitativa metoder behövs för att fånga de fenomen som är svårfångade och 

komplicerade (som t.ex. värde). De konstaterar att kvalitativa metoder har använts för 

sparsamt av värdeforskare. Då kan det argumenteras att kvalitativ forskning också 

behövs för att undersöka situationerna efter den konkreta interaktionen, vilka är 

relevanta för avhandlingens syfte. 

4.2. Undersökningskontext 

Då Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009:104) valde sin 

undersökningskontext för att operationalisera Holbrooks värdetypologi hade de som 

mål att välja en kontext, i vilken alla typer av värde potentiellt kan existera tillsammans 

eller på varandra. Därför valde de restaurangindustrin då denna innehåller både 

gripbara och ogripbara värdeaspekter. Samma tillvägagångssätt är även relevant för 

denna undersökning. Avhandlingen väljer en bankkontext med fokus på 

placeringstjänster. Detta val möjliggör fångandet av värde i den konkreta interaktionen 

och efter den konkreta interaktionen, eftersom placeringstjänster kräver en individuell 

interaktion mellan medarbetare och kund för att kunna kartlägga kundens processer 

och aktiviteter. Samtidigt förmedlar placeringstjänster input till kundens 
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värdeskapande processer efter den konkreta interaktionen i form av fortlöpande avtal 

eller placeringar. Kundens värdeskapande processer kan således fortgå i princip 

dagligen då kunden funderar på sina pengar och på sitt ekonomiska läge. Därmed kan 

värde skapas eller uppstå för kunden förutom i den konkreta interaktionen också 

dagligen efter den. Båda dessa situationer är befintliga i och med avgränsningen till 

placeringstjänster. Pengar utgör en central roll i människors liv, vilket resulterar i att 

många processer och aktiviteter kretsar kring pengar (köp av kläder, resor osv.). Därför 

är pengarnas roll indirekt relaterade till placeringsavtalen, eftersom uppåtgående 

börskurser ger mer trygghet och ”potentiella” pengar att använda, medan sjunkande 

börskurser resulterar i det motsatta.  

Placeringstjänster möjliggör dessutom undersökning av gripbara (ett konkret avtal, 

medarbetarens utseende) och ogripbara (känsla av frustration, humör) värdeaspekter 

både i och efter den konkreta interaktionen. Upptäckandet av olika typer av värde i och 

bland/mellan olika kunder är därför sannolikt. Följaktligen, förväntas denna bransch 

generera mångsidig information genom dess interaktiva (olika värdeaspekter genom 

interaktion med olika subjekt och objekt) och långsiktiga karaktär (tiden efter den 

konkreta interaktionen). Avhandlingen hoppas att undersökningens resultat även kan 

vara implementerbara i andra branscher, i vilka andra angreppssätt än personlig 

kontakt används för att bemöta och interagera med kunden. 

4.3. Insamling av data 

Förrän man kan utforma instrumentet för informationsinsamling på ett lämpligt sätt 

måste man ha en förståelse för de förhållandena man vill undersöka (Holme & Solvang 

1997:12; Bell, 2000:87), eftersom det specifika forskningsproblemet kräver att en viss 

typ av material samlas in (Ghauri & Gronhaug, 2005:108). Avhandlingen har 

poängterat att värde är ett svårfångat koncept på grund av att det är individuellt och 

kontextspecifikt. Samtidigt existerar det naturliga begränsningar i kundernas verbala 

rapporter då de försöker beskriva sin respons till upplevelser eller då de försöker 

definiera vilka riktiga källor värde skapas från eller uppstår av (Bonnemaizon, Cova och 

Louyot, 2007:56). Att använda kvalitativ intervju är därför inte tillräckligt för att nå full 

förståelse. Avhandlingen kompletterar därför kvalitativ intervju med observation, som i  

sin tur inte kan användas för att fånga känslor, tankar eller avsikter (Patton, 2002:341). 

Kvalitativ intervju behövs därmed för att komplettera otillräckligheten i metoden 

observation, det vill säga fånga kundens känslor, avsikter och tankar. Det är med hjälp 
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av detta undersökningsinstrument som avhandlingen undersöker vad värde är för 

kunden.  

Nyttan med att kombinera två eller flera metoder (triangulation) är att det är sannolikt 

att det ena angreppssättet identifierar något som inte var uppenbart eller synligt i det 

andra. På så sätt går man inte miste om en insikt, eftersom de två metoderna 

kompletterar varandra. (Bradley, 2010:127; Patton, 2002). Till exempel, om resultatet 

från observationsstudien stöder slutresultatet från andra metoder eller vice versa så 

förstärker man svarens tillförlitlighet (Aaker et al. 2011:190). Gummesson (2000:35) 

konstaterar att användningen av kvalitativa och informella intervjuer samt 

observationer utgör den bästa förutsättningen för undersökning av förändrings- och 

beslutsprocesser. Denna egenskap är väsentlig för att fånga vad värde är för kunden.  

4.3.1. Observation (deltagande) 

Aaker et al. (2011:184) skriver att observation är det enda undersökningsalternativet 

för att studera fysiologiska fenomen. Den möjliggör grundlig förståelse för vad som 

händer i olika typer av sociala relationer (Saunders et al., 2007:284). Genom att 

observera kan avhandlingen kartlägga hur ett nätverk av handlingar och reaktioner 

mellan gruppens medlemmar skapar ett socialt system (Holme & Solvang, 1991:126). 

Observation möjliggör därför fångandet av kundens synliga och påtagliga reaktioner, 

beteende samt sociala utspelningar, vilka utgör bevis för att värde uppstår eller skapas 

av honom eller henne. Vad avhandlingen då försöker att se genom kundens ögon är de 

värderingar kunder anknyter till sina handlingar och därmed vad kundvärde är i den 

konkreta interaktionen (Saunders et al., 2007:282; Bradley, 2010:239; Aaker et al., 

2011:192). Det handlar mer om att spåra och försöka känna igen beteende eller 

handlingar, vilka utgör tecken på att kundvärde kan ha skapats eller uppstått för 

kunden (Patton, 2002:4; Bradley, 2010:129). Avhandlingen kan inte anta eller avgöra 

vad det är för typ av kundvärde eller från vad det har uppstått, eftersom det är endast 

kunden själv som vet det. Istället antecknar avhandlingen vad som skett och ställer 

sedan frågor angående episoden i intervjun efteråt. Således kommer avhandlingen 

genom deltagande observation närmare kundvärde och från vad det uppstår eller 

skapas av i en direktsänd kontext som inte är strukturerad av forskaren (Fangen, 

2005:32-33). 
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4.3.1.1. Deltagande observation i avhandlingens undersökningskontext 

Om den man observerar inte känner sig bekväm i observatörens närvaro eller märker 

att han eller hon blir observerad, kan deltagande observation förstöra det som är 

naturligt i själva kontexten (Fangen, 2005; Aaker et al., 2011:184). Eftersom skribenten 

jobbat en längre tid i banken är det troligt att de flesta bankkunderna träffat skribenten 

och associerar skribenten med banken. Om så är fallet underlättas skribentens försök 

att naturligt smälta in i observationskontexten, eftersom skribenten inte direkt upplevs 

som en utomstående observatör (Fangen, 2005:30). Avhandlingen har inte för avsikt 

att hålla observationen dold, även om både Holme och Solvang (1997:112) och Aaker et 

al. (2011:184) påpekar att om observationen inte är dold existerar det större risk för att 

det naturliga i kontexten försvinner och att undersökningspersonerna inte handlar 

naturligt.  Om avhandlingen inte avslöjar observationen och därefter frågar kunden för 

en intervju är det sannolikt att kunden blir misstänksam för vad skribenten verkligen 

gjorde med på mötet med medarbetaren. Samtidigt äventyrar detta tillvägagångssätt, 

oberoende om observationen avslöjas eller inte, bankens egen verksamhet. En tredje 

parts närvarande i mötet kan hämma sig på möjligheten för banken att erhålla en ny 

kund eller negativt påverka relationen med en existerande kund. Det handlar ändå om 

människors privata angelägenheter och integritet är då ett minimumkrav. Därför 

kommer observation endast användas då kunden är tillräckligt bekant för att inte 

förstöra det naturliga i kontexten och relationen mellan bank och kund. 

4.3.2. Kvalitativ intervju 

För att förstå vad värde är för kunden krävs tillgång till kundens djupgående tankar, 

känslor och avsikter kring fenomen de kan och inte kan formulera i konkreta eller 

direkta svar (Patton, 2002:341). Till exempel, att fråga kunden vad han eller hon 

upplever som värde leder undersökningen ingen vart. Det beror på att termen värde i 

sig är för svår och komplicerad för kunden att greppa och förstå, för att kunden med 

egna ord och tankar skall kunna svara på frågan. Därför lyckas det inte att nå framsteg 

med strikta frågeformulär eller specifika frågor, utan vad avhandlingen söker är en 

situation där två eller flera parter utbyter tankar och idéer (Marshall & Rossman, 

2010:145). En situation i vilken undersökningssituationen blir mer likt en vardaglig 

situation eller ett vanligt samtal och karaktäriseras av flexibilitet (Holme & Solvang, 

1991:110; Bell, 2000:119). Detta möjliggör att komplexa frågor och följdfrågor kan 

ställas samt utvecklas eller fördjupas, på vilka undersökningspersonerna sedan svarar 

öppet på (Bell, 2000:119; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007:316). Tanken är att 
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undersökningspersonerna själva får bestämma utgången för samtalet, utan att 

forskaren styr personerna till att svara på ett specifikt sätt (Holme & Solvang (1997:99). 

Denna flexibilitet ger avhandlingen möjlighet att förstå kundvärde från någon av 

undersökningspersonernas perspektiv (Patton, 2002:21), eftersom den underlättar 

undersökningspersonernas uppgift att förklara sina subjektiva åsikter, tankar och 

reaktioner kring det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1991:111; Patton, 2002). 

Den personliga kontakten medför ofta att intervjun blir vidlyftig och att utvinnandet av 

rikare information då blir mer sannolikt (Bradley, 2010:117). Ju fler ingående 

följdfrågor och öppna svar som behandlas desto mer användbar information erhålls 

(Marshall & Rossman, 2010:145). Enligt ovanstående argumentation väljs kvalitativ 

intervju för den empiriska undersökningen.              

4.3.2.1. Semistrukturerade intervjuer  

För att skapa en koppling mellan teori och empiri samt underlätta analys skapar 

avhandlingen genom semistrukturerade ett undersökningsinstrument som överför 

teorin till empirin. Avsikten är att överföra delar i den teoretiska referensramen (som 

utgör input i figur 12, se sid 48) till frågor i de semistrukturerade intervjuerna (Holme 

& Solvang, 1997:139). Det konstaterades tidigare att det inte är möjligt att direkt fråga 

vad värde är för kunden (se sid 55), istället måste termen kringgås genom indirekta 

frågor. Till exempel, kan man fråga hur kunden upplevde träffen eller diskussionen 

med medarbetaren. Genom strukturerade intervjuer är det möjligt för avhandlingen att 

ställa indirekta värdefrågor angående inputen i figur 12. De frågor utgör sedan 

förutbestämda teman som genomgås i intervjun och finns listade i en intervjuguide 

(Holme & Solvang, 1997:139; Aaker et al. 2011:165–166; Patton, 2002:342; Trost, 

2009:20-21). Valet av semistrukturerade intervjuer ger därför avhandlingen fokus i 

planeringen och i utförandet av undersökningen (Saunders et al., 2007:321). Samma 

fokus underlättar sedan analysen då det insamlade materialet är relevant och inte 

överflödigt (Holme & Solvang, 1997:139). 

Med semistrukturerade intervjuer kan avhandlingen fortfarande bygga ett fritt och 

vanligt samtal innanför ett visst förutbestämt tema, ställa följdfrågor och variera 

ordningen på frågorna (Patton, 2002:343; Saunders et al. 2007:312-315; Haas, Snehota 

& Corsaro, 2012:98). Semistrukturerade intervjuer möjliggör också ställandet av öppna 

frågor, vilket resulterar i öppna svar formulerade med den intervjuades egna ord 

(Bradley, 2010:194). Det är det enda sättet att undersöka kundvärde, utan att styra 
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kunden till att berätta om ett kundvärde han eller hon inte ens tänkt på. Alla indirekta 

värdefrågor i avhandlingen är därför öppna. Då kan avhandlingen dessutom upptäcka 

nya teman bland kundens öppna svar, till exempel, ett kundvärde avhandlingen inte 

väntat sig eller en ny aspekt av kundvärde (Bradley, 2010:194). Valet av 

semistrukturerade intervjuer bibehåller därför avhandlingens grundargumentation för 

varför kvalitativa intervjuer valdes som en del av avhandlingens 

undersökningsinstrument med målet att förstå vad värde är för kunden.   

4.3.2.2. Intervjuguide 

En intervjuguide används för att bibehålla en välplanerad agenda för att inte tappa 

strukturen eller glömma viktiga teman i intervjusituationen (Patton, 2002). Detta för 

att undvika att skapa förundran hos undersökningspersonerna och för att lyckas nå 

framgång i undersökningen (Patton, 2002; Aaker et al., 2011:171). Avhandlingen har 

inte för avsikt att följa en fastslagen intervjuguide till punkt och pricka, utan lämnar 

rum i intervjuguiden för nya frågor och följdfrågor (Holme & Solvang, 1997:101; Trost, 

2009:19; Bradley, 2010:305; Patton, 2002:343-345). Dessa åtgärder tas för att undvika 

för stor styrning i avhandlingen från forskarens sida (Holme & Solvang, 1997:100-101). 

Avhandlingen använder intervjuguiden mer som en manual, minneslista eller 

handledning för intervjutillfället (Holme & Solvang, 1997:100-101). 

Att avhandlingen använder intervjuguiden som en manual betyder att avhandlingen 

försöker skapa en kronologisk struktur, i vilken frågorna behandlas i den ordning det är 

lämpligt och att tiden tillbringad på varje fråga är tillräcklig (Holme & Solvang, 

1997:101; Trost, 2009:19; Bradley, 2010:305). I varje enskild intervju blir den 

kronologiska ordningen individuell och konsten blir då att kunna byta fråga vid rätt 

tillfälle, för att underlätta svarandet för den intervjuade (Bradley, 2010:305). Det är 

också möjligt att låta den intervjuade undermedvetet styra den ordningsföljden för att 

nå kronologisk struktur i intervjun. (Holme & Solvang, 1997:101; Trost, 2009:19; 

Bradley, 2010:305). Bradley (2010:305) konstaterar att för stora hopp mellan olika 

teman skapar förundran och osäkerhet hos den intervjuade. Ytterligare är 

frågeordningen väsentlig när det gäller att etablera en god kontakt med 

intervjupersonen (Bell, 2000:120).  
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4.3.2.3. Förklaring av intervjuguidens logik och teman  

Avhandlingen skapar två skilda intervjuguider. Den ena skapas för intervjun direkt 

efter den konkreta interaktionen och den andra för intervjun som äger rum en tid efter 

den konkreta interaktionen. Grundstrukturen och frågorna i vardera intervjuguide är 

baserade på avhandlingens angreppssätt, det vill säga att olika kundvärden 

ackumuleras från olika input. Inputen används antingen enskilt, integrerat eller som en 

helhet för att värde skall uppstå eller skapas av kunden. Enligt ovanstående 

argumentation för öppna frågor (se sid 56) är frågorna utvecklade enligt Pattons 

(2002:354) riktlinjer för hur man håller dem öppna. 

Avhandlingen öppnar diskussionen i intervjuguide 1 (se bilaga 1), vilken berör 

situationen direkt efter den konkreta interaktionen, med att diskutera 

undersökningspersonernas nutida aktiviteter. Detta för att inleda intervjun på ett lätt 

och bekvämt sätt för respondenten (Patton, 2002:352). Därefter övergår avhandlingen 

till att fråga om serviceupplevelsen som den intervjuade endast för några minuter 

sedan avslutat (tema 2, se intervjuguide i bilaga 1). Detta är enligt Patton (2002:352) 

som påpekar att åsikter och känslor finner mer grund och är mer betydelsefulla om den 

intervjuade återupplever upplevelsen verbalt. Eftersom intervjun sker direkt efter 

interaktionen är alla frågor utformade i nutid och dåtid, vilka enligt Patton (2002:353) 

då blir mer tillförlitliga än vad frågor om framtiden skulle bli. Tema 3 behandlar 

medarbetaren och hans eller hennes input i hur värde uppstår eller skapas för kunden 

(frågorna från figur 12 sid 48). Tema 4 berör den fysiska omgivningens input 

(utvecklad från figur 12) och tema 5 avslutar med några helhetsfrågor angående både 

det lokala kontoret och banken överlag. Även om frågorna är utvecklade från figurerna 

är avhandlingen noga med att inte styra in de intervjuade på de olika enskilda inputen 

(t.ex. klädsel eller stolens bekvämlighet). Genom detta tillvägagångssätt är den 

information som uppkommer från respondenternas öppna svar legitim.  

Intervjuguide 2 (intervjun utförs en 3-4 veckor efter den konkreta interaktionen) följer 

samma princip som intervjuguide 1. För det första, öppnas intervjun med frågor 

angående lättare information. För det andra, behandlas olika teman som är utvecklade 

från figur 12. Vissa frågor är aningen styrande, eftersom det inte annars är möjligt att 

förstå hur värde uppstår eller skapas av kunden efter den konkreta interaktionen. Det 

är troligt att respondenten inte nämner eller länkar de olika inputen till 

serviceupplevelsen eller utfallet av den, utan endast svarar genom allmänna tankar, 

känslor och åsikter som har lett till att värde uppstått eller skapats av dem. Med andra 
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ord, allmänna tankar som indirekt är relaterade till de olika inputen och därmed till 

serviceupplevelsen och utfallet av den, men genom en koppling som kunden själv inte 

är medveten om. Avhandlingen måste därför fråga öppna frågor angående de olika 

inputen, för att erhålla användbar information.  

4.4. Val av undersökningspersoner 

Avhandlingen intervjuar och observerar personer som är delaktiga i avhandlingens 

studerade företeelse, med andra ord kunder som är delaktiga i och efter den konkreta 

interaktionen (Holme & Solvang, 1997:104). Personer som är delaktiga i en företeelse 

kallas för respondenter (Holme och Solvang; 1997:104). Avhandlingen har inte tidigare 

talat om respondenter för att undvika inkludering av ett ord som inte ännu förklarats. 

Från och med nu namnges alla undersökningspersoner och intervjuade  till 

respondenter eller kunder.  

Valet av respondenter är ett rationellt beslut, då urvalet är lämpligt för avhandlingens 

syfte och den planerade undersökningen (Holme & Solvang, 1991:114; Marshall & 

Rossman, 2010:222). Valet skall grunda sig på det man vill kunna säga i slutet av 

studien (Patton; 2002:229). Avhandlingen konstaterade att värde är olika och unikt för 

var individ. Av detta följer att alla kunder är relevanta för avhandlingen. Värdets 

karakteristika förutsätter att avhandlingen genomför en djupgående diskussion med 

varje respondent. Genom kvalitativa metoder erhålls en relativt stor mängd detaljerad 

och djupgående information om ett mindre antal människor och objekt (Patton, 

2002:14; Holme & Solvang, 1997:14). Därför är det varken behövligt, möjligt eller 

relevant för avhandlingens syfte att studera ett stort antal case. (Gummesson, 2000:3). 

Avhandlingen fokuserar således inte på att pröva om informationen har generell 

giltighet eller representativitet (Holme & Solvang, 1997:14; Patton, 2002:14), utan 

skapar istället ett mindre urval. Detta för att grundligt förstå vad värde är för de kunder 

som ingår i urvalet (Patton, 2002:7).     

4.4.1. Urvalsmetod 

Urvalsmetoden i avhandlingen är tvådelad. För det första, är urvalet slumpmässigt. 

Avhandlingen har inte i förväg planerat in undersökningen till en viss tidpunkt för att 

fånga specifika och förutvalda kunder. De kunder som befinner sig i banken, råkar 

komma in i banken eller är inbokade av bankens medarbetare för tidpunkten för 

undersökningen intervjuas. Från ett tidsperspektiv är urvalsmetoden därför 
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slumpmässig, eftersom alla kunder är lika aktuella och har lika stor sannolikhet att bli 

utvalda (Bell, 2000:111). För det andra, är urvalet målmedvetet. Avhandlingen väljer ut 

eller bort respondenter bland de som är aktuella under tidpunkten för avhandlingens 

undersökning (enligt kriterierna nedan). Patton (2002:46) och Holme och Solvang 

(1997:79 & 104) rekommenderar sökande av informationsrika subjekt, eftersom 

möjligheten att hitta något icke-typiskt eller erhålla mer variation i informationen är då 

mer sannolikt. Avhandlingen använder således ett målmedvetet slumpmässigt urval 

(purposeful random sampling) (Patton, 2002:230). För att skapa en mångsidig 

representation av olika kunder med olika agenda och därmed erhålla en mer mångsidig 

förståelse för vad värde är för kunder listas nedanför några förutbestämda 

urvalskriterier. 

4.4.1.1. Kriterier för val av respondenter 

Kriterierna är skapade enligt att värde är olika och unikt för varje respondent. Därför är 

olika respondenter med olika agenda relevanta för undersökningen. Avhandlingen 

baserar därmed urvalskriterierna på både teoretiska och strategiska grunder (Holme & 

Solvang, 1997:101). Nedan listas några kriterier för hur urvalet bestäms inom den 

slumpmässigt valda tidpunkten för undersökningen, det vill säga med den 

målmedvetna delen av urvalsmetoden.  

 Kundernas agenda skalla tangera någon form av placeringstjänster (fondavtal, 

månadsspara, engångsplacering, köp/försäljning av aktier). Kunderna behöver 

inte upprätta nya placeringsavtal, utan även diskussion angående existerande 

eller nya avtal är relevant. Kunderna kan också vara nya kunder. 

 Kunder med olika erfarenhet av placeringar. 

 Kunder med olika förståelse, engagemang och kunskap för placeringar. 

 Kunder med olika förmögenhet och pengasummor att placera. 

 Kunderna är både yngre kvinnor och män samt äldre kvinnor och män. 

 Kunden kan vara ett par (man och fru), även om avhandlingen begränsades i 

avgränsningskapitlet (se sid 5) till en dyad relation. Det värde som skapas 

individuellt är beroende av den andras närvaro (Bradley, 2010:234). Ett par är 
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därför en helhet vid avhandlingens undersökning av värde och räknas som en 

dyad relation.  

4.5. Genomförandet av observation och intervju 

Klartecken och lov från både medarbetare och kund behövdes för varje enskild 

kundintervju och kundobservation. Skribenten klargjorde alltid först med 

medarbetaren att en observation och intervju var möjlig/tillåten. På samma gång 

redogjorde medarbetaren för kundens agenda, vilket underlättade avhandlingens 

arbete att skapa ett urval enligt kriterierna ovan. Vid detta skede blev det klart att 

medarbetarna inte gärna godkänner en observation om det var fråga om att träffa en ny 

kund, en okänd kund eller en kund som skribenten inte är bekant med. Medarbetaren 

ansåg att det blir olämpligt och obekvämt för kunden och att det kan förstöra eller 

påverka utgången av träffen. Därför har avhandlingen endast observerat tre kunder i 

undersökningen, vilka var både bekanta med medarbetaren och skribenten samt inte 

hade något emot att skribenten observerade dem. Observationsinformationen har 

sedan använts i de tre efterföljande intervjuerna och för att förbättra intervjuguiden i 

form av potentiella följdfrågor. Informationen har inte använts om de icke-observerade 

respondenterna inte lett, genom sina svar i intervjun, diskussionen till att tangera 

denna information. Detta för att undvika styrning av intervjun från skribentens sida.     

Kunderna kontaktades inte i förväg, eftersom det skulle ha kunnat ha en negativ 

inverkan på kundens villighet att besöka banken. Ett extra samtal och deltagande i 

någon form av intervju skulle ha kunnat skrämma kunden eller försämra kundens bild 

av banken. Istället fångade skribenten kunderna då de anlände till banken. Vid de tre 

observationstillfällena mötte skribenten kunden före den konkreta interaktionen för att 

erhålla godkännande att både observation och intervju kunde utföras. Vid intervjuerna, 

då observation inte var möjlig, fångade skribenten kunden direkt efter den konkreta 

interaktion för att be om en intervju (enligt teorin, se sid 31 och intervjuguide 1 sid 58). 

Alla kunder som tillfrågades ställde upp. Efter att intervjuerna hade slutförts, frågade 

skribenten om han får kontakta kunderna för ytterligare en intervju 3-4 veckor senare 

(enligt teorin se sid 31 och intervjuguide 2 sid 58). Alla kunder gav sitt godkännande. 

Vissa kunder ville bli kontaktade per telefon och vissa per epost. Skribenten förklarade 

också att han gärna vill tacka kunderna för att det ställde upp genom att bjuda dem på 

kaffe och tilltugg. Då skribenten sedan kontaktade kunderna på nytt ställde alla 
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gladligen upp. En av kunderna hade inte möjlighet att träffas personligen, så intervjun 

gjordes per telefon.    

Utgångsläget vid intervjuer av främmande människor är att skribenten är den som är 

en okänd person och därmed är påträngande. Kunden känner sig i sin tur obekväm att 

svara på frågor som hon eller han tror att hon inte kan svara på. Därför var skribenten 

noga med att från första kontakt med kunden sänka osäkerhetströskeln. Skribenten 

förklarade att alla svar är relevanta och att kunden och banken förblir anonyma. 

Samtidigt försökte skribenten skapa en god stämning direkt från början. Genom detta 

förfarande hoppades skribenten på att skapa tillit hos kunden, för att underlätta arbetet 

att ta reda på kundens tankar, känslor och avsikter (Patton, 2002:352-353; Holme & 

Solvang, 1997:105-107). Det var påtagligt genom hela intervjun med alla kunder att 

intervjuguiden inte kunden följas till punkt och pricka. För att skapa en avslappnad och 

sympatisk undersökningssituation lämnade skribenten medvetet rum för andra 

diskussioner än endast diskussioner angående avhandlingens tema. Det är nyckeln till 

att lyckas med en icke-styrande intervju. (Aaker et al., 2011:165). 

Alla kunder bemötte skribenten med ett varmt mottagande då skribenten kontaktade 

dem för den andra intervjun. Därför är det troligt att skribenten lyckades skapa en 

positiv relation till kunderna i den första intervjun (Patton, 2002:48; Holme & Solvang, 

1997:93). I den andra intervjun var kunderna bekväma genom hela intervjun och 

verkade ärligt glada över att ha fått vara en del av undersökningen. Den positiva 

relationen med respondenterna resulterar i en högre sannolikhet att erhålla 

information som är relevant för undersökningen. Under de båda intervjuerna försökte 

skribenten också genom att pausa, repetera/omformulera frågan eller delar av kundens 

svar få kunden att automatiskt fortsätta svara och gå djupare in på svaret (probing) 

(Bradley, 2010:119 & 237). Probing är ett sätt att motivera respondenten att 

kommunicera mer, utan att introducera skevhet (bias) (Bradley, 2010:119).     

Vid de tre tillfällen som observation var möjligt, skapade observationen en brygga till 

en mer bekväm och avslappnad intervju. Genom observationen skapades en relation till 

kunden, vilken underlättade kundens uppgift att svara på frågorna i intervjun. I själva 

observationen försökte skribenten att distansera sig själv från den ”normala” kund och 

leverantör interaktionen för att lägga märke till handlingar, reaktioner, beteende eller 

fenomen vilka man annars tar för givet (Holt, 1995:2). Detta för att upptäcka så många 

olika tecken på att värde skapas eller uppstår för kunden som möjligt. Vad dessa tecken 

innebar frågade skribenten sedan av kunderna i efterföljande intervju (Fangen, 
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2005:32). Detta tillvägagångssätt möjliggjorde förståelse för de känslor, tankar och 

avsikter kunden anknöt till de olika reaktionerna, handlingarna och beteende i mötet 

med medarbetaren (Bell, 2000:137). Därmed vad värde var för kunden fick både en 

synlig (tex. reaktioner) och osynlig (tex. tanken bakom reaktionen) förklaring. 

Skribenten bandade in alla intervjuer förutom två intervjuer. En kund ville varken att 

den första eller andra intervjun skulle bandas in. Skribenten skrev istället upp svaren 

på datorn. Genom att banda in de andra intervjuerna kunde skribenten hålla 

ögonkontakt med respondenterna, vilket är väsentligt i djupgående intervjuer och då 

man använder intervjuguide (Holme & Solvang, 1997:108; Bradley, 2010:187). För att 

viktiga tankar och innebörd inte skulle glömmas skrev skribenten ner det inspelade 

materialet samma dag. Detta gav en autentisk återgivning av innehållet i intervjuerna 

(Holme & Solvang, 1997:93).   

4.5.1. Antal respondenter, intervjuernas/observationernas längd och 

kontext 

Urvalet utgjordes av 13 respondenter. Dessa intervjuades två gånger var. Totalt sett 

utfördes alltså 26 intervjuer. Intervjuernas längd varierade mellan 15 minuter till 45 

minuter. Orsaken till den varierande längden var kundernas olika agenda, kundens 

egna reflektioner (vissa funderar mer, andra mindre på tex. interaktionens innehåll) 

och karakteristika (enligt kriterierna, se sid 60). De 13 respondenterna representerade 

alla förutbestämda kriterier. Alla kriterier uppfylldes (se bilaga för närmare beskrivning 

av respondenter sid 140). Två respondenter utgjordes av ett par, man och fru. Tre 

observationer utfördes vars längd varierade mellan 45 minuter till 90 minuter. 

Tidpunkten för alla intervjuer och observationer var mellan kl. 10.00–17.00. De första 

13 intervjuerna utfördes i ett arbetsrum i banken. Den andra intervjun med 12 

respondenter utfördes på ett café, medan den sista utfördes per telefon. Avhandlingen 

anser att byte av kontext var befogat, eftersom cafékontexten väckte en annan 

spontanitet i kundernas svar samt fick kunderna att känna sig mer bekväma i 

intervjusituationen.    

4.6. En beskrivning av hur materialet analyserades 

Enligt Ereaut (2002:6) är analys och tolkning en av de viktigaste delarna av kvalitativ 

forskning. Avhandlingen använde semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide, i vilken frågeordningen tilläts att variera. Innehållsmässigt var 
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intervjuguiden byggd för att erhålla ett så variationsrikt material som möjligt angående 

det mångdimensionella kundvärdet. Detta för att erhålla en enhetlig förståelse för 

kundvärde. Avhandlingen valde att använda Holbrooks (1999) ommodifierade 

värdetypologi av Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009) som 

kategoriseringsmetod för att möjliggöra identifiering av information tillhörande och 

representerande av samma generella fenomen bland en stor mängd ostrukturerad data 

(Spiggle, 1994:493; Bell, 2000:124). Holbrooks värdetypologi fångar de olika 

dimensionerna av kundvärde samt är i enlighet med avhandlingens argumentering och  

forskningsfrågor. Därför utgjorde denna typologi det främsta direktivet för hur 

avhandlingen skulle kategorisera materialet för att kunna fånga det mångdimensionella 

kundvärdet. (Saunders et al., 2007:479-480) Risken var att avhandlingen orsakade 

skevhet (bias) genom att bli för fast i Holbrooks förutfattade kategorier. Detta borde 

trots allt inte ha varit möjligt då Holbrooks värdetypologi inte kunde förklara alla 

aspekter i det insamlade materialet (Bell, 2000:153). Avhandlingen distanserade sig 

således automatiskt från värdetypologin för att kunna omarbeta och förbättra den 

enligt avhandlingens kontext och det insamlade materialet. 

Även om intervjuerna utfördes under olika dagar transkriberades dessa alltid samma 

dag. Genom detta tillvägagångssätt försäkrade avhandlingen att ingen viktig aspekt gick 

förlorad (Saunders et al., 2007). Då all information hade samlats in och transkriberats 

började avhandlingen kategorisera materialet. För det första, försökte avhandlingen att 

identifiera de olika kundvärdena i det insamlade materialet enligt Holbrooks 

värdetypologi. Därefter skrev avhandlingen om det relevanta materialet, så att alla 

aspekter tillhörande samma kundvärde grupperades. Detta skapade en grundstruktur 

för fortsatt organisering och analys av materialet (Saunders et al., 2007:480).  För det 

andra, försökte avhandlingen att identifiera meningsfulla mönster i och bland dessa 

grupperingar (Spiggle, 1994:493 & 496; Bradley, 2010:300). Respondenternas svar 

jämfördes med de mönster som utvecklats och inte med andra svar (Spiggle, 1994:494). 

Intervjuguiden var strukturerade enligt olika input (se figur sid 12 sid 48) som påverkar 

hur värde skapas eller uppstår för kunden. Denna strukturering underlättade också 

identifiering av mönster i och bland dessa grupperingar. Här blev det trots allt klart att 

Holbrooks värdetypologi inte i dess grundform är applicerbar för att analysera värde 

efter den konkreta interaktionen och att den saknar en del aspekter angående värde i 

den konkreta interaktionen. Nya kategorier med nya mönster utvecklades därför.  
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För det tredje, skrev avhandlingen ut hela grundstrukturen i resultat- och analysdelen 

med respondenternas svar som stöd för de mönster avhandlingen hade identifierat. För 

det fjärde, genomförde avhandlingen det som Spiggle (1994:493) kallar för abstraktion. 

Avhandlingen gick igenom hela resultat- och analysdelen på nytt för att utvinna 

konceptuella klasser av de kategorier och mönster som tidigare identifierats. I det här 

skedet skapades den slutliga analysen då en stor del av analysen omarbetades enligt 

dessa konceptuella klasser. I samband med detta utvecklades och skapades figurer för 

att stöda läsarens försök till att förstå hur olika kundvärden skapas eller uppstår i och 

efter den konkreta interaktionen.  

4.7. Avhandlingens reliabilitet och validitet  

Avhandlingens reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning 

avhandlingens undersökning kan ge samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 

lika omständigheter (Bell, 2000:89). Validiteten är ett mått på om avhandlingens 

undersökning beskriver det som skribenten vill att den skall beskriva och vad den är 

avsedd för (Bell, 2000:90). Det är viktigt att skribenten kritiskt granskar reliabiliteten 

och validiteten för att ge läsaren ett perspektiv på hur dessa relateras till det specifika 

syftet i avhandlingen (Bell, 2000:89; Gummesson, 2000:16-17). Det går inte att 

bedöma lämpligheten av en metod förrän man vet vem den ämnade publiken och syftet 

är. Reliabiliteten och validiteten kan därefter endast bedömas i avhandlingens eget fall 

och inte i relation till reliabiliteten och validiteten i någon annans undersökning. 

(Gummesson, 2000:16-17; Patton, 2002:10). 

I kvalitativ forskning anses forskarens personlighet som ett nyckelinstrument. Det har 

till och med poängterats att kvalitativ forskning är personen som utför den, det vill säga 

hans eller hennes metodologiska skicklighet,  känslighet och integritet. (Gummesson, 

2000:4; Patton, 2002:5; Ereaut, 2002:5) Skribenten till avhandlingen har tidigare 

jobbat i banken och känner en del av kunderna som intervjuades, vilket kan påverka 

reliabiliteten. Det vill säga om en helt utomstående forskare genomförde 

undersökningen kan resultaten avvika mellan dennes och avhandlingens undersökning. 

Skribentens relation till respondenterna jämfört med den okända forskarens relation, 

kan få respondenterna att tro att de är tvungna att svara ”bra och komplicerat” på 

avhandlingens frågor. Detta kan resultera i att respondenterna inte avslöjar vad de 

egentligen upplever eller inte upplever som värde, vilket försämrar avhandlingens 

reliabilitet.  
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Avhandlingens reliabilitet kan också ifrågasättas i avhandlingens analysdel. Det beror 

på att det inte var entydigt att respondenternas svar tillhörde en viss kategori i 

Holbrooks (1999) värdetypologi. I vissa fall var det fråga om en tolkningsfråga. Holme 

och Solvang (1997:76) poängterar att forskarens uppfattning eller tolkning av 

information i kvalitativ forskning är det som står i förgrunden. Under kategoriseringen 

av materialet blev denna tolkningsfråga uppenbar för skribenten till avhandlingen. För 

att undvika försämrad reliabilitet försökte skribenten att kategorisera de ”oklara” 

svaren till den kundvärdeskategorin som var mest lämplig (där dessa är oklara nämner 

avhandlingen det). Ytterligare försökte skribenten reflektera över sitt eget förfarande 

och hur skribenten anlände vid en giltig kategorisering, för att sedan våga ta i 

beaktande och använda den i analysen (Holme & Solvang, 1997:94). Huvudtanken var 

att hela analysen skulle kunna hålla för ett generaliseringstest (flera forskare i olika 

kontexter skulle placera liknande svar/material i samma värdekategori som 

avhandlingen gjorde). Skribenten hade målet att skapa ytterligare förståelse för 

kundvärde i efter den konkreta interaktionen men samtidigt skapa en grund för andra 

forskare att använda och utveckla. 

Validiteten i avhandlingen kan ifrågasättas från det faktum att avhandlingen använt 

och kategoriserat en del av det insamlade materialet som kundvärde och därmed i olika 

värdekategorier. Logiken i intervjun är att respondenterna svarar på skribentens frågor. 

Avhandlingen har sedan använt dessa svar för att beskriva och kategorisera de olika 

kundvärden samt hur dessa skapas eller uppstår för kunden. I vissa fall kan trots allt 

avhandlingen inte vara säker på att kunden i verkligheten funderat på det svaret 

kunden gett på en fråga. Till exempel, om kunden påstår efter den konkreta 

interaktionen att medarbetaren fortfarande upplevs vänlig, kan detta utgöra ett svar på 

avhandlingens fråga men inte en tanke som kunden i verkligheten haft. Detta kan 

försämra avhandlingens validitet. Avhandlingen upplyser därför läsaren om dessa 

oklara fall då dessa behandlas i själva analysen. Dock, är det möjligt att argumentera att 

kundvärdet omformulerats på något sätt då kunden fortfarande efter en månad tänkter 

positivt om medarbetaren. Detta även om kunden inte tänkt tanken efter den konkreta 

interaktionen. Avhandlingen försöker trots allt utöka förståelsen för kundvärde och 

denna aspekt hjälper avhandlingen att nå detta mål. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

Detta stycke inleder resultat- och analysdelen i avhandlingen. Avhandlingen ämnar inte 

skilja åt dessa delar i två kapitel. Detta för att undvika upprepning av information. 

Avhandlingen undersöker kundvärde i en B2C kontext i vilken värde är individuellt och 

kontextspecifikt. Varje svar av respondenterna är därför relevant och kontribuerar till 

en förståelse för vad utfallet/värde för kunden är av kundens värdeskapande process i 

och efter den konkreta interaktionen med företaget. Därför är det inte behövligt att 

presentera resultat- och analysdelen enskilt, eftersom svaren direkt kan användas i 

analysen. 

Å den ena sidan, används Holbrooks (1999) ommodifierade värdetypologi (Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009) som analysinstrument för att förstå 

kundvärde i den konkreta interaktionen och efter den konkreta interaktionen. Den 

insamlade informationen analyseras genom att den kategoriseras baserat på Holbrooks 

värdetypologi. En del av kategorierna omarbetas, baserat på respondenternas svar. 

Detta för att möjliggöra analys av kundvärde både i men fram för allt efter den konkreta 

interaktionen. Å den andra sidan, används avhandlingens egen teoretiska referensram 

angående värdets individuella och kontextspecifika karaktär (se figur 9 sid 40) för att 

skapa en förförståelse för varje respondent. Med hjälp av respondenternas svar bygger 

avhandlingen upp respondenternas individuella och kontextspecifika karaktär. Detta 

för att konkretisera avhandlingens egen modell för kundvärdets individuella och 

kontextspecifika karaktär. Denna del återfinns i bilaga på sid 140. Analysdelen 

struktureras enligt två huvudkapitel, värde i den konkreta interaktionen och värde efter 

den konkreta interaktionen. 

5.1. Värde för kunden i den konkreta interaktionen 

I den konkreta interaktionen möter kunden medarbetaren och den fysiska omgivningen 

i banken (se inputen i figur 12 sid 48). Genom inputsintegrering, värdets individuella 

och kontextspecifika karaktär så kommer olika kundvärden enligt Holbrook att skapas 

och uppstå på olika sätt för varje enskild kund. Olika kundvärden ackumuleras från 

enskild input, en integrering av flera eller av alla input. I följande underkapitel kommer 

avhandlingen att analysera vad värde är för kunden i den konkreta interaktionen 

genom att kategorisera respondenternas svar enligt Holbrooks värdetypologi. Detta ger 

respondenternas svar innebörd i och med att de placeras i en kategori som utgör 
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kundvärde, vilken har flera olika förklaringsdimensioner. Det är nämnvärt att 

poängtera att det kundvärde som uppstår eller skapas för kunden kan tillhöra flera 

olika värdekategorier (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009) och att 

Holbrooks värdekategorier i sig inte räcker till för att förklara alla kundvärden i 

avhandlingens kontext. Avhandlingen försöker därför kategorisera respondenternas 

svar till de kategorier som är mest lämpliga för kundernas skapade kundvärde samt 

ommodifiera Holbrooks värdetypologi för att både förbättra den och göra den 

tillämpbar för avhandlingens syfte och kontext. Värdekategorierna i Holbrooks typologi 

används som rubriker i ordningen effektivitetsvärde, utmärkthetsvärde, spelvärde, 

estetiskt värde, socialt värde och till sist altruistiskt värde.  

5.1.1. Avhandlingen infogar neutralt och negativt värde i Holbrooks 

värdetypologi 

Innan avhandlingen kan börja med analysen måste avhandlingen göra en justering i 

Holbrooks värdetypologi för att inte gå miste om insikter och förståelse för kundvärde. 

Avhandlingen definierade kundvärdet kortfattat som; att kunden känner sig på något 

sätt bättre eller sämre än förut efter att hans eller hennes vardagliga processer blivit 

stötta på något sätt (Grönroos, 2008:303; Grönroos & Ravald, 2011:8; Echeverri & 

Skålen, 2011). Holbrooks omarbetade värdetypologi inkluderar inte aspekten sämre än 

förut, det vill säga då värdet är negativt eller då inget värde uppstår eller skapas för 

kunden. Värdetypologin och kategorierna antar att värde alltid är positivt. Både 

Holbrooks (1999) egna exempel på kundvärde och Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos 

och Holbrooks (2009) försök att operationalisera Holbrooks (1999) värdetypologi 

grundar sig på positivt värde relaterat till de olika kategorierna. Till exempel, att 

beundra något eller att tycka att maten är prisvärd (Holbrook, 1999; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009). Om kundvärdet däremot inte uppstår 

eller skapas eller är negativt för kunden blir innebörden i kategorierna istället 

omsvängda. Att kundvärde inte uppstår eller skapas av kunden kan bero på att man 

avskyr något eller att maten inte är prisvärd. Genom att infoga (se figur 13 sid 69) 

neutralt och negativt kundvärde fångar avhandlingen fler aspekter för vad kundvärde 

är i den konkreta interaktionen och efter den konkreta interaktionen, eftersom negativa 

svar av respondenterna och svar som antyder otillräcklighet då blir relevanta. Enligt 

avhandlingen leder denna justering i analysinstrumentet till en förbättrad analys av 

den empiriska datan. 
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Figur 13 Neutralt och negativt kundvärde infogat i Holbrooks värdetypologi 

5.1.2. Effektivitetsvärde 

Effektivitetsvärde uppstår från att man för sig själv mentalt eller fysiskt aktivt uppnår 

ett mål eller inte uppnår ett mål. Man tänker alltså på sig själv och det är fråga om ett 

mål som är viktigt för MIG (se figur 13 sid 69 eller sid 43). Med andra ord, vad jag ger 

bort eller offrar (input) för att erhålla något som överskrider det (output). Om detta 

sker skapas värde eller uppstår värde för mig. Om detta inte är fallet skapas eller 

uppstår inget eller negativt effektivitetsvärde för mig. (Holbrook, 1999; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillos & Holbrooks, 2009) 

5.1.2.1. Kundens input mot output – positivt effektivitetsvärde 

Orsaken till att kunden väljer att bjuda in banken i sin värdeskapande process är 

effektivitetsvärdet. I den konkreta interaktionen har kunderna någon form av input de 

vill offra för att erhålla ett output de eftersträvar. Kundernas mål med interaktionen 

samt i den konkreta interaktionen och vilka input/output som offrades och 

eftersträvades varierade bland kunderna (på grund av kundernas individuella och 

kontextspecifika karaktär se bilaga sid 140). Positivt effektivitetsvärdet skapades eller 

uppstod för kunderna (Respondent 12, 5 och 4) då outputen från interaktionen med 
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banken överskred kundens egen uppoffrade tid och ansträngning för att delta i 

interaktionen. Inputen överskreds av output i form av svar på kundens frågor, 

avklarande av kundens uppdrag och presentation av placeringsalternativ för kunden 

(input mot output i parentes efter citaten).  

”Jag fick uträttat alla mina affärer som jag tänkte. Han svarade på de frågor jag ställde, så alla 
mina önskemål blev i uppfyllelse.” Respondent 12 (tid-svar) 

”Ville bara ha det undan, over and out. Hon kunde göra det som jag ville ha gjort, så kunde hon 
fixa, alltså sälja dom där aktierna. Då det var uppnått var jag nöjd.” Respondent 5 (tid-uppdrag) 

”Fundera över att få bättre avkastning. Vi har bara 0,5% ränta nu. Att nog finns det ju alternativ 
men det är risk sedan. Men vi fick alternativ att fundera över.” Respondent 4 Mannen (tid-
alternativ) 

5.1.2.2. Input mot output – negativt effektivitetsvärde 

Däremot då outputen från interaktionen inte överskred kundens input skapades eller 

uppstod neutralt eller negativt effektivitetsvärde för kunden. I det ena fallet förblev 

kundens (Respondent 7) ärende än en gång ouppklarat. Kunden var själv medveten om 

att ärendet var svårt att lösa. Därför uppstod eller skapades neutralt effektivitetsvärde 

och inte negativt effektivitetsvärde, även om kunden själv hade offrat tid utan att 

erhålla en lösning. I det andra fallet skapades eller uppstod negativt effektivitetsvärde 

för kunden (Respondent 3). Effektivitetsvärdet som uppstod för kunden i den konkreta 

interaktionen var neutralt då kundens input möttes av tillräckligt med output. Men då 

parterna i slutet av interaktionen skulle bestämma tidpunkten för nästa träff 

överskreds kundens input inte av outputen. Kundens input utgjordes av ett intresse 

samt ett löfte om att offra tid och ansträngning för att träffas igen. Som output erhöll 

kunden en alltför kort betänketid, vilket inte enligt kunden gav honom möjlighet att 

utforska sitt intresse tillräckligt noggrant. Negativt effektivitetsvärde uppstod därmed 

för kunden. I det tredje fallet skapades eller uppstod negativt utmärkthetsvärde för 

kunden (Respondent 8) från att inputen överskred outputen under en episod i den 

konkreta interaktionen. Kunden var tvungen på grund av bankens system att offra sin 

tid som input för att erhålla en output kunden redan hade erhållit och inte 

eftersträvade.  

”Hade ett visst mål eller det är en fråga som har stötts och blötts och diskuterats nu här redan en 
tid. Liksom har varit in här tidigare och vi kommer antagligen att fortsätta med att diskutera 
denna fråga. Det tar sin tid före det blir klart.” Respondent 7 

”Hon sa att hon också har tid i juni så då borde jag veta vad jag skall göra, för i juli är hon på 
semester, nu är det redan juni så måste komma till skott före det. Känns lite för inpå.” 
Respondent 3 
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”Riskprofilen passar inte in på mig, för inte är jag ute efter att öka min förmögenhet men att det 
handlar mer om ett inflationsskydd. Dessutom att man varje gång man skall placera en slant så 
skall det göras hela den här riskprofilen. Har varit med om det redan några gånger och det är 
ändå en så mekanisk sak att man förstår ju hur fonder fungerar. Skulle räcka med färre gånger.” 
Respondent 8 

Negativt effektivitetsvärdet skapades och uppstod för kunderna (Respondent 5 och 8)  

då nya avgifter och prishöjningar ägde rum i banken. Kunderna blev tvungna att öka 

sin input, det vill säga betala mer för samma output. Detta ledde till att en av kunderna 

sålde sina aktier och avslutade sitt placeringskonto. Även om prishöjningen och 

avgifterna hade genomförts av banken före den konkreta interaktionen blev dessa 

påtagliga då kunderna träffade banken. Kunderna såg dessa prisökningar som sin egen 

ökad input även i den konkreta interaktionen. Därför skapades och uppstod detta 

negativa effektivitetsvärde för kunden i den konkreta interaktionen. Holbrook påpekar 

också att pengar är ett väsentligt input för kunden.  

”Nu när nya kostnader kom, så ville jag så snabbt som möjligt få det avklarat.” Respondent 5 

”Men kan nog se den här utvecklingen den här marknadsanpassningen, allt som blivit 
avgiftsbelagt.” Respondent 8 

5.1.2.3. Output i form av input till kundens egen tanke- och beslutsprocess 

Effektivitetsvärde skapades eller uppstod också för kunden genom en annan form av 

input och output relation. I jämförelse med de ovanstående effektivitetsvärdena sökte 

några kunder, genom att offra sin tid och ansträngning för att delta i den konkreta 

interaktionen, en output i form av input till sin egen tanke- och beslutsprocess. Detta 

var också indirekt fallet i de ovanstående effektivitetsvärdena. Skillnaden var att dessa 

två kunder eftersträvade specifikt detta mål och accepterade därmed inte enbart de 

placeringsalternativ som banken presenterade, utan använde informationen direkt till 

ytterligare funderingar. Då dessa kunder upplevde att den input de erhöll till sin egen 

tanke- eller beslutsprocess överskred den input de själv hade offrat, skapades eller 

uppstod positivt effektivitetsvärde för dem. Detta är i enlighet med Grönroos (2008, 

20011) som poängterar att kunderna är resursintegrerare (sin egen process) av olika 

resurser från företaget och av andra tillgängliga resurser.      

”Jag tänkte när jag kom hit att få svar och idéer och det fick jag och kanske också svar, men 
gjorde ingenting, men skall fundera. Det var därför jag kom hit för att få något nytt. Är så rakt 
fram i tänkande när man sitter hemma. Började fundera på vissa saker nu, sådana saker som 
man tänkt på blev bekräftade och tvärtom, sådana saker man tänkt på blev inte bekräftade.” 
Respondent 6 

”Jag använde det som hon sa för att göra mitt eget beslut. Man skall nog följa med på det viset. 
Att man inte sedan far och undertecknar och funderar vad jag skrivit under när man kommer 
hem.” Respondent 2  
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5.1.2.4. Kunden har som mål att nå en specifik känsla – effektivitetsvärde uppstår 

Effektivitetsvärde skapades eller uppstod för vissa kunder då de hade som mål att nå en 

specifik känsla. Kunden (respondent 3) eftersträvade ett output i form av en tillräckligt 

riskfri placering för att han skulle känna sig lugn inombords. Han ville inte offra en 

input i form av placerade pengar på en placering som kunde medföra output i form av 

en osäker känsla. Kundens alternativa input-output förhållande var då att inte alls 

placera och därmed som output känna sig lugn, eller att placera i en placering som var 

tillräckligt riskfri för att kunden skulle nå en känsla av lugn. Effektivitetsvärdet skapas 

eller uppstår för kunden således då kunden lyckas nå en känsla (output) i den konkreta 

interaktionen, till exempel, då han eller hon besluter om att offra input mot ett erhållet 

output. Negativt effektivitetsvärde skapas eller uppstår för då kunden inte når en 

känsla. För kunden (Respondent 1, Frun) skapades eller uppstod negativt 

effektivitetsvärde. Kundens input utgjordes av pengar och outputen av en placering 

(output). Kunden nådde en osäker känsla (output) istället för den känslan hon ville nå, 

på grund av att kunden inte hade erhållit tillräckligt med information om placeringen 

(outputen).  

”Vill sova gott om nätterna. Om man har en depositionshoriston på 2 år, så vill jag vakna om 2 år 
för att hur det har gått, vill inte bli fast i något.” Respondent 3 

”Jag hade inte tillräckligt med information, var osäker med mitt beslut. Jag kände att jag kanske 
måste ytterligare läsa på.” Respondent 1 Frun 

I Holbrooks värdetypologi inkluderas inte denna känsloaspekt som en orsak till ett 

skapat eller uppstått effektivitetsvärde. Avhandlingen argumenterar enligt ovanstående 

att kunder aktivt försöker i den konkreta interaktionen att nå en viss känsla (t.ex. lugn 

eller välbehag) då kunden, till exempel, beslutar om vilket input han eller hon offrar 

mot ett visst output. Positivt respektive negativt effektivitetsvärde skapas eller uppstår 

för kunden då detta mål nås eller inte nås. I figur 14 har avhandlingen inkluderat denna 

känsloaspekt i rutan för effektivitetsvärde (hela Holbrooks värdetypologi i figur 13 på 

sidan 69). Här är det viktigt att nämna att en del av texten som är i dessa 

kundvärdesrutor i figur 13 har avhandlingen i den teoretiska delen själv placerat där för 

att kort förklara vad dessa kundvärden är (se original Holbrook, 1999; Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009). Det betyder att då avhandlingen 

alltefter omformar dessa rutor omformar avhandlingen inte Holbrooks egen text. I det 

fall då avhandlingen inkluderar något som inte existerar eller påvisar en aspekt av 

kundvärde som inte återfinns i Holbrooks värdetypologi påpekas det enligt samma 

princip som i fallet för ovanstående känsloaspekt.  
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Figur 14 Avhandlingen infogar effektivitetsvärdets känsloaspekt i Holbrooks 
värdetypologi.  

5.1.3. Utmärkthetsvärde 

Utmärkthetsvärde uppstår eller skapas av kunden då han eller hon reaktivt reagerar på 

någon eller någonting som hjälper honom eller henne att nå ett mål som är viktigt för 

honom eller henne själv. Det handlar således om MITT eget mål, som jag inte aktivt 

kan nå utan behöver någon annans hjälp eller hjälp av någonting. Om jag tycker att den 

hjälp jag reaktivt erhåller utgör tillräckligt positivt stöd skapas eller uppstår 

utmärkthetsvärde för mig. Om den inte utgör positivt stöd skapas eller uppstår negativt 

eller neutralt utmärkthetsvärdet för mig. (Holbrook, 1999; Sánchez-Fernández, Iniesta-

Bonillos & Holbrooks, 2009) 

5.1.3.1. Utmärkhetsvärde från VAD och HUR medarbetaren presenterar 

Utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för kunden då kunden medvetet eller 

undermedvetet upplevde att den bidragande hjälp, han eller hon erhöll av 

medarbetaren eller från banken, utgjorde ett positivt stöd för honom eller henne för att 

nå sitt mål. Om den hjälpen inte utgjorde något stöd eller till och med negativt stöd 

uppstod eller skapades negativt utmärkthetsvärde för kunden. Det vanligaste 

utmärkthetsvärdet i den konkreta interaktionen skapades eller uppstod för kunden då 

kunden inte själv innehade den kunskap som behövdes för att kunden aktivt skulle 

kunna nå sitt mål (placera pengar, följa med placeringar). Därför måste kunden istället 

reaktivt, genom att höra på och följa med den information som medarbetaren 

presenterade, försöka nå sitt mål. För respondent 10 skapades eller uppstod det positivt 

utmärkthetsvärde från denna aspekt. Förutom att kunderna reaktivt lyssnar på VAD 

medarbetaren berättar är utmärkthetsvärdet som skapas eller uppstår för kunderna 

också beroende av HUR medarbetaren presenterar informationen. Då medarbetaren 

presenterade informationen på ett sätt som var förståeligt för kunderna bidrog 
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medarbetaren med ett positivt stöd för kundens försök att reaktivt nå sitt mål. Detta var 

orsaken till att positivt utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för både respondent 9 

och respondent 13. Grönroos (2007) poängterar att det är viktigt att inse att VAD och 

HUR någonting levereras går hand i hand.  

”Hon har sakkunskap om det man själv inte förstår. Hon lyssnar flera gånger och försöker 
förklara då det är saker man inte kan fundera ensam på, så att man sedan kan fundera själv.” 
Respondent 10 

”Jag tycker hon är ganska grundlig. Hon går igenom ganska grundligt att på det sättet så behöver 
man inte fundera så mycket. Kan ta beslut efter första gången.” Respondent 9 

”Han berättar det ganska enkelt, åtminstone för mig. Han svamlar inte och verkar kunnig när 
han berättar. Därför tycker jag att det är bra.” Respondent 13 

Det var HUR-delen som resulterade i att det utmärkthetsvärdet som skapades och 

uppstod för kunderna (Respondent 1, båda två) var negativt. Det rådde ingen fråga om 

att VAD medarbetaren kunde (kunskap) skulle bidra till ett positivt stöd för kunderna 

att nå sitt mål och därmed till positivt utmärkthetsvärde för kunderna. Men då 

kunderna inte kunde ta sig till denna information i den form som informationen 

presenterades av medarbetaren erhöll kunderna inte positivt bidragande stöd. Detta 

berodde på att medarbetaren delade ut för mycket papper med för mycket obegriplig 

information och att medarbetarens förklaringar led av tidsbrist. Därför skapades och 

uppstod negativt utmärkthetsvärde för Respondent 1 (både mannen och frun).     

”Jag uppfattar att han kan sitt ämne så bra att han inte riktigt förstod hur förklara jordnära för 
oss. Inte bara dela ut papper, för det blir allt för mycket information om för stora saker på för 
kort tid.” Respondent 1 Mannen 

”Jobbigt när han hade så bråttom igenom. Tiden blev knapp i slutet, han stressade igenom då 
följande kund väntade. Blev lite avhuggen den sista diskussionen.” Respondent 1 Frun 

5.1.3.2. Medarbetarens beteende och bemötande är del av HUR medarbetaren 

presenterade informationen 

Till HUR-delen av utmärkthetsvärde hör inte bara HUR medarbetaren förklarar utan 

också HUR medarbetaren handlar, beter sig och bemöter kunden i den konkreta 

interaktionen då han berättar VAD. I bankkontexten kan inte detta leda direkt till att 

utmärkthetsvärde skapas eller uppstår för kunden. Detta eftersom kunden inte reaktivt 

kan nå ett mål endast med, till exempel, vänlighet som bidragande stöd. Vänlighet eller 

saklighet berättar ingenting om placeringsalternativ (VAD), men dessa inverkar 

däremot på hur kunden uppfattar och vill uppfatta VAD medarbetaren berättar samt på 

kundens upplevelse. HUR medarbetaren beter sig och bemöter kunden inverkar därför 

direkt på det utmärkthetsvärde som skapas eller uppstår för kunden. För kunderna 
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(Respondenterna 6, 10 och 2) bidrog medarbetarens beteende och bemötande till ett 

positivt HUR. Detta utgjorde ett positivt bidragande stöd för kunderna till att reaktivt 

nå sina mål genom VAD medarbetaren presenterade. 

”Jag skulle säga att han passar där som han sitter, trevlig, saklig och vänlig.” Respondent 6 

”Positivt nog betjäningen. Hon är sådär öppen och glad och kundtrevlig. Det känns bra.” 
Respondent 10 

”Hon verkar genuint intresserad. Det är ju viktigt för kunden att man blir liksom bemött som en 
kund skall bemötas. Så helt okej tycker jag.” Respondent 7 

För kunden (Respondent 5) bidrog medarbetarens beteende och bemötande inte till 

något  positivt HUR, utan det var mer neutralt. Kunden erhöll därmed inte något 

bidragande positivt stöd till att reaktivt nå sina mål genom VAD medarbetaren 

berättade. För kunden (Respondent 11) bidrog medarbetarens språk (beteende) till att 

medarbetarens HUR och VAD från kundens synvinkel ens erhöll möjlighet att bidra till 

stöd för kunden. Språket var en grundförutsättning i kundens ögon för att tillåta 

medarbetarens reaktiva stöd. 

”Uppträdde helt normalt i en sådan där situation. Inte något speciellt kroppsspråk eller liknande. 
Hon var helt vanlig och reagera inte så mycket, inte någon som man får någon desto mer kontakt 
till eller så.” Respondent 5 

”Banktjänstemannen/kvinnan skall tala svenska, på mitt språk. Jag är envis med det och ändrar 
mig inte där.” Respondent 11 

5.1.3.3. Utmärkthetsvärde från medarbetarens egen verksamhet, enstaka 

kommentarer och förberedelser (HUR-delen) 

Detta stycke presenterar några exempel på HUR-delen resulterar i att 

utmärkthetsvärde skapas eller uppstår för kunden. Medarbetarens egen 

placeringsverksamhet resulterade i att kunden (Respondent 12) erhöll tillit i de 

placeringar (output) medarbetaren föreslog för honom. Då kunden var medveten om 

att medarbetaren innehade samma placeringar som föreslogs för honom kunde han lita 

på att medarbetaren indirekt också följer med hans placeringar. Från kundens 

synvinkel enades därmed deras intressen. Positivt utmärkthetsvärde skapades eller 

uppstod för kunden därmed från att medarbetarens egen placeringsverksamhet bidrog 

till ett positivt stöd för kunden att reaktivt nå sitt mål (placera i t.ex. en aktie som också 

medarbetaren innehar i sin egen portfölj/eller att redan ha investerat i en aktie som 

också medarbetaren har).  

”Jag lyssnar noga på honom för jag vet att han följer med mycket noggrannare än vad jag gör om  
kursutveckling och läser om företag och analyser. Jag vet att han också gör sina egna placeringar 
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så han försöker ju också få sådana som ger bra avkastning. Erhåller bättre information än om jag 
själv skulle försöka hitta det i tidningar. Kan till och med fråga honom på stan.” Respondent 12 

Medarbetarens enstaka kommentarer i den konkreta interaktionen resulterade också i 

att utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för kunden. Då kunderna (Respondent 13, 

1 Mannen och 6) ansåg att någonting som medarbetaren berättade bidrog till ett 

positivt stöd för dem att reaktivt nå sitt mål skapades eller uppstod positivt 

utmärkthetsvärde för dem. Detta någonting som medarbetaren berättade fick kunderna 

att känna tillit till placeringen (outputen) via medarbetarens löfte/försäkran, 

medarbetarens kommentar om den kunniga förvaltaren och medarbetarens egen 

erfarenhet. Denna tillit bidrog till ett positivt bidragande stöd för kunden att reaktivt nå 

sitt mål.  

”Han lovade att han skulle berätta när jag skall sälja, så det vägde.” Respondent 13 

”Extra bra då han presenterade han som sköter fonden, vilken stor kille han är. Fick förtroende.” 
Respondent 1 Mannen 

”Han berättade om sin familj och hur han gjort med sina barn, jag har själv två barn och 
barnbarn äldre än hans. Det var intressant att han tog egen familj som exempel.” Respondent 6 

Utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för kunden (Respondent 8) från hur 

medarbetaren förberedde den konkreta interaktionen. Då medarbetaren hade gått 

igenom och tagit fram all nödvändig information inför den konkreta interaktionen 

sparades tid för andra diskussioner och ändamål. För kunden skapades eller uppstod 

positivt utmärkthetsvärde från att medarbetaren genom sitt förfarande positivt stöder 

hennes försök att reaktivt nå sitt mål. Kunden erhåller mer tid och mer fokus från 

medarbetaren för diskussioner och information relaterade till kundens försök att 

reaktivt nå sitt mål.    

”Det är också bra att hon tagit fram det här uppgifterna innan. Att man inte sedan börjar leta i 
datorn när kunden kommit. Behövde inte fråga så mycket, hon hade gått igenom och förberett 
och alla uppgifter fanns på bordet.” Respondent 8 

5.1.3.4. Neutralt och Negativt utmärkthetsvärde från att kunden var misstänksam 

angående medarbetarens intresse 

Neutralt eller negativt utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för kunderna då 

kunderna var misstänksamma över medarbetarens intresse i att bidra med RÄTT stöd 

för dem att reaktivt nå sina mål. Kunderna var misstänksamma över om medarbetaren 

verkligen hade deras mål som främsta intresse eller om medarbetaren prioriterade 

bankens och sitt eget intresse (mer försäljning av vissa placeringar resulterar i mer 

bonus för medarbetaren). Då kunden (Respondent 7) tvivlade på att de placeringar som 
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medarbetaren föreslog verkligen bidrog till ett rätt stöd för honom att reaktivt nå sitt 

mål skapades eller uppstod negativt utmärkthetsvärde (Respondent 7). Neutralt 

utmärkthetsvärde skapades eller uppstod för Respondent 6. Han var medveten om sin 

misstänksamhet men lät den inte överskugga det stöd som medarbetaren bidrog med 

för att han reaktivt skulle kunna nå sitt mål. Respondent 8 däremot kände att 

medarbetaren med sin egen agenda försökte leda henne till att avvika från de output 

hon kände att var rätta för henne. Därmed skapades eller uppstod negativt 

utmärkthetsvärde för kunden från att medarbetaren bidrog med ett negativt/fel stöd 

till kundens försök att reaktivt nå sitt mål.  

”Det är alltid det med egendomsförvaltning att hur mycket kan rådgivaren komma med egna 
förslag eller göra det. Det är den stora frågan att hur mycket representerar rådgivare bankens 
intresse och samtidigt mitt intresse och rådgivarens intresse. Men det blir liksom en sådan här 
baktanke eller misstro att det är ganska svårt säkert. Ansvaret är ju klart att det är mitt.” 
Respondent 7 

”Han visste vad han talade om. Han är på en plats som han måste veta. Om det var skådespel 
eller något annat vet jag inte, jag var den dumma kunden sedan.” Respondent 6 

”Samtidigt så kände jag att hon skuffa mig till en bestämd riktning att hon alltså ville någonting 
som jag kände att jag inte var säker på.” Respondent 8 

För att sammanfatta utmärkthetsvärde har avhandlingen skrivit om rutan med 

Holbrooks utmärkthetsvärde. Holbrook talar generellt om kvalitet, men enligt 

avhandlingen handlar utmärkthetsvärde om kvaliteten på det stöd någon eller något 

ger för att kunden reaktivt skall kunna nå sitt eller sina mål. I figur 15 har avhandlingen 

också listat från vilka olika faktorer positivt och negativt utmärkthetsvärde skapas eller 

uppstår för kunden i den konkreta interaktionen. Dessa överensstämmer med Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillos och Holbrooks (2009) exempel på utmärkthetsvärde, men 

erbjuder en innebörd med vilken Fernández, Iniesta-Bonillos och Holbrooks exempel 

sedan kan förklaras teoretiskt. Att känna tillit och misstänksamhet mot det bidragande 

stöd någon eller något ger, är känsloaspekter som Holbrook inte heller inkluderar i sin 

värdetypologi för utmärkthetsvärde. 
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Figur 15 Utmärkthetsvärde skapas eller uppstår från dessa faktorer enligt avhandlingens 
kontext 

5.1.4. Spelvärde 

Spelvärde skapas eller uppstår för kunden då han eller hon uppskattar eller inte 

uppskattar själva upplevelsen för sitt eget behag (själv-orienterat, se figur 13 sid 69). I 

det här fallet handlar det inte om att nå ett mål utan kunden försöker aktivt optimera 

upplevelsen och innehållet i den så att han eller hon själv uppskattar den (t.ex. om man 

åker på en semester försöker kunden aktivt optimera upplevelse för sig själv och 

andra). Spelvärde utgörs av relationen kunden har med de olika delarna av banken 

samt av resultatet från kundens försök att aktivt optimera upplevelsen (relationerna) 

för sig själv. Beroende på hur kunden lyckas skapas eller uppstår positivt, negativt eller 

neutralt spelvärde för kunden. Spelvärde skapas eller uppstår för kunden från att 

kunden ”spelar” med de olika delarna i banken. (Holbrook, 1999; Sánchez-Fernández, 

Iniesta-Bonillos & Holbrooks, 2009) 

5.1.4.1. Spelvärde från relationen med medarbetaren 

I den konkreta interaktionen är kundens relation med medarbetaren den viktigaste 

relationen som leder till att positivt eller negativt spelvärde skapas eller uppstår för 

kunden. Kundens aktiva försök att nå en positiv växelverkan med medarbetaren och 

därmed en positiv upplevelse, är beroende av medarbetarens svar och reaktioner på 

dessa försök. Dessa försök kan både vara fysiska (kroppspråk) och mentala 

(kommentarer och värderingar, se kundernas individuella karaktär sid 140). Då 

kunderna (Respondenterna 1 och 2) medvetet eller undermedvetet positivt uppskattade 

upplevelsen i banken skapades eller uppstod positivt spelvärde för dem. Kundens 

aktiva försök möttes av rätta reaktioner och svar av medarbetaren, vilket resulterade i 

en positiv växelverkan och stämning och därmed i en positiv upplevelse. Respondent 12 

hade från sin tidigare erfarenhet (se bilaga sid 140) utvecklat en vänskap med 

medarbetaren. Medarbetaren var därmed införstådd i de aktiva försök kunden gör och 

kunde alltid reagera och svara på dessa på rätt sätt. Positivt spelvärde skapades eller 

uppstod därmed för kunden. 

”Kändes naturligt, avslappnad stämning, att prata om pengar är trevligt. Interaktionen var 
ganska jämbördig och informell, vilket var positivt.” Respondent 1 Båda två  

”Känns ledigt att diskutera med henne. Hon diskuterar från sin sida vad hon vet, inte kan man ju 
kräva något mer på det viset.” Respondent 2 
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”Är ju bekant med banktjänstemannen från tidigare, så det går kanske lättare då. När man 
känner honom så bra så kan man skämta lite och han förstår min humor och jag förstår hans.” 
Respondent 12 

Då kundens (Respondent 5) aktiva försök inte möttes av rätta reaktioner och svar av 

medarbetaren skapades eller uppstod neutralt eller negativt spelvärde för kunden. 

Växelverkan och stämningen blev inte som kunden hade hoppats, vilket inverkade 

negativt på kundens upplevelse. I fallet för Respondent 7 skapades eller uppstod 

neutralt eller negativt spelvärde på grund av kundens tidigare erfarenhet (se bilaga sid 

140). Kundens egna aktiva försök och medarbetarens reaktioner och svar, även om 

dessa var rätta och överensstämde, var dessa inte tillräckliga för att spelvärde skulle 

skapas eller uppstå för kunden som motsvarade det spelvärde kunden hade skapat i sin 

tidigare erfarenhet. 

”Sku ha kunnat vara mer skämtsam och avslappnad, hon gav inte själv upphov till en sådan 
stämning.” Respondent 5 

”Hittills tycker jag att hon är helt okej, men om jag jämför med min tidigare långvariga rådgivare 
så där hade jag under årens lopp byggt upp ett sådant förtroende...” Respondent 7 

5.1.4.2. Spelvärde från relationen med annan personal i banken 

Kundens relation med annan personal i banken bidrar också till kundens upplevelse 

och därmed till att spelvärde skapas eller uppstår för kunden. Kundens aktiva försök att 

nå en positiv växelverkan med personalen och därmed en positiv upplevelse är färre till 

antal och för kunden mindre betydande, eftersom största delen av tiden och fokus är på 

relationen med medarbetaren i den konkreta interaktionen. Kundens upplevelse 

baserar sig därmed endast till en viss grad på relationen med personalen. I den 

konkreta interaktionen möttes kundernas (Respondent 2 och 5) aktiva försök av rätta 

reaktioner och svar av personalen, vilket resulterade i god stämning och inverkade 

positivt på upplevelsen. Positivt spelvärde skapades eller uppstod för kunderna. En del 

av kundens (Respondent 5) aktiva försök möttes inte av rätta reaktioner från alla i 

personalen vilket ledde till att det spelvärde som skapades eller uppstod för kunden 

inte var så positivt som det kunnat vara. I det tredje fallet (Respondent 12) hade 

kundens tidigare erfarenhet (se bilaga sid 140) lett till att kundens aktiva försök blivit 

bekanta för personalen och därmed kunde personalen alltid reagera och svara på dessa 

på rätt sätt. Kunden hade genom sin tidigare erfarenhet gått från att vara en okänd 

kund med okända försök till en ömsesidig relation och en vänskap med personalen, i 

vilken kundens försök var kända och personalens reaktioner ändamålsenliga för 

kunden. Positivt spelvärde skapades eller uppstod därmed för kunden.  
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”Människor är vänliga och folk verkar bekanta med varandra, alla hälsar och ingen snäser på det 
viset.” Respondent 2 

”Positiv skämtsam och familjär stämning, för det var sådär när man känner dom överlag, vissa 
blir lite familjärt bekanta. Men några som bidrar till en stel atmosfär, kommer inte ihåg dem som 
bidrar till den.” Respondent 5 

”Jag känner alla här i banken och får den personliga servicen jag vill ha.” Respondent 12 

5.1.4.3. Spelvärde från relationen med den fysiska omgivningen och med andra 

kunder  

Kundens relation med den fysiska omgivningen bidrar till att spelvärde skapas eller 

uppstår för kunden då den inverkar på kundens upplevelse. Den inverkar trots allt till 

en mindre grad än relationen till medarbetaren. Kundens aktiva försök till att förbättra 

upplevelsen genom rätta reaktioner och svar från den fysiska omgivningen är mer 

begränsade än i de två ovanstående fallen. Det beror på att den fysiska omgivningen 

inte är dynamisk i sig (kan inte ändras för att reagera). Då spelvärde skapades eller 

uppstod för  kunderna (Respondent 13, 5 och 7) handlade det därför mer om hur 

kundens aktiva försök möttes av reaktioner och svar i en fast fysisk omgivning. Med 

andra ord spelvärde skapades eller uppstod från hur funktionell den fysiska 

omgivningen var för kunderna. Kundernas aktiva försök att förbättra sin upplevelse 

lyckades inte då den fysiska omgivningen var enligt kunderna bristfällig på olika sätt. 

Negativit spelvärde skapades eller uppstod för dem.  

”Skulle kunna vara större. Känns lite töntigt att komma in hit, då det känns som en läkarcentral 
där man väntar på en läkare i en korridor. Mera färg och tavlor.” Respondent 13 

”Nog skulle man kunna göra inredningen fiffigare, lite begränsat utrymme, dom är för små 
utrymmena.” Respondent 5 

”Den här själva lokalen är hemskt opraktisk för en sådan här verksamhet. Jag har någon gång 
funderat när jag väntat där att hur skulle jag inreda, att den är på något sätt liksom konstig.” 
Respondent 7 

Kundens aktiva försök till att förbättra upplevelsen genom rätta reaktioner och svar 

från andra kunder är inte lika begränsade som kundens relation med den fysiska 

omgivningen. Det beror på att andra kunder kan ge reaktioner och svar på kundens 

aktiva försök. De andra kunderna är trots allt främst fokuserade på sina egna aktiva 

försök att nå en positiv upplevelse och därmed inte på att ge reaktioner och svar på 

kundens aktiva försök. För respondent 7 skapades eller uppstod positivt spelvärde då 

kundens aktiva försök att nå en positiv upplevelse inte begränsades av andra kunders 

aktiva försök. I fallet för respondent 10 skapades eller uppstod negativt spelvärde för 

kunden då andra kunder var närvarande och hindrade kunden från att ”spela fritt” med 
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medarbetaren. Kundens aktiva försök (få kunderna att inte lyssna) kunde inte lyckas 

förrän kunden stängde dörren till rummet och då var det heller inte helt säkert att de 

andra kunderna inte hörde. I fallet för respondent 8 är situationen den motsatta. 

Kunden försökte aktivt att nå en positiv upplevelse genom att undvika att höra vad 

andra kunder hade för ärende i kassan då hon väntade på att få komma in till 

placeringsrådgivaren. Kundens aktiva försök kunde inte lyckas eftersom de andra 

kunderna inte kunde reagera enligt kundens försök (vara tysta eller stiga upp från 

kassan och gå ut). Negativt spelvärde skapades eller uppstod för kunden.  

”Denna bank är rena himmelriket om man jämför med banker i Helsingfors, med tanke på köer.” 
Respondent 7 

”Att man kan sitta där i kassan och så vet man att andra kan höra saker som man inte vill att de 
skall höra. Därför skulle jag stänga dörren ordentligt till rummet som jag just var i att inte andra 
hör.” Respondent 10 

”Där vid kassan är det inte mycket banksekretess. Jag har suttit och hört mer än vad jag borde ha 
fått höra. Små tanter som frågar hur mycket det finns på konto och så är det fyra euro, men har 
inte pensionen kommit. När den kommer om tre dagar, att sådant här tycker jag att andra inte 
borde behöva ta del av.” Respondent 8 

5.1.4.4. Spelvärde från relationen med kumpan/partner 

Kundens relation med sin kumpan/partner bidrog också till att spelvärde skapades 

eller uppstod för kunderna. I undersökningen deltog två par. Avhandlingen hade  

möjlighet att ta del av dessa två konkreta interaktioner som observatör. I efterföljande 

intervju nämnde respondenterna inget om denna relation. Avhandlingen kan därför 

inte bestämma vad för slags spelvärde som skapades eller uppstod för kunderna, 

eftersom det leder till felaktighet. Avhandlingen presenterar därför endast de 

iakttagelser avhandlingen lyckades göra i den konkreta interaktionen som observatör.  

Då paret inte deltar i den konkreta interaktionen för den andras skull på samma sätt 

som medarbetaren finns där för bådas skull uppstod det diskrepans mellan parets 

aktiva försök och reaktioner. Kumpanernas respektive aktiva försök möttes inte alltid 

av de reaktioner och svar i kumpanen som kumpanerna hade hoppats på. Till exempel, 

då mannen sökte ett mer riskfyllt alternativ motsatte sig frun (Respondent 1 Fru och 

Man). Ett annat exempel var då mannen (Respondent 4 Fru och Man) konstant sökte 

fruns samtycke (sneglade på henne) men inte erhöll en reaktion av bekräftelse. Då de 

aktiva försöken däremot möttes av rätta reaktioner och svar skapades eller uppstod 

positivt spelvärde för båda parterna. Till exempel, då båda skrattade åt samma skämt 

eller då båda vara av samma åsikt angående en sakfråga. Avhandlingen argumenterar 

trots allt att spelvärde från relationen med kumpanen/partners i kundens ögon inte ses 



 

 

82 

som ett kundvärde. Denna relation utgör istället en del av det spelvärde som skapas 

eller uppstår för dem från relationen med medarbetaren. 

5.1.5. Estetiskt värde 

Estetiskt värde är då kunden inte försöker nå ett mål utan reaktivt uppskattar en 

upplevelse för sig själv. Kunden försöker således inte att aktivt påverka upplevelsen på 

något sätt, utan reagerar på någonting som är, till exempel, vackert eller fult. Kunden 

uppskattar genom att beundra, vara opartisk eller avsky någon eller någonting för dess 

utseende och design. (Holbrook, 1999; Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos & 

Holbrooks, 2009) 

I den konkreta interaktionen skapades eller uppstod positivt estetiskt värde för 

kunderna (Respondenterna 10, 8 och 4) från deras beundran av den fysiska 

omgivningen i banken. Kunderna beundrade reaktivt lokalens och utrymmenas 

konkreta utseende. Kundernas positiva beundran var mer ett resultat av att lokalen 

uppskattades som lämplig för en bank och inte för att kunderna reaktivt beundrade 

något vackert eller snyggt i den. Detta estetiska värde bidrog därför relativt lite till 

kundernas upplevelse. 

”Det är ett gammalt hus, kanske helt bra, för inte behöver det vara så stort och mäktigt utan mer 
såhär lite mindre och hemtrevligare.” Respondent 10 

”Annars tycker jag att utrymmena är helt okej. Det är bra och vanliga lokaler, att skulle det vara 
mer påkostat så skulle man undra ifall det är det pengarna har gått till.” Respondent 8 

”Nog är det ganska bra utrymmen, ljust och snyggt.” Respondent 4 Mannen 

Istället skapades eller uppstod främst neutralt eller negativt estetiskt värde för 

kunderna. Kunderna beundrade inte reaktivt den fysiska omgivningen och dess 

konkreta utseende. För respondent 9 och respondent 5 skapades eller uppstod neutralt 

estetiskt värde från att kunderna ansåg att omgivningen var vanlig (inget extra i den). 

För dem existerade det inget i den fysiska omgivningen som skulle ha fått dem att 

reaktivt beundra något i den. För respondent 13 skapades eller uppstod negativt 

estetiskt värde då kunden reaktivt avskydde det utrymmet hon var i under den 

konkreta interaktionen.  

”Gamla lokalen har sin prägel här och kanske det här väntrummet inte är så trevligt, övriga 
utrymmen är helt ok, typiskt bankvärlden. Skulle kunna vara lite mer humor med, men pengar 
och humor hör tyvärr inte ihop.” Respondent 9 
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”Det rummet jag var i var inte något extra, helt neutralt, skulle kunna göra det medvetet och 
omedvetet så kunden märker att det är hemtrevligt. ”Skulle vilja bryta lite det där kliniska med 
gröna växter.” Respondent 5 

”Inredningen är patetisk, det är också många andra som sagt att man sitter som i en tågkupé 
eller ett sjukhusrum när man är inne här i rummet.” Respondent 13 

För vissa kunder (Respondenterna 6 och 11) hade ingen reaktiv beundran eller avsky 

ägt rum. Dessa kunder hade inte reaktivt tänkt eller uppfattat hur det såg ut i banken. 

För dessa kunder uppstod eller skapades därför inget estetiskt värde. För kunden 

(Respondent 7) spelade andra kundvärden en större relativ roll än det estetiska värdet, 

vilket resulterade i att inget estetiskt värde skapades eller uppstod för honom.  Detta 

överensstämmer med vad Holbrook poängterar att man endast kan förstå kundvärde  

genom att beakta dess relation till andra typer av värde (Holbrook 1996:138; Holbrook, 

1999:4-6).  

”Säkert okej, det har jag inte funderat just på. Inte är man nu och snavar över någonting.” 
Respondent 6 

”Ett mindre utrymme än andra kontor, men inget fel på det här. Tänker inte direkt på hur det ser 
ut, för om jag frågar dig vad det står på vägskylten här utanför så har du ingen aning.” 
Respondent 11 

”Det känns inte som en bank, det spelar ju ändå inte så stor roll för man är ju ute efter servicen, 
men skulle kunna kanske på något sätt lyfta upp det.” Respondent 7 

5.1.6. Socialt värde 

Socialt värde skapas eller uppstår för kunden då han eller hon aktivt försöker förbättra 

sin egen bild i andra människors ögon eller från reaktiv uppskattning av den bild andra 

människor har av honom eller henne. Positivt socialt värde skapas eller uppstår då 

kunden lyckas nå sitt mål, det vill säga förbättra andra människors bild av honom eller 

henne. Positivt socialt värde skapas eller uppstår då kunden reaktivt uppskattar andra 

människor bild av honom eller henne. Neutralt och negativt socialt värde skapas eller 

uppstår då kunden inte lyckas förbättra andras bild (oförändrad eller försämras) eller 

inte uppskattar andra människors bild av honom eller henne. (Holbrook, 1999; 

Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos & Holbrooks, 2009) 

5.1.6.1. Socialt värde – Aktiva försök (Medarbetaren, Personal och Andra Kunder) 

I den konkreta interaktionen skapades eller uppstod socialt värde för kunden från att 

kunden aktivt försökte förbättra medarbetarens bild av honom eller henne. Logiken för 

hur socialt värde skapades i denna konkreta interaktion är omvänd. Det vill säga, 

istället för att försöka förbättra, försökte kunderna (Respondenterna 13, 1 Frun och 8) 
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att aktivt undvika att inte försämra medarbetarens bild av honom eller henne. Genom 

att begränsa egna frågor försökte kunderna att nå en förbättrad bild eller oförändrad 

bild i medarbetarens ögon. Kunderna försökte således att aktivt undvika att negativt 

socialt värde skapades eller uppstod för dem, så att neutralt eller positivt socialt värde 

istället skulle kunna skapas eller uppstå. 

”Man känner sig ganska ovetande när  man pratar med honom. Inte är det något negativt, tycker 
att jag känner mig sådär lite blondi bara för att han kan mycket.” Respondent 13 

”I det sammanhanget kändes det att det skulle ha varit bättre att ha varit ensam. Kändes 
tidsödande att fråga primära frågor.” Respondent 1 Frun 

”Man förstår lite mindre än vad rådgivaren tror och man blir lite intimiderad. Att det är lite som 
att vara hos doktorn att man börjar låtsas att man förstår mer än vad man egentligen gör. Man 
blir lite rädd för att verka dum.” Respondent 8 

Samma logik gällde också för respondent 12 då han aktivt försökte förbättra 

personalens bild av honom genom att undvika att störa dem. Neutralt eller positivt 

socialt värde kunde skapas eller uppstå för kunden från att han aktivt försökte undvika 

att negativt socialt värde skulle skapas eller uppstå för honom. Även för respondent 2 

gällde samma tankegång. Kunden försökte att aktivt förbättra andra kunders bild av 

honom genom att undvika att diskutera inför dem. Neutralt eller positivt värde kunde 

skapas eller uppstå för kunden från att han aktivt försökte undvika att negativt socialt 

värde skapades eller uppstod för honom. 

”Ganska bra utrymmena när man ser att tjänstemännen/kvinnorna är upptagna och då inte 
knackar på onödigt.” Respondent 12 

”Där i kassan är det lite öppet på det viset, för har funderat just att jag inte vill att andra hör om 
mina pengar och hur mycket jag har. Därför tycker jag det är skönt att gå in dit till rådgivarens 
rum och prata i lugn och ro så att ingen hör.” Respondent 2 

Därutöver skapades eller uppstod negativt socialt värde för respondent 8 från att 

kunden inte hade möjlighet att aktivt förbättra medarbetarens bild av henne. På grund 

av bankens system var kunden tvungen att svara på frågor som hon inte ville, vilket i 

kundens ögon försämrade medarbetarens bild av henne. 

”Jag tycker att de profiler som görs så kan kunden få bilden att det här är något väldigt 
personligt. När de frågar om boendekostnader och inkomster och det är egentligen liksom 
personliga uppgifter att lämna ut. Kan de inte nöja sig med att se vad jag har för pengar på 
kontot, för om jag nu kommer in för att placera så finns ju dom där pengarna där.” Respondent 8 

5.1.6.2. Socialt värde – Reaktiv uppskattning (Medarbetaren)  

I den konkreta interaktionen skapades eller uppstod socialt värde för kunden 

(Respondent 6) från att kunden reaktivt uppskattade medarbetarens bild av honom 
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eller henne. Då kunden reaktivt uppskattade medarbetarens sätt att bemöta honom 

skapades eller uppstod positivt socialt värde för kunden. Detta eftersom medarbetarens 

sätt överensstämde med den bild kunden ville att medarbetaren skulle ha av honom. 

För respondent 2 skapades eller uppstod neutralt/negativt socialt värde då kunden inte 

reaktivt uppskattade medarbetarens bild av honom. Medarbetarens sätt att bemöta 

kunden överensstämde inte med den bild kunden ville att medarbetaren skulle ha. 

Kunden blev därför tvungen att avlägsna sig för att få fundera en stund för sig själv.  

”Han är inte påflugen. Jag är sådan att om man säger att gör det och det åt mig, då tar jag det 
inte. För då far jag.” Respondent 6 

”Jag är lite sådan att ingen skall komma och säga att det här är bäst för dig, för jag vill tänka ut 
vad som är bäst för mig. Det skall passa mig. Därför gick jag ut en stund.” Respondent 2  

Socialt värde skapades eller uppstod för kunderna också reaktivt från medarbetarens 

val av placeringsförslag för kunden. Detta val av förslag var ett resultat av diskussionen 

mellan kund och medarbetare och därför en väsentlig del av den konkreta 

interaktionen. För respondent 13 skapades eller uppstod positivt socialt värde då 

medarbetarens val av placeringsförslag överensstämde med den bild kunden ville att 

medarbetaren skulle ha av henne. Kunden uppskattade reaktivt det att medarbetaren 

föreslog ett alternativ som andra kunder också hade valt. Kunden blev då en del av en 

grupp med gemensamma intressen. Samma val av förslag resulterade däremot i att 

negativt socialt värde skapades eller uppstod för en annan kund (Respondent 1 

Mannen). Medarbetarens val av förslag överensstämde inte med den bild kunden ville 

att medarbetaren skulle ha av honom. Kunden uppskattade inte reaktivt att 

medarbetaren föreslog ett alternativ som var för alla. Medarbetaren gav således inte ett 

skräddarsytt förslag som visade att medarbetarens bild av kunden grundade sig på att 

kunden var viktig. Därför skapades eller uppstod negativt socialt värde för kunden. 

”Jag tycker att jag gjorde ett bra beslut för han berätta så bra om det. Sa att alla andra har den 
här fonden.” Respondent 13 

”Men presenterade färdigt de fonder han tycker är bra. Kanske de är bra, jag vet inte. Kändes 
som om han tog fram fonder som han tar för alla.” Respondent 1 Mannen 
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Figur 16 Hur socialt värde skapas eller uppstår för kunderna i avhandlingens kontext. 

För kunderna handlade det sociala värdet i bankkontexten inte om att konsumera 

banktjänsten för att förbättra andras bild av dem. Bankkontexten fungerade således 

inte som en dyr klocka kunderna ville bära för att förbättra andras bild av dem (t.ex. 

visa åt andra att de är kunder i banken) eller på samma sätt som restaurangbranschen i 

Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos och Holbrooks (2009) artikel. Istället skapades 

eller uppstod socialt värde för kunderna i den konkreta interaktionen från att kunderna 

aktivt försökte förbättra sin bild bland medarbetare, personal och andra bankkunder. 

Kunderna försökte alltså i den konkreta interaktionen att fungera på ett sätt som 

resulterade i att andra utvecklade en bild av dem enligt kundernas smak. Detta kan 

beskrivas som kundens fungerande i andras ögon i en social interaktion. Socialt värde 

skapades eller uppstod också från kundernas reaktiva uppskattning av medarbetarens 

bild av dem. Detta var ett resultat av hur medarbetarens sätt att bemöta kunden 

överensstämde med den bild kunden ville att medarbetaren skulle ha av honom eller 

henne. Således inför avhandlingen två nya aspekter av det sociala värdet, vilka inte 

återfinns i Holbrooks (1999) eller Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos och Holbrooks 

(2009) sociala värde, som tillägg till att konsumera för att förbättra andras bild av sig 

själv. I figur 17 har avhandlingen inkluderat hur socialt värde skapas eller uppstår för 

kunderna i avhandlingens kontext.   

5.1.7. Altruistiskt värde 

Alturistiskt värde (etik och spiritualitet) förekom endast i några enstaka fall bland 

respondenternas svar och i avhandlingens undersökningskontext. I dessa fall handlade 

det främst om  banksekretess/säkerhet samt bankens rätt att ta betalt för att människor 

förvarar sina pengar hos banken. Dessa tangerade mer effektivitetsvärde (input mot 

output) än altruistiskt värde. Därför väljer avhandlingen att inte gå djupare in på 

altruistiskt värde. 

5.1.8. Avhandlingen infogar känslor i Holbrooks värdetypologi 

Kundens känslor har tidigare diskuterats i kapitlet om kundvärdets individuella 

karaktär. Här utgjorde känslorna en bidragande faktor till att kundvärdet är 

individuellt, eftersom alla människor har sin egen individuella känslobas de reagerar 

efter (se figur 8 sid 37). Känslor infogades också som en del av effektivitetsvärde då det 

var fråga om att nå en känsla som mål (se figur 14 sid 73). I detta stycke presenteras 
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ytterligare en ny aspekt av kundens känslor. Det framkom i den konkreta interaktionen 

att känslor uppkommer hos kunderna som ett resultat från att de olika kundvärdena 

skapas eller uppstår för kunderna. Denna känsloaspekt är trots allt inte inkluderad i 

Holbrooks värdetypologi, utan endast kortfattat nämnd i slutsatserna av (Sánchez-

Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009) artikel. Avhandlingen argumenterar att 

dessa känslor utökar förståelsen för de olika kundvärdena och därmed för kundvärde 

överlag. Dessa känslor medför en ytterligare innebörd i de olika kundvärdena då 

kundens interna reaktion inkluderas. Därför kan man inte förbise denna känsloaspekt. 

Avhandlingen infogar denna känsloaspekt i figur 17 genom att från de olika kundvärden 

dra sammanhängande streck till rutan ”känslor från” de olika kundvärdena. 

 

Figur 17 Infogande av känslor i värdetypologin samt sammanfattning av kundvärde i den 
konkreta interaktionen 

 

5.1.8.1. Känsla från effektivitetsvärde 

Från effektivitetsvärde uppkom olika känslor hos kunderna. Kundernas känslor var ett 

resultat av effektivitetsvärde, till exempel, kunden offrade sina egna pengar som input 

mot ett output som var osäkert (avkastning med risk). Avhandlingen går inte in på 

dessa känslor utan listar endast dessa som exempel för att ge läsaren några exempel på 
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vad för typer av känslor som uppkom hos kunderna inför samt från beslutet att placera 

(effektivitetsvärde). Kundernas känslor varierade från osäkerhet, rädsla, tvivla, 

hoppfullhet till frustration.  

”Lite omtumlande att investera, funderar om man gör rätt. En situation man kände att man inte 
riktigt har kontroll över.” Respondent 1 Båda två (osäkerhet) 

”Nog blir man att fundera då man skall placera att göra man nu rätt. Det är ju klart att man är 
rädd och känner sig osäker att förlora dom där egna pengarna och det vill man ju inte.” 
Respondent 10 (rädsla och osäkerhet) 

”Jaa det var nog någonting där, började tvivla när jag hade det gamla och nu skulle göra något 
nytt avtal. Började fundera att vad skall jag göra.” Respondent 2 (tvivel, osäkerhet) 

”Man hoppas när man har aktier och fonder ju att det skall lyckas.” Respondent 2 (hoppfullhet) 

”När det gäller pengar och placeringar blir jag lite exalterad och upprymd. Det var min första 
reaktion.” Respondent 1 Mannen (hoppfullhet) 

”Har gjort beslutet. Man får vara nöjd med det man får idag då marknaden är som den är. Kan 
inte göra något åt det.” Respondent 11 Frustrerad (frustration) 

5.1.8.2. Känsla från utmärkthetsvärde 

Från utmärkthetsvärde uppkom också olika känslor hos kunderna. Känslorna var ett 

resultat från HUR medarbetaren presenterade informationen, vilken utgjorde 

bidragande stöd för kunden att nå sina mål. Känslor som uppkom hos kunderna 

härstammade från medarbetarens engagemang (HUR) angående sitt sätt och kunskap. 

Känslorna överfördes till kunderna. Kunderna började känna samma engagemang och 

därmed uppkom känslor av eufori/optimism hos kunderna. Kunden (Respondent 1 

Frun) kände förutom fascination också att medarbetarens HUR-del (sättet 

medarbetaren bemötte) ledde till att hon kände en positiv försäkran om att hon var 

välkommen på nytt.  

”Han har nog kunskap och engagemang som överförs till andra.” Respondent 12 (engagemang) 

”Man blir lite euforisk då man överlägger alternativ med den kunnige banktjänstemannen, blir 
en positiv sak utan att tänka på risker. Han förmedlar denna känsla att såhär ska man göra. Han 
är lite fanatisk, men nog övertygande och känslomässigt intresserad av sin sak.” Respondent 1 
Mannen (engagemang och eufori/optimism) 

”Fascinerande på grund av sin kunskap och hängivenhet och engagemang. Kändes också som att 
jag kan gå tillbaka till honom igen om jag vill för att få mer information, på det sättet var det 
bra.” Respondent 1 Frun (engagemang och försäkran) 

5.1.8.3. Känsla från spelvärde 

Från spelvärde uppkom också olika känslor hos kunderna. Känslorna härstammade 

från kundens olika relationer med medarbetare, personal och den fysiska omgivningen. 
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Beroende på spelvärdet kände sig kunderna, bekväma, välkomna eller inte välkomna, 

positiva, glada och trygga. 

”Det var helt öppet, kände mig bekväm för det var inte alls stel stämning. Tyckte inte det var 
jobbigt.” Respondent 5 (bekväm) 

”Riktigt bra, kände mig välkommen. Det kändes bara så under hela mötet. Det är positivt för hon 
känner en också på gatan när man kommer. Det är nog det som gör det att det känns roligare att 
komma hit.” Respondent 11 (välkommen och glad) 

”Man känner sig instängd, känner sig inte välkommen på grund av det fysiska utrymmena. Lite 
trångt och mörkt, kanske dålig luft. Borde också ha två kassor med kösystem.” Respondent 1 
Frun (inte välkommen) 

”Ganska trygg omgivning och stämning”. Respondent 13 (trygg) 

Avhandlingen är medveten om att en del av de ovanstående känslorna också kan ses 

som en del av det specifika kundvärde från vilket känslorna uppkommer ifrån. Gränsen 

mellan vad som är en känsla från ett kundvärde och vad som endast är kundvärde är i 

vissa fall otydlig. Detta eftersom det är svårt att definiera en känsla. Avhandlingen ville 

trots allt genom denna uppställning belysa att känslorna utgör en väsentlig del av 

kundvärde och att dessa är värda att skilt tas i beaktande. Därför infogas denna 

känsloaspekt i den omformulerade Holbrooks värdetypologin (se figur 17 sid 87). 

Känslor från socialt värde och altruistiskt värde påfanns inte i respondenternas svar. 

I figur 17 har avhandlingen sammanslagit de enskilda rutorna till en sammanfattning 

av de olika kundvärdena som skapas eller uppstår för kunden i en konkret interaktion 

enligt avhandlingens kontext. Grundstrukturen är den samma som Holbrooks (1999) 

värdetypologi samt den ommodifierade värdetypologin av Sánchez-Fernández, Iniesta-

Bonillo och Holbrook (2009). Eftersom spelvärde och det estetiska värdet varken 

krävde några större förändringar i den text avhandlingen själv skrivit i respektive 

kundvärdesruta eller i Holbrooks förklaringar av dessa kundvärden, var det inte enligt 

avhandlingen behövligt att infoga figurer i slutet av respektive kundvärdeskapitel. 

Avhandlingen har trots allt i den sammanfattande figuren gjort små förändringar i 

rutorna för dessa kundvärdeskategorier för att figuren bättre skall beskriva vad 

kundvärde är i den konkreta interaktionen och i en placeringskontext i en bank. 
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5.2. Värde för kunden efter den konkreta interaktionen  

Efter den konkreta interaktionen omformulerar kundens inputsintegrering de olika 

kundvärdena vilka skapats eller uppstått för kunden i den konkreta interaktionen 

(Heinonen et al., 2010:541). I denna inputsintegrering integrerar kunden annan input 

(t.ex. input från familj, vänner och media, se figur 12 sid 48) än den input som kunden 

integrerar i den konkreta interaktionen. De olika kundvärdena som kunden skapade 

eller uppstod för kunden i den konkreta interaktionen omformuleras efter den konkreta 

interaktionen från enskild input, en integrering av olika input eller från en helhet av 

input efter den konkreta interaktionen. Kundvärde skapas eller uppstår för kunden 

således inte på nytt utan förbättras, försämras, bekräftas eller förblir obekräftat efter 

den konkreta interaktionen.    

Grundstrukturen och de olika kundvärdeskategorierna i Holbrooks värdetypologi är 

baserade på serviceupplevelsen (i den konkreta interaktionen och inputen i den). 

Därför är  den inte applicerbar för att analysera hur värde omformuleras för kunden 

efter den konkreta interaktionen. Detta eftersom logiken blir annorlunda då 

kundvärdet omformuleras och inputen förändras. Därför kommer avhandlingen att i 

samband med nedanstående analys av kundvärde stegvis bygga om Holbrooks 

ommodifierade värdetypologi för att anpassa den för tiden efter den konkreta 

interaktionen (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009). Detta kapitel 

delas in i två huvuddelar. Första delen handlar om hur de extrinisika kundvärdena; 

effektivitetsvärde, utmärkthetsvärde och socialt värde omformuleras efter den konkreta 

interaktionen genom olika input. I den andra delen diskuteras hur alla kundvärden 

som kunden återkallar i minnet omformuleras genom olika input efter den konkreta 

interaktionen. 

5.2.1. Förförståelse för effektivitetsvärde, utmärkthetsvärde och socialt 

värde efter den konkreta interaktionen  

Gemensamt för alla dessa tre kundvärden är att de är extrinisika till sin natur, det vill 

säga de skapas eller uppstår för kunden då han eller hon försöker nå ett mål. Kundens 

försök att nå ett mål kommer inte att sluta i den konkreta interaktionen, utan även 

fortsätta efter den. Till exempel, då kunden följer med placeringen och läser om den 

(effektivitetsvärde), kunden erhåller bidragande stöd (information) av familj och 

vänner angående placeringen (utmärkthetsvärde) eller kunden försöker att förbättra 

medarbetarens bild av honom eller henne (socialt värde). Dessa kundvärden fortsätter 
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således efter den konkreta interaktionen. Avhandlingen diskuterar först 

effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde övergår därefter till att diskutera socialt värde.  

5.2.2. Effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde 

Effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde i den konkreta interaktionen uppstod eller 

skapades för kunden då kunden erhöll output i form av placeringar, 

placeringsalternativ och placeringsinformation (till exempel, om tidigare placeringar 

kunden gjort), vilka överskred kundens input (pengar, tid och ansträngning) och 

utgjorde ett bidragande stöd för kunden att nå sitt mål. Placeringar är oftast långsiktiga 

investeringar och deras värde förändras dagligen under en lång tidsperiod. Därför blir 

den output som kunden erhåller i den konkreta interaktionen dynamisk och beroende 

av hur placeringarna utvecklas efter den konkreta interaktionen. Därmed är outputen 

aktiv för kunden även efter den konkreta interaktionen. Ett förenklat men jämförbart 

exempel är då kunden vid ett bilköp erhåller en bil som output. Bilen kommer att 

fungera både bra och dåligt över en lång tid framöver. 

Kundens input kommer därför att konstant balanseras mot ett för kunden osäkert och 

dynamiskt output (avkastning och risk), vilket i vissa fall överskrider och i vissa fall inte 

överskrider kundens input. Det resulterar i att kunden på olika sätt (genom olika input, 

se figur 12 sid 48) kommer att försöka för sig själv att aktivt och reaktivt förbättra eller 

bekräfta detta input-output förhållande. Förutom det kommer kundens input-output 

förhållande också att förbättras/försämras eller bekräftas/obekräftas av olika input 

genom vilka kunden inte medvetet försöker förbättra eller bekräfta det. Till exempel, en 

nyhetshändelse eller en kommentar från vän. Då kunden AKTIVT försöker förbättra 

eller bekräfta detta förhållande handlar det om effektivitetsvärde efter den konkreta 

interaktionen (se figur 18). Till exempel, då kunden funderar på egen hand på 

placeringen med hjälp av information från medier. Då kunden REAKTIVT försöker 

förbättra eller bekräfta detta förhållande handlar det om utmärkthetsvärde efter den 

konkreta interaktionen (se figur 18). Till exempel, då kunden diskuterar om 

placeringarna med familj och vänner.  
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Figur 18 Effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde efter den konkreta interaktionen 

Figur 18 utgör det första steget i avhandlingens omstrukturering av Holbrooks 

ommodifierade värdetypologi (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009). 

Efter den konkreta interaktionen försöker kunden aktivt och reaktivt att förbättra eller 

bekräfta input-output förhållandet från den konkreta interaktionen genom olika input 

(t.ex. input från medier, familj och vänner). Detta leder till att effektivitetsvärdet och 

utmärkthetsvärdet omformuleras (förbättras eller försämras), men inte till att dessa 

skapas eller uppstår på nytt. För kunden är detta ett mål som är viktigt för honom eller 

henne (självorienterat och extrinisikt i figur 18) att nå efter den konkreta interaktionen. 

Om kunden inte lyckas i sitt försök försämras eller obekräftas input-output 

förhållandet och effektivitets- samt utmärkthetsvärde försämras (se figur 18). I figur 18 

illustrerar rutan ”input från serviceupplevelsen och utfall” detta input-output 

förhållande. Pilen illustrerar att detta förhållande fungerar som grund för kundens 

förbättringsförsök av effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde efter den konkreta 

interaktionen. I de efterföljande styckena analyseras hur kunderna försöker förbättra 

eller bekräfta sitt input-output förhållande genom olika input; egna funderingar, 

medarbetaren, familj och vänner och andra upplevelser, vilket resulterar i att 

effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärdet omformuleras (förbättras eller försämras).  

5.2.3. Effektivitetsvärde 

Liksom i den konkreta interaktionen försöker kunden efter den konkreta interaktionen 

att aktivt nå sitt mål, det vill säga förbättra eller bekräfta input-output förhållandet och 

därmed effektivitetsvärdet. Kunden försöker, till exempel, med hjälp av sin egen 

kunskap, tidigare erfarenhet och information från medier (se bilaga för individuell 
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karaktär sid 140) att följa med och fundera på sin placering (output). Då kunden lyckas 

förbättra eller bekräfta sitt input-output förhållandet förbättras effektivitetsvärdet. Det 

är viktigt att notera att effektivitetsvärdet omformuleras också från att information når 

kunden, vilken kunden inte söker medvetet för att förbättra eller bekräfta input-output 

förhållandet. Här är det lämpligt att förklara varför avhandlingen använder 

bekräfta/obekräfta som ytterligare verb för att förklara omformuleringen av 

kundvärdena. Att bekräfta att placeringen är den rätta för en själv, att den utvecklas åt 

rätt riktning eller att en kommentar från en vän bekräftar placeringen kan förbättra 

input-output förhållandet för kunden. Tanken är att dessa verb tillsammans förklarar 

vad som äger rum efter den konkreta interaktionen då kundvärdena omformuleras. I 

efterföljande stycken går avhandlingen igenom hur kunderna genom olika input aktivt 

försöker förbättra eller försämra input-output förhållandet och därmed hur 

effektivitetsvärdet omformuleras.  

5.2.3.1. Kundens egna inre funderingar fungerar som input 

Kunderna försöker aktivt att förbättra eller bekräfta sitt input-output förhållande 

genom sina egna inre funderingar. Om kunden lyckas aktivt förbättra eller bekräfta 

förhållandet förbättras effektivitetsvärdet och vice versa. Med inre funderingar syftar 

avhandlingen på att kunderna funderar på outputen, utan att ta del av, till exempel, 

medier eller andra informationskällor. Kundernas individuella karaktär (se bilaga sid 

140) leder till att kunderna aktivt på ett för honom eller henne specifikt sätt försöker 

genom egna inre funderingar att förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. 

Kunderna (Respondent 6 och 9) försökte förbättra eller bekräfta förhållandet genom 

sina egna funderingar, men outputen för dem förblev fortfarande osäker i förhållande 

till inputen. Effektivitetsvärdet förblev därmed obekräftat. För respondent 3 

försämrades eller förblev effektivitetsvärdet obekräftat då kundens inre funderingar 

ledde till att outputen i form av placeringsalternativ ansåg som fel alternativ för att 

överskrida kundens input. Avhandlingen infogar denna input i figur 19. 

”Visst har jag funderat och skall ännu ställa några frågor.” Respondent 6 

”Stundom blir man att fundera på de olika alternativen lite noggrannare, så noggrant man hinner 
mellan allt arbete. Ju mer träffar desto mer bekväm skulle man bli.” Respondent 9 

”Hon visa att kurvorna har stigit att då slog det mig nu senare att inte ska jag köpa nu då 
ekonomin snarare backar än går fram, inte går husen åt, inte går lokalerna åt. Kanske man skall 
vänta och köpa till sjunkande kurser” Respondent 3 
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Figur 19 Aktivt förbättra eller bekräfta effektivitetsvärde genom olika input 

5.2.3.2. Kundens egna yttre funderingar fungerar som input  

I figur 19 inkluderas också kundens egna yttre funderingar som input. Med kundens 

yttre funderingar avser avhandlingen de funderingar kunden gör med hjälp av 

information som kunden tar sig till från medier och information som banken delar ut. 

Kunden försöker alltså med hjälp av information från medier och banken att aktivt 

förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Detta sker genom att kunden aktivt 

söker information på internet, TV och tidningar eller läser placeringsbroschyrerna samt 

använder sin kunskap och tidigare erfarenhet för att förstå och dra slutsatser. 

Kunderna (Respondenterna 7 och 12) försökte aktivt förbättra eller bekräfta input-

output förhållandet via yttre funderingar. De följde således med hur outputen 

(avkastning och risk) utvecklades och därmed om den överskred inputen (pengar). 

Respondent 8 försökte inte lika aktivt att förbättra eller bekräfta input-output 

förhållandet. Hennes yttre funderingar var inte direkt relaterade till hennes input-

output förhållande, utan indirekt genom att hon följde med ekonomin överlag.  

”Använder både internet och ser på nyheter. Ser på BBC World och sedan CNN och naturligtvis 
pressen, bl.a. Kauppalehti. Säkert får man impulser därifrån att någonting borde eventuellt göras 
åt portföljen.” Respondent 7 

”Jag läser tidningen, ser på Talousuutiset och sedan då aktiekurserna kommer på mtv3. Sedan 
har jag Kauppalehti som kommer regelbundet.” Respondent 12 

”Jag ser nog hur det går och följer med ekonomi, men loggar inte in för att specifikt se hur det 
går för mina fonder, men följer med världsläget överlag.” Respondent 8 

De ovanstående fallen är exempel på vad kunderna gör för att förbättra input-output 

förhållandet men dessa avslöjar inte hur input-output förändrades och därmed hur 

effektivitetsvärdet omformulerades. I kundernas (Respondenterna 13 och 12) fall 
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resulterade kundernas yttre funderingar i att effektivitetsvärdet försämrades. I och med 

att placeringen hade sjunkit i värde för respondent 13 försämrades input-output 

förhållandet och därmed effektivitetsvärdet. Inputen (pengarna) möttes av en output i 

vilken pengarna sjunkit i värde och överskred därmed inte kundens offrade input. För 

respondent 12 försämrades också effektivitetsvärdet från kundens yttre funderingar, 

eftersom kundens placering inte fortsatte samma prisstegring. Kundens input 

överskreds inte av outputen (p.g.a. avstannad avkastning). Att effektivitetsvärdet 

försämrades är naturligt i dessa fall då placeringens utveckling var negativ för kunden. 

För respondent 3 försämrades effektivitetsvärde då kunden genom sin yttre fundering 

fick outputen (placeringsalternativen) att för honom verka för osäkra för att de skulle 

kunna överskrida hans eventuella offrade input.  

”Nu när man ser hur fonden har gått, så att jag borde kanske inte ha gjort det då. Jag borde ha 
delat upp summan och satt i två omgångar, så skulle det inte ha varit lika mycket på minus nu.” 
Respondent 13 

”Kändes som man tidigare borde ha satsat på fonden när den då steg så mycket.” Respondent 12 

”Sedan läste jag om de där fonderna i Sverige som sköttes uruselt, vilket fick mig att fundera 
ordentligt nu före.” Respondent 3 

Kunden (Respondent 8) försökte genom egna yttre funderingar att förbättra och 

bekräfta input-output förhållandet med hjälp av placeringsinformation kunden erhållit 

i den konkreta interaktionen från banken. Då kunden inte lyckades förbättra det (t.ex. 

lära sig mera om förhållandet) på grund av för mycket och för komplicerad information 

förblev input-output förhållandet obekräftat och effektivitetsvärdet försämrades. 

”Jag tyckte att det där med pappersmängden borde vara på något annat sätt, för inte orkar jag 
läsa sådär mycket papper och dom borde ju vara till hjälp. Dessutom är de inte så lätta att förstå. 
Blir mer en utbildningsfråga, är man tillräckligt utbildad för att förstå.” Respondent 8 

5.2.3.3. Undvika egen inre och yttre fundering 

Kunderna (Respondenterna 8, 13 och 5) ville helst undvika inre och yttre funderingar. 

För dessa kunder varken förbättrades eller försämrades effektivitetsvärde, eftersom 

kunderna inte vill vara medvetna om input-output förhållandet efter den konkreta 

interaktionen. Kunderna försökte aktivt att inte fundera (inre eller yttre) och därmed 

undvika att effektivitetsvärdet omformulerades. Undvikandet av fundering inkluderas 

som input i figur 19. 

”Man kan ju lära sig mycket med att följa med men det passar inte mig. Jag vill helst tänka så lite 
som möjligt på dem.” Respondent 8  
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”Funderar inte så mycket på det, inte kan man ju göra något annat. För om man börjar sälja nu 
så är det ju mycket på minus och om man skall byta fond.” Respondent 13 

”Känns skönt att ha fått aktierna sålda och ha pengarna på konto, behöver inte fundera på det 
mer för att få dem sålda och hur det går för dem.” Respondent 5 

5.2.3.4. Att aktivt nå känslor förbättrar eller försämrar effektivitetsvärdet 

Liksom i den konkreta interaktionen försöker kunderna att nå en känsla efter den 

konkreta interaktionen. Kunden försöker att aktivt nå en känsla genom inre och yttre 

egna funderingar samt genom att undvika egna funderingar. Kunden försöker därmed 

för sig själv genom känslor förbättra/försämra eller bekräfta/obekräfta input-output 

förhållandet. I det här fallet kan det vara att kunden når en viss känsla och därmed 

känner trygghet även om placeringen går ner i värde (outputen dynamisk och osäker). 

Fastän input-output förhållande försämras konkret kan den nådda känslan resultera i 

att förhållandet i kundens ögon hålls oförändrat eller förbättras och därmed försämras 

inte effektivitetsvärdet. Då placeringen (outputen) stiger i värde och kunden når en 

känsla av osäkerhet genom egna funderingar kan input-output förhållandet försämras i 

kundens ögon och försämra effektivitetsvärdet. Då både placeringen (outputen) sjunker 

i värde och kunden når en känsla av osäkerhet försämras effektivitetsvärdet extra 

mycket (samma logik tvärtom). Enligt denna logik omformuleras effektivitetsvärdet 

genom de känslor kunden når efter den konkreta interaktionen. Grönroos (2007) 

användning av termen filter för att beskriva imagens funktion i en service kontext är 

lämplig för att beskriva denna känslologik efter den konkreta interaktionen (infogat i 

figur 20). 

 

Figur 20 Att aktivt nå en känsla förbättrar eller försämrar effektivitetsvärdet efter den 
konkreta interaktionen 

Kunden (Respondent 1, Mannen)  nådde en känsla av övertygelse genom egna yttre 

funderingar och därmed förbättrades eller bekräftades input-output förhållandet. 

Effektivitetsvärdet förbättrades även om placeringen hade gått ner i värde (outputen), 

eftersom input-output förhållandet ”filtrerades” genom kundens känsla. Detsamma 

gällde för kunden (Respondent 1, Frun) då kundens egna yttre funderingar fick kunden 

att känna sig övertygad om input-output förhållandet. Effektivitetsvärdet förbättrades. 
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I fallet för Respondent 9 var effektivitetsvärdet oförändrat då kundens inre funderingar 

resulterade i en känsla av tillfredsställelse. Känslan ”filtrerade” bort eventuella 

fluktuationer i placeringen då kunden kände tillfredsställelse med sitt input-output 

förhållande (rätt för henne).  

”Men när man läser om den låga räntan så förstärks min tro att det var rätt beslut att placera. 
Kanske man leker ännu med tanken att man skall investera lite till i fonder eller 
läkemedelsföretag i framtiden. Ett större intresse har väckts i alla fall.” Respondent 1 Mannen 

”Framtidsversionerna i ekonomin ganska dystra så det känns bra att spara såhär när man snart 
går i pension.” Respondent 1 Frun 

”Jag känner det helt ok, inga ångerskänslor. Jag är fortfarande nöjd.” Respondent 9 

5.2.4. Utmärkthetsvärde 

Liksom i den konkreta interaktionen behöver kunden reaktivt bidragande stöd för att 

kunna förbättra eller bekräfta input-output förhållandet efter den konkreta 

interaktionen. Kunden försöker medvetet genom olika input att reaktivt förbättra eller 

bekräftat input-output förhållandet. Till exempel, diskuterar med familjen. Kunden 

erhåller också input som kunden inte medvetet söker, vilket reaktivt förbättrar eller 

bekräftar kundens input-output förhållandet. Till exempel, en kommentar av en bekant 

angående någonting med kundens input-output förhållande eller relaterat till det. Då 

det bidragande stöd, kunden reaktivt erhåller från någon oberoende om kunden söker 

det eller inte, hjälper kunden att förbättra eller bekräfta förhållandet förbättras 

utmärkthetsvärdet och vice versa. Efter den konkreta interaktionen är kunden del av 

olika kontexter (se figur 9 sid 40) och erhåller därmed reaktivt bidragande stöd från 

andra input än endast medarbetarens input. Dessa inkluderas i figur 21; medarbetaren, 

familj och vänner samt andra upplevelser. Avhandlingen går igenom dessa i 

efterföljande stycken. 
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Figur 21 Reaktivt förbättra eller bekräfta utmärkthetsvärde genom olika input 

5.2.4.1. Input från medarbetaren 

Kunderna försöker att reaktivt förbättra eller bekräfta input-output förhållandet med 

hjälp av medarbetarens bidragande stöd och därmed förbättra utmärkthetsvärde (se 

figur 21). Efter den konkreta interaktionen (en månad) hade medarbetarna i banken 

inte i ett enda fall kontaktat kunderna angående kunderanas placeringar eller 

placeringsalternativ. Kunderna hade inte heller varit i kontakt med medarbetarna. 

Följaktligen, hade kunderna inte erhållit ett bidragande stöd från medarbetarna för att 

reaktivt kunna förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Utmärkthetsvärdet 

försämrades därför för kunderna. Nedan är några exempel på att kundernas 

(Respondenterna 1 Båda två, 7 och 2) input-output förhållande försämrades eller blev 

obekräftat. 

”Vi saknar en uppföljning från hans sida, ett samtal eller lite personliga rapporter då vi inte 
själva följer med så mycket. Nu när vi nappa på kroken så slutade det där. Med ytterligare ett 
samtal skull vi eventuellt kunna placera mer.” Respondent 1 Båda två 

”Jag skulle uppskatta om hon kontaktade mig när det går ner. Jag tar hellre emot förslag än 
ingenting förutsatt att jag inte får tio per dag. Då kan jag fundera om det är vettigt eller inte och 
kanske ta ett beslut.” Respondent 7 

”Nej har inte varit i kontakt, om det skulle ha gått ner så måste hon kontakta, för hon sa att man 
fick ändra och då tar man nog. Dom måste ju ha kännedom, inte kan man bolla med andra 
pengar hur som helst. Nu när man var in till henne skall man ju kunna lita på henne.” 
Respondent 2 

5.2.4.2. Input från familj och vänner 

Kunderna försöker att reaktivt förbättra eller bekräfta input-output förhållandet med 

hjälp av bidragande stöd från familj samt vänner och därmed förbättra 

utmärkthetsvärde (se figur 20). Det betyder att kunden diskuterar med familj och 

vänner för att erhålla deras åsikter, tankar och erfarenheter, men också erhåller åsikter 

och tankar utan att söka dem. Efter den konkreta interaktionen hade en del av 

kunderna diskuterat med familj och vänner och en del hade inte gjort det. Till exempel, 

respondenterna 6 och 4 hade diskuterat med vänner och bekanta, medan 

respondenterna 4 (Båda två) och 9 inte alls hade diskuterat. De som diskuterade 

försökte att reaktivt förbättra eller bekräfta input-output förhållandet och därmed 

utmärkthetsvärdet. De andra hade inte försökt att reaktivt förbättra utmärkthetsvärdet.  

”Diskuterar med en kaveri att jag har en sådan idé och vad tycker du.” Respondent 6 
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”Hustrun inte alls intresserad just nu, men med tenniskompisar har jag diskuterat. Vi brukar 
diskutera när det är bastukväll.” Respondent 3 

”Nej vi har inte diskuterat ännu, inte heller sinsemellan.” Respondent 4 Båda två 

”Har inte hittills diskuterat.” Respondent 9 

Kundens (Respondent 1, Frun) input från familjen resulterade i att kunden reaktivt 

förbättrade input-output förhållandet och därmed förbättrade utmärkthetsvärdet. 

Familjemedlemmen (sonen) visade hur kundens input-output förhållande hade 

utvecklats. Då den osäkra outputen hade utvecklats i positiv riktning och därmed 

överskred inputen kunden hade offrat i den konkreta interaktionen, resulterade 

familjemedlemmens bidragande stöd i att kunden reaktivt kunde förbättra 

utmärkthetsvärdet. Respondent 6 erhöll ett bidragande stöd från en familjemedlem 

(sonen) som var mer insatt i placeringar än vad kunden själv var, vilket resulterade i att 

kunden reaktivt ändrade uppfattning om sitt input-output förhållande. Kunden 

ändrade uppfattning om outputen då han erhöll information av familjemedlemmen. 

Input-output förhållandet blev därmed obekräftat och utmärkthetsvärdet relaterat till 

banken försämrades. 

”Jag har blivit mer övertygande angående denna investering, skulle kunna beställa en ny tid för 
att placera kanske ytterligare. Min son visade mig kurvan, därför skulle jag kunna satsa lite mer 
på mina aktuella fonder.” Respondent 1 Frun 

”Följer inte med så noga, sonen är mer aktiv att följa med. Han läser om vem som sitter i 
styrelsen och hur det går för de företagen de sitter i, så har diskuterat med honom. Jag har nog 
ändrat uppfattning genom diskussion med sonen och efter det funderat på vad han sagt.” 
Respondent 6 

5.2.4.3. Input från andra upplevelser 

Kundens input-output förhållande kan också förbättras/försämras eller 

bekräftas/obekräftas i och med att kunden reaktivt upplever andra upplevelser, till 

exempel, interagerar med andra företag eller då alternativa output dyker upp i kundens 

liv. Kunden använder reaktivt andra upplevelser som bidragande stöd för att förbättra 

eller bekräfta input-output förhållandets lämplighet i kundens liv och kontext. Input-

output förhållandet relaterat till banken förbättras eller bekräftas om förhållandet 

generellt sätt förbättrar kundens liv och underlättar kundens uppgift i livet samt vice 

versa (Heinonen et al., 2010). Därmed beroende på den uppfattning kunden har av 

input-output förhållandet efter andra upplevelser kommer utmärkthetsvärdet relaterat 

till banken att förbättras, försämras eller till och med försvinna. Detta överensstämmer 

med Heinonen et al. (2010), vilka poängterar att kundens relaterade aktiviteter och 

andra aktiviteter måste beaktas i kundens liv.  
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För kunden (Respondent 3) försämrades utmärkthetsvärde relaterat till banken, 

eftersom det för kunden dykt upp ett annat alternativ till placeringar (ett annat 

alternativt output) som generellt sätt kunden förbättra kundens liv. Det bidragande 

stöd som kunden erhöll reaktivt från andra upplevelsen resulterade därmed i att 

kundens input-output förhållande relaterat till banken förblev obekräftat. För 

kunderna (Respondent 10 och 5) försämrades också utmärkthetsvärdet relaterat till 

banken då banken genomförde en prisförändring. Det bidragande stöd som kunderna 

reaktivt erhöll av prisförändring resulterade i att kundernas input-output förhållande 

relaterat till banken försämrades och blev obekräftat. Generellt sätt förbättrades inte 

kundens liv av att kunden för samma output måste betala mera.  

”Funderar nu på det där stugalternativet, om jag skulle köpa det och kanske sedan sälja det för 
ett bättre pris. Där är ett alternativ som nu får hustrun nöjd (skrattar).” Respondent 3  

”Den här prisförändringen, att dom höjer priset för att ha pengarna förvarade på banken. Börjar 
fundera om man alls skall ha dom här.” Respondent 10  

”Bankens prisförändring påverkade mitt val att sälja då det började kosta.” Respondent 5 

Utmärkthetsvärdet relaterat till banken förbättrades för kunderna (Respondent 1, Båda 

två) då kundernas andra bank sänkte räntan och uppfattades som bristfällig angående 

placeringskunskap. Det bidragande stöd kunden reaktivt erhöll från dessa andra 

upplevelser bekräftade input-output förhållandets lämplighet i kundens liv. Generellt 

sätt förbättrades kundens liv. För kunden (Respondent 4, Mannen) försämrades 

utmärkthetsvärdet relaterat till banken då kundens förhållande med hans andra bank 

fungerade utomordentligt. Det bidragande stöd kunden reaktivt erhöll bekräftade inte 

input-output förhållandets lämplighet i kundens liv. Varken kundens liv förbättrades 

eller kundens uppgift i livet underlättades. 

”Min gamla bank sänkte räntan och kanske borde därför flytta bank eller spara ännu mer i 
fondsparande.” Respondent 1 Mannen 

”Min gamla bank verkar inte riktigt professionella när det gäller fondssparande.” Respondent 1 
Frun 

”De är nog mycket bra på den banken jag redan har.” Respondent 4 Mannen 

5.2.4.4. Att reaktivt nå känslor förbättrar eller försämrar utmärkthetsvärdet 

Detta är en ny aspekt, vilken varken Holbrooks värdetypologi eller avhandlingen 

tangerat tidigare. Att försöka nå en viss känsla inkluderades i effektivitetsvärdet i den 

konkreta interaktionen. Då kunden nådde en viss känsla skapades eller uppstod 

effektivitetsvärde för kunden. Efter den konkreta interaktionen försöker kunden också 
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att reaktivt nå en känsla. Kunden försöker erhålla ett reaktivt bidragande stöd med 

vilket kunden når en känsla som filtrerar (se figur 22) det osäkra och dynamiska input-

output förhållandet. Kunden söker således input från medarbetaren och familj och 

vänner, med vilkas åsikter, tankar och erfarenhet kunden reaktivt kan nå en känsla och 

därmed för sig själv förbättra/bekräfta input-output förhållandet. De känslor kunden 

når genom sina försök kan också försämra eller obekräfta input-output förhållandet. 

Utmärkthetsvärdet förbättras, försämras eller hålls oförändrat beroende på de känslor 

kunden når.  

 

Figur 22 Att reaktivt nå en känsla förbättrar eller försämrar utmärkthetsvärdet efter den 
konkreta interaktionen 

För kunden (Respondent 13) hade medarbetarens input potentiellt kunnat betyda att 

det bidragande stöd kunden reaktivt skulle ha erhållit resulterat i att kunden nått en 

känsla och därmed förbättrat eller bekräftat input-output förhållandet. Kundens 

placering (output) hade sjunkit i värde och en känsla skulle ha kunnat filtrera input-

output förhållandet att inte försämras för kunden. Utmärkthetsvärdet skulle därmed 

inte ha försämrats. Kunden (Respondent 5) försökte att reaktivt nå en känsla genom 

input från familj och vänner. Kunden nådde reaktivt en känsla av säkerhet, vilket var 

ett resultat av familjens bidragande stöd. Input-output förhållandet 

förbättrades/bekräftades och därmed förbättrades utmärkthetsvärdet. Kunden 

(Respondent 12) försökte att reaktivt nå en känsla genom att delta i placeringsträffar. 

Då kunden nådde reaktivt en känsla av optimism genom det bidragande stöd kunden 

erhöll förbättrades/bekräftades input-output förhållande (oberoende hur placeringen 

utvecklats) och utmärkthetsvärdet förbättrades för kunden. Då kunden reaktivt nådde 

en känsla av osäkerhet försämrades eller blev input-output förhållandet obekräftat 

(oberoende hur placeringen utvecklats).  

”Skulle ha önskat att någon tagit kontakt. Det skulle vara trevligt om någon ringer och berättar 
att så och så har det gått. Att kanske lugna en då att inte skall du göra något nu, så får man lugnet 
tillbaka.” Respondent 13 

”Talade om att jag skulle sälja aktierna hemma. Det är bra att om man är lite osäker att höra 
andras åsikter än bankens, för man tror att de lurar bort pengarna då de har företagets nytta i 
tankarna. Fram för allt när man inte vet så mycket själv är det bra att tala med familj och bekanta 
innan man gör ett beslut, för att undvika att man gör något förhastat.” Respondent 5 
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”Då man under träffen hör på de där gubbarna känner man sig mer positiv. Man blir också 
intresserad när någon annan berättar såsom den gör. Man blir försiktigare om det gått sämre för 
någon.” Respondent 12  

5.2.5. Socialt värde efter den konkreta interaktionen  

Socialt värde i den konkreta interaktionen skapades eller uppstod för kunden genom 

kundens aktiva försök att nå en viss bild av sig själv i medarbetarens ögon. Socialt 

värde skapades eller uppstod för kunden från kundens reaktiva uppskattning av 

medarbetarens bild av honom eller henne. Kundens aktiva försök och reaktiva 

uppskattning fortsätter även efter den konkreta interaktionen. De flesta kunder 

eftersträvar en förbättrad bild av honom eller henne i andras ögon. Ingen vill att ens 

bild försämras i andras ögon. Kundens aktiva försök riktas efter den konkreta 

interaktionen inte endast mot medarbetaren utan också mot familj och vänner. I figur 

23 har avhandlingen infogat det sociala värdet. Till höger i figuren har avhandlingen 

inkluderat medarbetarens och andras bild, för att illustrera att kunderna aktivt försöker 

förbättra dessa efter den konkreta interaktionen (andraorienterat). Det sociala värde är 

extrinisikt, eftersom kunden försöker nå ett mål i form av att andras bilder av honom 

eller henne förbättras. 

 

Figur 23 Att försöka förbättra medarbetarens eller andras bild efter och därmed det 
sociala värdet 

5.2.5.1. Medarbetarens bild 

Efter den konkreta interaktionen försökte kunderna att aktivt förbättra medarbetarens 

bild genom att undvika företeelser som kunde försämra medarbetarens bild av honom 
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eller henne. Detta överensstämmer med det sociala värdet i den konkreta interaktionen 

(se sid 83 framåt). Kunden (Respondent 12) försökte undvika att ringa för många 

gånger för att inte verka påträngande. Kunden (Respondent 3) ville undvika att träffa 

medarbetaren förrän han hade gjort ett beslut, för att inte behöva ta upp 

medarbetarens tid utan att ha ett beslut. 

”Vill inte ringa många gånger för när man ser det i mobiltelefonen, tidigare såg man det inte i 
bordstelefonerna.” Respondent 12 

”Hon gav en tid men jag kontaktar henne sedan. Det är inte roligt att gå dit och säga att jag inte 
är intresserad, att det är lättare att kontakta när jag kommit till skott.” Respondent 3 

5.2.5.2. Andras bild 

Efter den konkreta interaktionen försökte kunderna också att aktivt förbättra andras 

bild av dem. Det handlade om familjens, vänners och bekantas bild av dem. Kunden 

(Respondent 1, Mannen) försökte aktivt att förbättra bekantas bild av honom genom att 

berätta positivt om hans input-output förhållande (placeringen). Då andras bild av 

detta förhållande förbättrades, förbättrades också kundens sociala värde. Detta kan 

också kallas för att eftersträva positivt socialt värde från att ge positiv word-of-mouth. 

Kunderna (Respondenterna 13 och 6) undvek aktivt att berätta om input-output 

förhållandet för att undvika att familjens bild av dem skulle försämras. Kunderna 

försökte således undvika att det sociala värdet försämrades för dem genom att undvika 

att berätta. 

”Jag har berättat för vänner och bekanta med stolthet, att det här är ett alternativ fundera ni 
också på med tanke på pension osv. Jag har nog positivt fört det vidare till mina bekanta.” 
Respondent 1 Mannen 

”Jag vågar inte säga något åt dem som jag placerat pengarna åt. Jag berätta åt en av dem om en 
fond som hade gått upp men nu har jag varit tyst, så nog vet dom säkert lite indirekt att det gått 
ner.” Respondent 13 

”Frun är inte alls intresserad, hon är så rädd då det for någonting minus för henne att jag inte 
diskuterar med henne.” Respondent 6 

Kunderna (Respondenterna 2 och 12) undvek också att aktivt berätta om sitt input-

output förhållande för bekanta. Detta för att undvika att andras bild av dem skulle 

försämras. Detta överensstämmer också med Heinonen et al. (2010) som påpekar att 

kundens relaterade och andra aktiviteter också måste tas i beaktande vid sidan om 

serviceaktiviteterna (se figur 6 sid 27). Till exempel, då kunden vid en lunch undviker 

att berätta om sina placeringar för andra utgör detta ett socialt värde som relateras till 

banken.  
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”Nej har inte diskuterat. Det håller man för sig själv för annars blir folk avundsjuka.” Respondent 
2 

”Men om man vid lunchbordet tar upp sina placeringar med andra människor som inte är med i 
placeringssällskapet, tycker det att man skryter och känner avundsjuka.” Respondent 12 

5.2.6. Känslor från inputen efter den konkreta interaktionen 

Det är viktigt att inse att känslor också uppkommer, vilka kunden inte försöker nå, från 

att kunden försöker förbättra eller bekräfta effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärdet. 

Det kan vara fråga om känslor som kunden inte vill känna. Gränsen mellan vad som är 

kundens försök att nå en känsla och vad som är en känsla som uppkommer är hårfin. 

Hur är det möjligt att urskilja att kunden försökt nå en känsla och att den inte bara 

uppkommit för kunden? Avhandlingen argumenterar trots allt att det är viktigt att vara 

medveten om denna nyansskillnad för att erhålla en mångsidigare förståelse för hur 

effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde omformuleras efter den konkreta 

interaktionen. Att känslor uppkommer hos kunden leder till att kundens input-output 

förhållande förbättras/bekräftas eller försämras/obekräftas. Därmed förbättras eller 

försämras effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärdet. I det här fallet fungerar också 

känslorna som ett filter. I figur 24 har avhandlingen inkluderat att nå en känsla och 

känslor från de olika inputen som två skilda känsloaspekter.  

 

Figur 24 Känslor från inputen efter den konkreta interaktionen förbättrar eller försämrar 
effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde 

5.2.6.1. Känslor från inputen relaterat till effektivitetsvärdet 

I figur 24 har avhandlingen infogat känslor från de olika inputen relaterat till kundens 

aktiva försök att förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Känslor uppkom 
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som ett resultat av att kunden använde sig aktivt av olika input. Till exempel, för 

kunderna (Respondenterna 2 och 7) uppkom olika känslor genom deras yttre egna 

funderingar, det vill säga då de följde med hur det gick för placeringen (input-output 

förhållandet). För Respondent 6 uppkom känslor från möjligheten att använda egna 

funderingar för att förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. För honom 

uppkom känslor från upplevelsen av att använda egna funderingar som input.  

”När det går upp är man glad och nöjd, men sedan när det går ner så vill man nästan fara och 
ändra.” Respondent 2 

”Nååh det har nu varit både hoppfullhet och besvikelse. Nuförtiden är det ju mest besvikelse, att 
där gick jag igen på minus.” Respondent 7 

”Det är intressant och spännande att följa med hur det går.” Respondent 6 

5.2.6.2. Känslor från inputen relaterat till utmärkthetsvärde  

I figur 24 infogade avhandlingen känslor från den input kunden använder för att 

reaktivt förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Känslor uppkom hos 

kunderna från att kunderna använde sig reaktivt av olika input. Till exempel, för 

kunden (Respondent 1, Mannen) uppkom känslor från kundens 

användning/mottagande av input från vänner och bekanta. Kundens bekanta hade 

åsikter om placerandet vilka var mer försiktiga än kundens. För kunden (Respondent 

12) uppkom känslor från att kunden använde/mottog input från bekanta (andra 

placerare). Dessa kritiserade kundens placering (input-output förhållandet). För 

kunden (Respondent 9) uppkom en känsla från att kunden visste att hon vid tillfälle 

kan använda input från medarbetaren då hon för sig själv reaktivt måste förbättra eller 

bekräfta sitt input-output förhållande. 

”Många har sagt att ta inte risker det kan skita sig totalt vad gäller då främst aktier. Blir 
överraskad över deras försiktighet, konservativt tänkande att inte vara öppen för sådana här 
saker. Har inte påverkats till någon större försiktighet.” Respondent 1 Mannen 

”Om någon säger att det där skräpet till företag varför säljer du inte bort det. Då känner man sig 
kanske mer negativ.” Respondent 12 

”På något sätt litar jag på det faktum att om jag har frågor så kan jag diskutera dessa med henne. 
Därför känner jag mig inte osäker eller ångrar mig.” Respondent 9 

5.2.6.3. Undvika egna funderingar och input från andra för att undvika känslor 

Att känslor uppkommer resulterar i att en del kunder aktivt undviker egna funderingar. 

Genom att kunderna undviker egna funderingar undviker kunderna att känslor 

uppkommer som försämrar eller obekräftar deras input-output förhållande och därmed 
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försämrar deras effektivitetsvärde. Om kunderna inte vill fundera för sig själv är det 

möjligt att anta att de inte heller söker input från andra för att reaktivt förbättra eller 

bekräfta input-output förhållandet. Det kan trots allt hända att kunderna hamnar 

motta input både aktivt och reaktivt då, till exempel, det nämns om placeringar i TV:n 

eller om en bekant spontant tar upp ämnet i en diskussion. För kunderna (Respondent 

8 och 2) uppkom känslor från att de aktivt undvek egna funderingar och inte hamnade 

fundera på hur det går för placeringen (input-output förhållandet). Därmed kunde 

effektivitetsvärdet inte omformuleras för dem på grund av en känsla. Då kan 

avhandlingen konstatera att kunderna aktivt försökte att undvika egna funderingar för 

att uppnå en känsla. 

”En lättnad att jag fått det gjort och inte behöver fundera på ett halvt år, vill inte heller följa 
med.” Respondent 8 

”Vill sova gott om nätterna. Om man har en depositionshoriston på 2 år, så vill jag vakna om 2 år 
för att hur det har gått, vill inte bli fast i något.” Respondent 3 

5.2.7. Alla kundvärden från den konkreta interaktionen omformuleras 

genom olika input efter den konkreta interaktionen 

I Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos och Holbrooks (2009) restaurangkontext 

fortsätter inget input-output förhållande efter den konkreta interaktionen som i fallet 

med en placering eller en bil. Det beror på att en restaurang är en 

underhållningskontext i vilken alla kundvärden som skapas eller uppstår för kunden är 

beroende av plats, tid och aktörer. Till exempel, kan inte effektivitetsvärdet fortskrida, 

förbättras eller försämras efter den konkreta interaktionen om det, till exempel, är 

fråga om förhållandet mellan pris (input) och kvaliteten på maten (output) i 

restaurangen. Spelvärde eller estetiskt värdet kan inte heller förbättras eller försämras 

då medarbetaren inte är närvarande och kunden inte befinner sig i en restaurang. Då 

kundvärdena ”blir kvar” i den konkreta interaktionen kan kunden endast omformulera 

dessa genom att återkalla kundvärdena i minnet. Kunden återbildar således 

upplevelsen genom olika input i sitt minne (Heinonen et al., 2010:532). Det sociala 

värdet är det enda kundvärdet som fortskrider, eftersom målet att aktivt förbättra 

andras bild inte försvinner hos kunderna. (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & 

Holbrook, 2009) 

Samma logik gäller för avhandlingens bankkontext. Här är det viktigt att poängtera att 

även om avhandlingen förklarade effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärde som 

kundens aktiva och reaktiva försök att förbättra eller bekräfta input-output 



 

 

107 

förhållandet efter den konkreta interaktionen, kommer ALLA kundvärden inkluderat 

effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde också att ”bli kvar” i den konkreta 

interaktionen enligt logiken för restaurangkontexten. Kunden kan ifrågasätta 

effektivitetsvärdet eller utmärkthetsvärde i den konkreta interaktionen, till exempel, 

genom att fråga sig varför offrade jag input mot detta output och varför tog jag del av 

medarbetarens bidragande stöd. Med andra ord, kunden återkallar i minnet 

effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärdet som skapades och uppstod för kunden i den 

konkreta interaktionen. Det handlar alltså inte om att förbättra input-output 

förhållandet som fortskrider. Att de intrinisika kundvärdena som spelvärde och 

estetiskt värde blir kvar i den konkreta interaktionen är logiskt då dessa skapas och 

uppstår för kunden från att kunden uppskattar upplevelsen i sig (plats, tid och aktörer) 

och inte för att nå ett mål. Till exempel, att uppskatta en trevlig diskussion med 

medarbetaren för dess eget skull och inte för dess bidragande stöd till att nå ett mål. I 

figur 25 har avhandlingen försökt kartlägga hur de olika kundvärdena omformuleras 

efter den konkreta interaktionen, för att underlätta läsningen. För tillfället befinner sig 

avhandlingen i den tredje kolumnen. 

 

Figur 25 Kartläggning av de olika kundvärdena och hur dessa omformuleras efter den 
konkreta interaktionen 

Den tredje kolumnen förklaras med hjälp av figur 26 som är en  ommodifierad version 

av den modell avhandlingen stegvis byggt upp tidigare i analysen. Avhandlingen har 

omstrukturerat den för att fånga aspekten att alla kundvärden som skapats eller 

uppstått för kunden i den konkreta interaktionen kan återkallas i minne och 

omformuleras med hjälp av input från egna funderingar, familj och vänner samt andra 

upplevelser. Till exempel, en lyckad upplevelse med en annan bank eller en bekants 

erfarenhet med en annan bank kan omformulera alla kundens skapade och uppstådda 

kundvärden. Längst ner har avhandlingen infogat de intrinisika  kundvärdena i en 
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kategori, som är självorienterad och aktiv/reaktiv. Kategorin är självorienterad, 

eftersom kunden för sig själv medvetet eller undermedvetet omformulerar de 

intrinisika kundvärdena och inte för någon annan. Kunden försöker alltså inte nå en 

viss bild i andras ögon (andra-orienterad). Att kategorin är både aktiv och reaktiv står 

däremot i konflikt med hur avhandlingen tidigare karakteriserat spelvärde (aktivt) och 

estetiskt värde (reaktivt). Det existerar trots allt endast två sätt för kunden att 

omformulera dessa efter den konkreta interaktionen. Eftersom dessa kundvärden inte 

uppstår på nytt kan kunden antingen aktivt fundera för sig själv eller reaktivt erhålla 

input från familj och vänner samt andra upplevelser. Detta gäller för alla kundvärden i 

figur 26. Det altruistiska kundvärdet förekom inte i avhandlingens undersökning, men 

placeras i den intrinisika kategorin. 

 

Figur 26 Alla kundvärden relaterade till upplevelsen kan omformuleras genom att de 
återkallas i minnet genom olika input 

Pilen från rutan med input från serviceupplevelsen och dess utfall i figur 26 illustrerar 

att alla kundvärden återkallas av kunden medvetet eller undermedvetet i minnet. Dessa 

”minnen” av kundvärden omformuleras sedan med hjälp av de olika inputen. 

Kundvärdena kan därmed förbättras/bekräftas, försämras/obekräftas eller inte bli 

omformulerade för kunden. Denna uppställning är relevant för en 

underhållningskontext som, till exempel, en restaurangkontext då inget input-output 

förhållande fortskrider. Detta resonemang är också i enlighet med Heinonen et al. 

(2010), vilka påpekar att hela serviceupplevelsen kan omformuleras efter 
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interaktionen. I avhandlingens kontext då fokus är på det fortsättande input-output 

förhållandet återfanns endast en del aspekter i respondenternas svar angående 

omformuleringen av de kundvärden som endast kan återkallas i minnet. Detta eftersom 

den konkreta interaktionen i banken inte innehöll input-output förhållanden som 

kunde slutföras i den (pris för mat, eller pengar, tid och ansträngning för upplevelse) 

(Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo, & Holbrook, 2009). I efterföljande kapitel går 

avhandlingen igenom de kundvärden som återkallades i minnet och därmed 

omformulerades. 

5.2.7.1. HUR-delen av utmärkthetsvärdet omformuleras genom egna funderingar 

och input från familj och vänner 

Efter den konkreta interaktionen utgör en del av utmärkthetsvärdet ett kundvärde som 

kunden återkallar i minnet och därmed omformulerar. HUR-delen i den konkreta 

interaktionen utgjordes av medarbetarens sätt att bemöta kunden och HUR han eller 

hon berättade för kunden om placeringar. Efter den konkreta interaktionen utgör 

HUR-delen en del av kundens upplevelse i den konkreta interaktionen. HUR-delen kan 

varken förbättra eller försämra kundens input-output förhållande då medarbetaren 

inte är närvarande. Medarbetarens sätt att bemöta kunden är därför ett kundvärde som 

kunden endast kan återkalla i minnet.  

Kunderna använder aktivt sina egna inre funderingar för att omformulera 

utmärkthetsvärde. I undersökningen framkom att kunderna återkallade 

utmärkthetsvärdet relaterat till medarbetarens sätt att bemöta dem. Avhandlingen kan 

inte påstå med säkerhet att kunderna funderat på utmärkthetsvärdet eller om dessa 

tankar endast utgjorde svar på avhandlingens frågor. Det är trots allt sannolikt att 

dessa kunder hade genom egna funderingar aktivt förbättrat eller bekräftat 

utmärkthetsvärdet. Respondenterna (1 Båda två, 4 Mannen, 3 och 6) återkallade 

fortfarande efter en månad positivt utmärkthetsvärde angående medarbetarens sätt att 

bemöta dem. Om detta minne fortfarande är positivt kan avhandlingen anta, till 

exempel, att utmärkthetsvärdet förstärkts och därmed förbättrats. Kunderna 

(Respondenterna 4 Mannen, 3 och 6) antydde att de tänker träffa medarbetaren pånytt, 

vilket indikerar att de aktivt genom egna funderingar bekräftat utmärkthetsvärde.  

”Tycker fortfarande det var ett sakligt uppträdande.” Respondent 1 Båda två 

”Kommer bra ihåg ännu, som det skulle vara idag ännu. Hon var passlig för sin vakans. Vi skall 
nog komma in om man sku kunna flytta något.” Respondent 4 Mannen 
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”Hon var objektiv vill jag säga. Tyckte om när hon inte tråka, för då skulle jag inte gå tillbaka.” 
Respondent 3  

”Skulle han inte vara okej skulle jag inte träffa honom igen. Jag tycker om han som person 
trevlig. Jag tror nog han vet vad han talar om. Han har mycket själv. Lite skeptisk till såna typer 
som försöker övertala mig, är jag lite svårt.” Respondent 6 

Kunderna använder också reaktivt input från familj och vänner för att 

omformulera utmärkthetsvärdet. Kundens (Respondent 8) diskussion med en vän 

resulterade i att kunden återkallade utmärkthetsvärdet i minnet. Genom input från 

vännen blev detta negativa utmärkthetsvärde bekräftat för kunden. Utmärkthetsvärdet 

för kunden försämrades. 

”Har pratat med vänner, talade med en god vän och vi var båda överens om att det är för mycket 
papper överallt och att man borde koncentrera pappersutgivningen på något sätt och göra det på 
något annat sätt.” Respondent 8 

5.2.7.2. Spelvärde 

Spelvärde skapades eller uppstod från kundens relation med medarbetaren, andra 

kunder, annan personal, fysisk omgivning och kumpan/partner. Spelvärde uppstod 

eller skapades för kunden från att kunden aktivt försökte för sig själv optimera 

upplevelsen genom att ”spela” med de olika relationerna. Genom input från kundens 

egna inre funderingar och från familj och vänner återkallar kunden spelvärdet i minnet. 

Därmed omformuleras spelvärdet för kunden efter den konkreta interaktionen.  

Kunderna använder aktivt sina egna inre funderingar för att omformulera 

spelvärde. Inte heller i det här fallet kan avhandlingen påstå med säkerhet att kunderna 

funderat på spelvärde efter den konkreta interaktionen, utan kundernas tankar kan ha 

varit ett resultat av avhandlingens frågor. Kunden (Respondent 6) återkallade trots allt 

fortfarande ett positivt spelvärde, vilket kan betyda att spelvärdet förstärkts och 

därmed förbättrats eller bekräftats för kunden. Kunderna (Respondent 8 och 4 

Mannen) uppskattade en personlig relation med medarbetaren och genom aktiv egen 

inre fundering hade då spelvärdet förbättrats eller bekräftats för dem. 

”Det är intressant, han är på samma våglängd. Vi kan ha olika åsikter, men intressant att ha 
samma intresse. Har också kollegor som är intresserade på samma sätt.” Respondent 6 

”Man uppskattar personlig kontakt, är så mycket interaktion är på nätet.” Respondent 8 

”Det är bäst att fara personligen och träffa det känns bättre.” Respondent 4 Mannen 

Kunderna använder också reaktivt input från familj och vänner för att 

omformulera spelvärde. Kunden (Respondent 5) hade diskuterat med familjen om 
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spelvärdet och därmed återkallat spelvärdet i minnet. Genom denna input från familjen 

försämrades spelvärde för kunden genom att det negativa spelvärdet blev bekräftat.  

”Har varit i kontakt med kassatanten om avslutade mitt konto och flyttade över pengarna från 
aktieförsäljningen. Nu när jag sedan fick pengarna talade jag med morsan om att hon som jobbar 
i kassan är lite sur.” Respondent 5 

5.2.7.3. Spelvärde och estetiskt värde  

Kunden använder reaktivt input från andra upplevelser för att omformulera både 

spelvärde och det estetiska värdet. Kunden (Respondent 1, Mannen) hade ingått i 

interaktion med ett bilföretag och därmed återkallat spelvärde och det estetiska värdet 

relaterat till banken i minnet. Genom inputen från den andra upplevelsen försämrades 

spelvärde och det estetiskta värdet för kunden. I den andra upplevelsen skapades eller 

uppstod för kunden kundvärden som var relativt mer positiva och överskuggade 

spelvärde och de estetiska värdet relaterat till banken som kunden återkallade i minnet. 

Detta utgör kundens relaterade och andra aktiviteter (Heinonen et al., 2010)  

”Bilfirmorna har glass och kaffe och en ledig atmosfär som jag blir imponerad av. Skulle kunna 
vara mer än bara en vattendunk här i banken också.” Respondent 1 Mannen 

5.2.7.4. Input-output förhållandet omformulerar effektivitetsvärdet och 

utmärkthetsvärdet samt alla andra kundvärden 

Då kunden genom sina egna yttre funderingar (söker information från medier) 

aktivt försökte förbättra eller bekräfta input-output förhållandet, men inte lyckades 

försämrades effektivitetsvärdet för kunden. Till exempel, då placeringen sjunkit i värde 

försämrades input-output förhållandet eller förblev obekräftat för kunden. Då detta 

skedde ifrågasatte kunderna (Respondent 12 och 13) effektivitetsvärde (tid, 

ansträngning, pengar mot en osäker, nedgående output) och utmärkthetsvärde 

(medarbetarens reaktiva hjälp, alltså VAD och HUR medarbetaren berättat i den 

konkreta interaktionen). Kunder återkallade det effektivitetsvärde och 

utmärkthetsvärde som skapades eller uppstod för dem i den konkreta interaktionen i  

minnet. Input-output förhållandets utveckling resulterade därmed i att både 

effektivitetsvärdet och utmärkthetsvärdet försämrades. Kundens (Respondent 2) 

kommentar exemplifierar en brist på tillit som kan uppkomma hos kunden efter den 

konkreta interaktionen. 

”Nog blir man ju alltid lite att fundera då han rekommendera en fond där. Satsade en ganska stor 
summa (40000€) och först gick den upp men nu har den gått ner de senaste veckorna.” 
Respondent 12 
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”Han sa att det skulle vara en säker fond och inte kan jag säga det nu mera att det är en. På det 
viset har det ju ändrat.” Respondent 13 

”Inte alltid vet dom som sitter där inne så mycket heller. Dom skriver papper och andra sköter 
sedan fonderna.” Respondent 2 

Då kunden (Respondent 8) genom sina egna inre funderingar aktivt försökte 

förbättra eller bekräfta input-output förhållandet, men inte lyckades försämrades 

effektivitetsvärdet för kunden. Kundens egna inre funderingar ledde till att input-

output förhållandet förblev obekräftat, eftersom förhållande inte överensstämde med 

kundens individuella karaktär (se bilaga sid 140). Kunden ifrågasatte både 

effektivitetsvärde och utmärkthetsvärde vilka kunden återkallade i minnet. 

Följaktligen, försämrades dessa samt förblev obekräftade redan innan input-output 

förhållandet hade hunnit utvecklats åt något håll.  

”Rådgivaren manipulerarar att ta högre riskalternativ än vad man tänkt sig. Det resulterar i att 
man placerat på en annan riskprofil och undrar när man kommer hem att vad man har tänkt 
sig.” Respondent 8 

Input-output förhållandet och dess utveckling ifrågasätter de kundvärden som berör 

kundens mål (effektivitetsvärde och utmärkthetsvärdet). Att nå målet är det mest 

väsentliga för kunden. Därför kan input-output förhållandet och dess utveckling 

resultera i att alla de kundvärden som kunden återkallar i minnet prisas eller 

ifrågasätts. För om kunden inte når ett mål efter den konkreta interaktionen kan alla 

kundvärden försämras eller vice versa. Följaktligen, kommer kundens tillit till 

medarbetaren, banken och sitt beslut (att bjuda in företaget i sin värdeskapande 

process) vara beroende av hur input-output förhållandet utvecklas i kundens ögon. 

Denna tillit inverkar på alla kundvärden kunden återkallar i minnet och därmed 

omformulerar. Detta kan förklaras med hjälp av bilexemplet. Till exempel, en dåligt 

fungerande bil (input-output förhållande) försämrar alla kundvärden kunden återkallar 

i minnet. Kunden ifrågasätter effektivitetsvärdet: ”borde aldrig ha interagerat med 

bilföretaget”. Kunden ifrågasätter utmärkthetsvärdet: ”medarbetaren hade fel och 

försökte bara sälja en dålig bil.” Kunden ifrågasätter spelvärdet: ”han låtsades bara 

reagera på mina aktiva försök för att sälja mer”. Enligt samma logik omformuleras alla 

kundvärden till det sämre. I figur 27 har avhandlingen inkluderat detta resonemang 

som en fjärde aspekt, i vilken input-output förhållandet och dess utveckling kan 

omformulera alla de kundvärden som kunden återkallar i minnet. 
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Figur 27 Utvecklingen av input-output förhållande kan omformulera alla kundvärden 
kunden återkallar i minnet 

5.2.7.5. Nya träffar med banken omformulerar alla kundvärden 

Då kunden på något sätt träffar banken på nytt kommer nya kundvärden att skapas 

eller uppstå för kunden. Dessa omformulerar alla de kundvärden som kunden 

återkallar i minnet från den tidigare konkreta interaktionen. Ytterligare är det möjligt 

att input-output förhållandet förbättras/bekräftas eller försämras/obekräftas från att 

kunden erhåller ny information om sin output och offrar ny input för den. I Figur 28 

har avhandlingen lagt till denna sista aspekt som leder till att kundvärdena på olika sätt 

omformuleras för kunden efter den konkreta interaktionen. 

 

Figur 28 Ny träff med banken omformulerar alla kundvärden och även input-output 
förhållandet 

Nedan har avhandlingen listat några exempel då kundernas nya träffar med 

medarbetaren resulterade i att nya kundvärden skapades eller uppstod för kunden. 
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Dessa nya kundvärden omformulerade de kundvärden kunden återkallade i minnet 

från de konkreta interaktionen samt förbättrade eller försämrade kundens input-

output förhållande. För kunden (Respondent 12) förbättrades och bekräftades 

effektivitetsvärdet (genom nytt effektivitetsvärde, ansträngning mot lättillgänglighet) 

och utmärkthetsvärde (genom nytt utmärkthetsvärde, hur medarbetaren bemöter 

kunden) genom att medarbetaren ringde tillbaka. Samtidigt skapade detta tillit till 

medarbetaren. Detta kan ytterligare ha förbättrat input-output förhållandet för kunden 

då han kunde lita på att han får tag i medarbetaren då han behöver reaktivt bidragande 

stöd. För kunden (Respondent 9) hade medarbetaren vid sidan om input-output 

(placeringen) förhållandet kontaktat kunden angående en annan tjänst. Detta 

resulterade i att nytt effektivitetsvärde (nytt input mot output) och nytt 

utmärkthetsvärdet (nytt positivt bidragande stöd för kunden att nå ett annat mål) 

skapades eller uppstod för kunden, vilket resulterade i att de ”gamla” 

effektivitetsvärden och utmärkthetsvärden förbättrades. I dessa interaktioner skapas 

och uppstår också nya kundvärden av alla de andra kundvärdeskategorierna i 

Holbrooks värdetypologi. 

”Han brukar säga att han ringer upp och han har gjort det verkligen. Om man ringer upp till 
honom och om han inte svarar så ringer han nog upp fast det kan hända att han ringer först efter 
klockan fem då arbetstiden är slut, vilket är ett bra tecken. Nu med mobiltelefon så ser den man 
ringt till vem som har ringt och då förväntar man sig ett svar, som inte är flera dagar sent.” 
Respondent 12 

”Fortfarande nöjd, hon har ytterligare betjänat mig. Hon märkte ett ärende som hon inte gjorde 
tidigare, som jag skulle ha nytta av eller åtminstone behöva diskutera, så hon tog kontakt och ska 
träffa henne i augusti.” Respondent 9 

Kundernas nya träffar med annan personal resulterade i att nya negativa 

kundvärden skapades eller uppstod för kunden, vilket resulterade i att de ”gamla” 

kundvärdena försämrades. För kunden (Respondent 5) skapades eller uppstod negativt 

nytt spelvärde vilket försämrade det ”gamla” spelvärdet. För kunden (Respondent 1, 

Frun) innebar en träff med annan personal negativt spelvärde, vilket resulterade i att 

kunden inte ville byta bank. Av detta följer att alla kundvärden som återkallas i minnet 

samt att input-output förhållandet försämrades.  

”Har varit i kontakt med kassatanten om avslutade mitt konto och flyttade över pengarna från 
aktieförsäljningen. Nu när jag sedan fick pengarna talade jag med morsan om att hon som jobbar 
i kassan är lite sur.” Respondent 5 

”Gillar inte om den som sitter där i kassan när man skall göra sina dagliga ärenden, annars skulle 
jag kunna kanske byta.” Respondent 1 Frun 
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6 DISKUSSION 

Avhandlingen argumenterade i problemområdet att servicelogiken är för abstrakt för 

medarbetaren att använda i den konkreta interaktionen då han eller hon möter 

kunden. Avhandlingen poängterade att det behövs litteratur som bidrar till att 

konkretisera servicelogiken och som bygger en brygga mellan förståelse för 

servicelogiken hos kunderna och medarbetarna i deras specifika och relevanta 

situationer. Denna förståelse hjälper sedan företagsledningen i dess försök att 

implementera servicelogiken i företaget. Därför valde avhandlingen att använda 

servicelogiken för att förstå utfallet/värde för kunden av kundens värdeskapande 

process i och efter den konkreta interaktionen med företaget. För om man använder 

vad servicelogiken förespråkar som grund för att förstå vad värde är för kunden i och 

efter den konkreta interaktionen erhåller servicelogiken en mer praktisk innebörd, 

vilken är användbar i verkligheten.  

Avhandlingen inkluderar medarbetaren och företagsledningen i diskussionsdelen, 

vilket avhandlingen nämnde i kapitlet om angreppssätt och metod (se sid 6). För att 

kunna bygga en brygga mellan förståelsen för servicelogiken hos kunden och 

medarbetaren har avhandlingen både en teoridel och en empirisk undersökning 

skriven från kundens synvinkel att grunda argumenten på. I teoridelen riktade 

servicelogiken avhandlingen till att undersöka vad värde är för kunden i och efter den 

konkreta interaktionen. Avhandlingen skapade därefter en modell för värdets 

individuella och kontextspecifika karaktär för att angripa det komplexa värdet i en B2C 

kontext. Ett servicelogiskt perspektiv för medarbetaren i hans relevanta och konkreta 

situationer, innebär således att hans eller hennes arbete blir viktigt både i den konkreta 

interaktionen och efter den konkreta interaktionen med kunder vilka alla skapar värde 

på olika sätt (Grönroos 2008; Grönroos 2011). 

Avhandlingen konstaterade att olika kundvärden ackumuleras från enskild input, från 

integrering av olika input eller från en helhet av alla input. Baserat på den empiriska 

undersökningen skapas eller uppstår både positiva och negativa kundvärden för 

kunden i den konkreta interaktionen. Ett kundvärde kan vara positivt för kunden 

medan ett annat kundvärde kan vara negativt för kunden. Till exempel, 

utmärkthetsvärdet som skapas eller uppstår för kunden är positivt medan spelvärdet är 

negativt för kunden. Ytterligare kan delar av ett och samma kundvärde både vara 

positivt och negativt för kunden. Till exempel, VAD medarbetaren berättar kan vara 
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positivt i utmärkthetsvärde medan HUR-delen kan vara negativ. Av detta följer att 

värde ackumuleras från att positiva, negativa och neutrala kundvärden skapas eller 

uppstår för kunden i den konkreta interaktionen. Beroende på de olika kundvärdenas 

relativa väsentlighet för kunden, ackumuleras det slutliga värdet antingen till att bli 

positivt, negativt eller neutralt för kunden. Medarbetaren har således möjlighet genom 

interaktion, vilket är ett nyckelkoncept inom servicelogiken, att inverka på alla dessa 

olika kundvärden som skapas eller uppstår för kunden (Grönroos 2008:311). 

Utfallet/värde av kundens värdeskapande process i den konkreta interaktionen utgörs 

därmed av dessa olika kundvärden vilka skapas eller uppstår för kunden. Detta 

konkretiserar vad servicelogiken är i den konkreta interaktionen för medarbetaren och 

öppnar nya möjligheter för medarbetaren att stöda kundens värdeskapande i den 

konkreta interaktionen. Utgångsläget är att medarbetaren skall eftersträva att alla 

kundvärden som skapas eller uppstår för kunden är positiva.  Fastän medarbetaren 

misslyckas angående ett visst kundvärde kan trots allt det slutliga ackumulerade 

kundvärdet för kunden bli positivt. I följande stycken diskuterar avhandlingen hur 

medarbetaren kan ta i beaktande de olika kundvärdena i den konkreta interaktionen 

för att sedan övergå till utfallet/värde av kundens värdeskapande efter den konkreta 

interaktionen. 

I den konkreta interaktionen skapades eller uppstod effektivitetsvärde för kunden från 

att inputen han eller hon offrade överskreds eller inte överskreds av outputen kunden 

erhöll. Detta input-output förhållande är orsaken till att kunden överhuvudtaget 

besöker banken och därmed väljer att bjuda in företaget i sin värdeskapande process 

(Grönroos 2008; Grönroos 2011). För medarbetaren gäller det då att identifiera vad 

kunden offrar som input (tid, ansträngning och pengar) och vad kunden vill erhålla 

som output. Medarbetaren kan i interaktionen påverka både på kundens uppfattning 

om kundens offrade input och på outputen kunden erhåller samt hur kunden uppfattar 

outputen. I den konkreta interaktionen skapade eller uppstod också effektivitetsvärdet 

för kunden från att kunden försökte nå en specifik känsla. Vilka känslor kunden 

försöker nå beror på kundens individuella karaktär (kundvärdets individuella 

karaktär). Medarbetaren skall följa med kundens kroppspråk och ställa frågor relaterat 

till vad kunden känner angående olika output. Detta för att identifiera och hjälpa 

kunden nå en specifik känsla. Beroende på kundens individuella karaktär uppkommer 

också andra spontana känslor hos kunden i den konkreta interaktionen från att olika 

kundvärden skapas eller uppstår för kunden. Medarbetaren skall på samma sätt 

försöka identifiera och reagera på dessa som i fallet då kunden försöker nå en känsla. 
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Känslorna styr kundens egen uppfattning om kundvärdenas positivitet eller negativitet 

samt kundens uppfattning om kundvärdenas inbördesrelevans för honom eller henne. 

Känslorna kan också fördunkla kundens rationella bedömning. Till exempel, en känsla 

av säkerhet kan resultera i att kunden bestämmer sig för ett output som inte 

överensstämmer med kundens individuella karaktär eller vice versa. För att då stöda 

kundens värdeskapande skall medarbetaren (t.ex. genom att själv vara engagerad) 

försöka väcka positiva känslor relaterade till de olika kundvärdena. Medarbetaren skall 

trots allt vara försiktig då det berör känslor relaterat till kundens input-output 

förhållande, det vill säga effektivitetsvärde. Detta för att inte försämra kundens 

bedömningsförmåga. 

Utmärkthetsvärdet för kunden skapades eller uppstod från kvaliteten på 

medarbetarens bidragande stöd till att hjälpa kunden nå sitt mål. Utmärkthetsvärde 

utgör kundens uppfattning om medarbetarens stöd för sitt värdeskapande. Detta 

kundvärde skapas eller uppstår för kunden från VAD medarbetaren presenterar 

(alternativ, erbjudande) samt från HUR medarbetaren presenterar informationen om 

VAD. Medarbetarna skall inneha all nödvändig kunskap och information om VAD han 

eller hon presenterar. Dock, är detta inte tillräckligt 1) om informationen inte når 

kunden i ett för kunden förståeligt format och 2) om medarbetaren bemöter kunden på 

ett i kundens ögon olämpligt sätt (inverkar på kundens vilja att ta till sig 

informationen). HUR-delen består således av två delar för medarbetaren. Då VAD-

delen fallerar men HUR-delen lyckas eller vice versa skapas eller uppstår negativt 

utmärkthetsvärde för kunden. Medarbetarens bidragande stöd hjälper då inte kunden 

att nå sitt mål. Några konkreta exempel på vad medarbetaren kan göra för att förbättra 

VAD-delen är, att vara påläst och berätta om aspekter i VAD-delen som är relevanta för 

kunden. HUR-delen kan medarbetaren förbättra genom att berätta om sin egen 

erfarenhet, tala kundens språk, vara vänlig och trevlig. I en underhållningskontext 

däremot är HUR-delen ett mål kunden försöker nå (en trevlig restaurangupplevelse). 

Ytterligare då det handlar om utmärkthetsvärde som berör kundens pengar (offrat 

input) måste medarbetaren genom sitt handlande vinna kundens förtroende. 

Medarbetaren måste kunna bevisa för kunden att han eller hon på något sätt kommer 

att känna sig bättre än förut (kundvärdets definition se sid 34-36) efter att ha offrat 

sina pengar som input för ett specifikt output. Om medarbetaren inte lyckas med det i 

den konkreta interaktionen kan kunden ifrågasätta medarbetarens intressen samt 

misstänka, till exempel, att medarbetaren prioriterar sitt eget eller företagets intressen 

före kundens. 
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Spelvärde skapades eller uppstod för kunden då kundens aktiva försök att optimera sin 

upplevelse möttes eller inte möttes av rätta svar och reaktioner från medarbetare, 

annan personal, fysisk omgivning, andra kunder och kumpan/partner. Detta 

utfall/värde av kundens värdeskapande process är kundens uppfattning om en del av 

upplevelsen i den konkreta interaktionen. Enda sättet för medarbetaren att reagera rätt 

på kundens försök är att försöka lära sig vilka kundens aktiva försök är. Ju fler gånger 

medarbetaren träffar kunden desto större sannolikhet för medarbetaren att lära sig 

kundens aktiva försök och reagera rätt på dem. Då kunden är ett par är det viktigt för 

medarbetaren att dessutom följa med de aktiva försök och reaktioner som kumpanerna 

sinsemellan utövar. Enskilda och gemensamma aktiva försök bildar sedan tillsammans 

parets aktiva försök. Genom att då träffa kunderna flera gånger blir kunderna bekanta 

och deras försök kända samt medarbetarens reaktioner de rätta. En bekantskap 

utvecklas (underförstått att de andra kundvärden har varit positiva) och toleransen för 

fel reaktioner från medarbetaren ökar hos kunderna. Den information som 

medarbetaren sedan lär sig om kundernas aktiva försök skall han eller hon dela med sig 

åt de andra i personalen. Den i personalen som har mest kännedom om en kunds aktiva 

försök och därmed en aning om vilka reaktioner som krävs, är den som skall kontakta 

en ny eller potentiell kund. En respondent poängterade hur viktigt det är för honom att 

någon som han känner kontaktar honom. För medarbetaren är det viktigt att han eller 

hon blir medveten om och klargör kundens tidigare relationer med andra medarbetare, 

eftersom dessa kan inverka både positivt eller negativt på de kundvärden som skapas 

och uppstår för kunden i den konkreta interaktionen (tidigare erfarenhet i kundens 

individuella karaktär).  

Kundens relation till den fysiska omgivningen kan medarbetaren inte direkt påverka 

utan endast följa med hur funktionell omgivningen är (rätta reaktioner på kundens 

aktiva försök, till exempel, lätt att röra sig och köa). Medarbetaren kan sedan förmedla 

informationen till företagsledningen, som gör beslut om förändringar. Hur andra 

kunder reagerar och svarar på kundens aktiva försök kan medarbetaren inte heller 

påverka. Kundens relation till andra kunder begränsas av att de är fokuserade på sina 

egna försök och därmed inte på att reagera på kundens aktiva försök på rätt sätt. 

Medarbetaren kan identifiera vad som sker i dessa interaktioner kunderna sinsemellan 

och förmedla informationen till företagsledningen, som kan försöka skapa en 

omgivning eller något i omgivningen som förenar kundernas intresse och får dem att 

utbyta tankar och åsikter (reagera på varandras aktiva försök) samt skapa en 

omgivning i vilken kunderna inte störs av varandras aktiva försök. 
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Estetiskt värde skapades eller uppstod för kunden från att kunden uppskattade eller 

beundrade (eller inte gjorde det) något eller hela den fysiska omgivningen. Detta 

utfall/värde av kundens värdeskapande process är kundens uppfattning om en del av 

upplevelsen i den konkreta interaktionen. Medarbetaren har i den konkreta 

interaktionen endast möjlighet att påverka hur han eller hon klär sig och hur redigt det 

ser ut i hans eller hennes rum (Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillos & Holbrooks, 

2009). Medarbetaren kan inte ändra den fysiska omgivningen i en konkret interaktion. 

Därför skall medarbetaren identifiera varför kunden uppskattar eller inte uppskattar 

den fysiska omgivningen. Kunden uppskattar omgivningen på tre olika sätt: 1) Kunden 

uppskattar omgivningen för att den är snygg och vacker i sig, 2) kunden uppskattar 

omgivningen för att den överensstämmer med stereotypen för företagets bransch och 

3) kunden noterar inte hur omgivningen ser ut. Denna information är sedan viktig att 

förmedla till företagsledningen som beslutar om förändringar. 

Socialt värde skapades eller uppstod för kunden från kundens aktiva försök att nå en 

förbättrad bild i medarbetarens, annan personals eller andra kunders ögon. Socialt 

värde skapades eller uppstod också för kunden från kundens reaktiva uppskattning av 

medarbetarens bild av honom eller henne. Detta utfall/värde av kundens 

värdeskapande process utgör ett mål som kunden vid sidan om input-output 

förhållandet också försöker nå i den konkreta interaktionen. Därför fungerar, 

kommenterar, svarar och frågar kunden på ett visst sätt med avsikt att nå detta mål. 

Kunden kan undvika att ställa frågor för att inte verka dum i medarbetarens ögon eller 

låtsas vara mer insatt än vad han eller hon egentligen är. Detta resulterar i att kunden 

inte erhåller en tillräcklig förståelse för outputen och VAD medarbetaren presenterar. 

Medarbetaren skall försäkra att detta kundvärde inte hindrar kunden från att förstå 

VAD medarbetaren presenterar. Till exempel, kan medarbetaren berätta om sina egna 

försök att lära sig eller försöka hålla diskussionen på en nivå som inte skrämmer 

kunden att ställa fundamentala frågor. Samtidigt skall medarbetaren försöka 

identifiera den bild kunden vill att medarbetaren skall ha av kunden, för att kunna 

diskutera med och presentera alternativ för kunden på ett sätt som överensstämmer 

med den bild kunden eftersträvar att medarbetaren har av honom eller henne. Till 

exempel, kan negativt socialt värde skapas eller uppstå för en kund som är insatt i 

placeringar om medarbetaren envist förklarar grundläggande aspekter om placeringar. 

Efter den konkreta interaktionen kommer det slutliga kundvärdet att 

omformuleras från att de olika enskilda kundvärdena omformuleras genom olika input. 
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Ett kundvärde för kunden kan omformuleras till det bättre medan ett annat kan 

försämras. Delarna av ett och samma kundvärde kan också omformuleras både till det 

bättre och sämre. Beroende på de olika kundvärdenas relativa väsentlighet för kunden 

ackumuleras det slutliga värdet för kunden från att kundvärdena omformuleras efter 

den konkreta interaktionen. Utfallet/värde av kundens värdeskapande process efter 

den konkreta interaktionen utgörs därmed av dessa kundvärden som omformuleras på 

olika sätt med hjälp av olika input. Dessa kundvärden konkretiserar för medarbetaren 

vad servicelogiken är efter den konkreta interaktionen och utökar möjligheterna för vad 

medarbetaren kan göra för att stöda kundens värdeskapande process efter den 

konkreta interaktionen. De olika kundvärdena skapas eller uppstår för kunden i 

serviceaktiviteter, relaterade aktiviteter och andra aktiviteter, i vilka kunden integrerar 

input från olika håll (Grönroos 2008, Heinonen et al, 2010; Grönroos, 2011). 

Avhandlingen kommer i de efterföljande styckena att diskutera hur medarbetaren kan 

ta i beaktande de olika kundvärden efter den konkreta interaktionen. 

Efter den konkreta interaktionen omformuleras kundvärdena för kunden enligt 2 olika 

principer beroende på företagets verksamhet. Då det är fråga om en kontext i vilken 

kunden som output erhåller någonting konkret (t.ex. en bil, tennisracket, en placering) 

och som därmed konkret ”lever vidare” för kunden även efter interaktionen är hela 

figur 29 relevant (den blåa pilen sträcker sig över hela figuren). Då det är fråga om en 

kontext i vilken målet för kunden är själv upplevelsen (t.ex. restaurang, bio, resa) och 

inget konkret ”lever vidare” för kunden är figur 29 från den röda pilen framåt relevant. 

I avhandlingens bankkontext offrade kunderna tid, ansträngning och pengar mot ett 

output i form av placeringsalternativ, information och placeringar. Avhandlingen 

argumenterade att detta input-output förhållande är dynamiskt och föränderligt efter 

den konkreta interaktionen, eftersom outputen är osäker och kan förändras. 

Medarbetaren måste då inse att kunden genom olika input både aktivt 

(effektivitetsvärde) och reaktivt (utmärkthetsvärde) försöker förbättra eller bekräfta 

detta input-output förhållande efter den konkreta interaktionen, vilket omformulerar 

kundvärdena. Kunden mottar också input reaktivt angående sitt input-output 

förhållande, vilken kunden inte direkt söker (t.ex. en plötslig kommentar av en vän). 
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Figur 29 Hur kunden omformulera kundvärdena efter den konkreta interaktionen 

Kunden använder egna funderingar (både inre och yttre) som input eller undviker egna 

funderingar för att aktivt förbättra eller bekräfta input-output förhållandet 

(effektivitetsvärdet) i en bankkontext. Vid inre funderingar integrerar kunden resurser 

som sin egen kunskap och delar av sin individuella karaktär (tidigare erfarenhet) i 

serviceaktiviteter för att förbättra/bekräfta input-output förhållandet. Vid yttre 

funderingar integrerar kunden resurser som sin kunskap, tidningar, TV, dator och 

läsplatta i serviceaktiviteter för att förbättra/bekräfta input-output förhållandet. 

(Grönroos, 2008; 2011). Kunden använder input från medarbetare, familj och bekanta 

och från andra upplevelser för att reaktivt förbättra eller bekräfta input-output 

förhållandet (utmärkthetsvärde). Vid input från familj och vänner integrerar kunden 

input från dem i serviceaktiviteter, relaterade eller andra aktiviteter (beroende på när 

och hur detta sker) för att förbättra/bekräfta förhållandet. Till exempel, om kunden 

väljer att integrera input från en vän då kunden själv försöker genom yttre eller inre 

funderingar förbättra input-output förhållandet är det fråga om en serviceaktivitet. Då 

kunden diskuterar med en vän över en kopp kaffe eller i middagsbordet med familjen 

är det mer fråga om en relaterad eller andra aktivitet som Heinonen et al. (2010) 

beskriver i sin artikel. Vid input från andra upplevelser integrerar kunden input från 

dem i andra aktiviteter för att förbättra/bekräfta input-output förhållandet. Till 

exempel, andra upplevelser kan utgöras av interaktion med andra företag, beslut om att 

spara för pension eller då kunden köper en bil, kläder eller hus och behöver pengar. 
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Dessa relaterade och andra aktiviteter utgör kundens liv och ett förbättrat/försämrat 

eller bekräftat/obekräftat input-output förhållandet visar då hur lämpligt input-output 

förhållandet är i kundens liv och hur förhållandet generellt sätt förbättrar kundens liv 

samt underlättar kundens uppgift i livet (Heinonen et al., 2010).  

Medarbetarens roll är att utgöra ett av dessa input som kunden använder reaktivt för 

att förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Medarbetarens arbete efter den 

konkreta interaktionen är därför att hjälpa kunden förbättra eller bekräfta sitt input-

output förhållandet. Eftersom effektivitetsvärde och utmärkthetsvärdet omformuleras 

från alla dessa olika input är medarbetarens arbete ytterst viktigt efter den konkreta 

interaktionen. Genom att kunden, till exempel, följer med placeringen eller diskuterar 

med familj och vänner om placeringen kan input-output förhållandet försämras eller 

förbli obekräftat i kundens ögon. Kunden börjar då tvivla och ifrågasätta valet att bjuda 

in företaget i sin värdeskapande process (effektivitetsvärdet), medarbetarens 

bidragande stöd (utmärkthetsvärdet) och därmed banken överlag. Detta kan resultera i 

att alla kundvärden som skapades eller uppstod för kunden i den konkreta 

interaktionen (se figur 29 den blåa rutan längst ner till vänster) omformuleras till det 

sämre. Därför är det viktigt för medarbetaren och företaget att på olika sätt interagera 

med kunderna oberoende hur input-output förhållandet utvecklas för kunden. 

Då medarbetaren kontaktar kunden är det viktigt att han eller hon tar i beaktande 

kundens individuella karaktär. Vissa kunder följer aktivt med sitt input-output 

förhållande, vissa följer inte med och vissa kunder vill undvika det. Dessa kunder skall 

medarbetaren kontakta (genom interaktion) på olika sätt med skräddarsydda agendor. 

Enligt avhandlingens kontext existerar det fyra fördelar med att interagera på nytt med 

kunden. 1) Medarbetaren erhåller information om kundens egen syn på sitt input-

output förhållande och dess utveckling (avslöjar kundens användning av olika input) 2) 

Medarbetaren har möjlighet att dela med sig av sin information och kunskap om 

kundens input-output förhållande. Medarbetaren kan därmed hjälpa kunden reaktivt 

förbättra eller bekräfta input-output förhållandet. Ytterligare kan medarbetaren 

underlätta kundens egna funderingar genom att förklara var (vilka medier, vilken 

information som kunden skall söka) och hur (på vilket sätt fundera) kunden kan 

processera information om input-output förhållandet. 3) Då kunden mottar 

medarbetarens information och kunskap kan olika känslor uppkomma hos kunden. Till 

exempel, en känsla av säkerhet. Denna känsla fungerar sedan som ett filter för kunden 

även om input-output förhållandet försämras. Tack vare informationen från 
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medarbetaren känner sig kunden fortfarande säker. Om kunden inte erhåller denna 

information eller känslor från medarbetaren söker kunden dessa på egen hand genom 

att använda olika input. Genom att kunden använder olika input för att förbättra eller 

bekräfta input-output förhållandet uppkommer också spontana känslor, vilka kan 

förbättra eller försämra input-output förhållandet. Medarbetaren kan genom att han 

eller hon kontaktar kunden hjälpa kunden göra sig av med negativa känslor och hjälpa 

kunden stärka positiva känslor.  

4) Effektivitetsvärdet som skapades eller uppstod för kunden i den konkreta 

interaktionen, då kunden bjöd in företaget i sin värdeskapande process, förbättras då 

medarbetaren kontaktar kunden på nytt. Detta eftersom kunden erhåller mer output 

för samma input han eller hon offrade i den konkreta interaktionen. Det är inte endast 

effektivitetsvärdet som omformuleras vid en ny interaktion. Nya kundvärden (inklusive 

effektivitetsvärde) skapas eller uppstår för kunden vid en ny interaktion/träff med 

medarbetaren eller med företaget. Holbrooks värdetypologi i den konkreta interaktion 

blir då relevant igen, dock, möjligtvis för kunden i en annan fastslagen och rörlig 

kontext (t.ex. på arbetsplatsen vid ett samtal eller användning av internetbank hemma). 

Dessa nya kundvärden omformulerar sedan kundvärdena från den första konkreta 

interaktionen (se figur 29). Medarbetaren och företaget har således möjlighet att 

inverka på omformuleringen av alla kundvärden genom att ta kontakt med kunden. Till 

exempel, kan medarbetaren försöka förbättra sina reaktioner på kundens aktiva försök 

att optimera sin upplevelse (spelvärde).  

Om medarbetaren lyckas bidra med ett positivt stöd till kundens försök att förbättra 

eller bekräfta input-output förhållandet, lyckas få kunden att känna sig bekväm med 

sitt input-output förhållande och i den nya interaktionen lyckas på ett sätt som får 

positiva kundvärden att skapas eller uppstå för kunden kommer kundens tillit till 

medarbetaren att öka. Kundens misstänksamhet angående medarbetarens prioriterade 

intressen försvagas. Medarbetaren lär sig reagera på kundens aktiva försök att 

optimera sin upplevelse och på kundens aktiva försök att förbättra sin bild i 

medarbetarens ögon. Medarbetaren lär sig också vilken bild kunden reaktivt uppskattar 

att medarbetaren har av honom eller henne. Detta förutsätter trots allt att input-output 

förhållandet är lämpligt i kundens liv (förbättrar kundens liv och underlättar kundens 

uppgift i livet) och således att kundens relaterade och andra aktiviteter beaktas av 

medarbetaren. Då antalet nya träffar växer och kundvärden fortfarande omformuleras 

till det bättre börjar en vänskap och en ömsesidig lojal relation utvecklas. Detta är 
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målet för varje medarbetare. Medarbetaren skall trots allt notera att varje ny 

interaktion också kan leda till att kundvärdena omformuleras till det sämre. Om 

medarbetaren inte lyckas bidra med ett positivt stöd till kundens försök att förbättra 

eller bekräfta input-output förhållandet omformuleras effektivitetsvärdet och 

utmärkthetsvärdet till det sämre. Det nya effektivitetsvärde blir också negativt då 

kunden offrar input i form av tid och ansträngning i, till exempel, ett samtal mot ett 

output som inte överskrider inputen. 

Då upplevelsen i sig är målet med interaktionen (t.ex. restaurangbesök, resa eller bio) 

är allt under den röda pilen relevant i figur 29. Detta är den andra principen för hur 

kundvärden omformuleras efter den konkreta interaktionen. Även om det i 

avhandlingens kontext lever vidare ett input-output förhållande för kunden, blir också 

kundvärdena kvar som i en underhållningskontext (därför sträcker sig den blåa delen 

av figuren över hela figur 29). Till exempel, kan spelvärde inte skapas eller uppstå för 

kunden från relationen med medarbetaren efter den konkreta interaktionen om 

kunden inte är i kontakt med medarbetaren eller banken. Kunder använder egna 

funderingar, input från familj och vänner samt input från andra upplevelser för att 

omformulera de kundvärden som ”blir kvar” i den konkreta interaktionen och som 

kunden endast kan återkalla i minnet. Till exempel, de kundvärden som skapas eller 

uppstår från interaktion med ett annat företag kan leda till att kunden återkallar i 

minnet de kundvärden som skapades eller uppstod i den konkreta interaktionen och 

omformulerar dem. Samma logik gäller för alla kundvärden, till exempel, i ett 

restaurang- eller biobesök. Detta överensstämmer med vad Heinonen et al. (2010) 

poängterar att kunden reflekterar över en realiserad service. Därför utförs dessa 

omformuleringar inte i serviceaktiviteter utan i kundens andra eller relaterade 

aktiviteter. Till exempel, i middagsbordet diskutera spelvärdet som skapades eller 

uppstod för kunden i den konkreta interaktionen. 

Medarbetarens arbete efter den konkreta interaktionen är i det här fallet inte lika rak 

fram som i fallet då medarbetaren skall hjälpa kunden förbättra hans eller hennes 

input-output förhållande. Medarbetaren har inte en konkret orsak för att interagera 

med kunden på nytt. Till exempel, då medarbetaren skall kontakta de kunder i 

avhandlingens kontext som vill undvika egna funderingar angående input-output 

förhållandet existerar det ingen konkreta orsak för interaktion. Medarbetaren och 

företaget vill trots allt varken att kunden genom olika input omformulerar dessa 

kundvärden till det sämre eller att kunden glömmer positiva kundvärden. Detta 
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eftersom det kan få kunden att inte återvända. Medarbetaren och företaget kan försöka 

införa olika aspekter i den konkreta interaktion, vilka ger medarbetaren och företaget 

möjlighet och befogenhet att interagera med kunden efter den konkreta interaktionen. 

Medarbetaren och företaget kan också försöka uppfinna sätt att interagera med kunden 

efter den konkreta interaktionen. Det behöver inte vara fråga om att ringa, utan att 

använda sociala medier, hemsidor eller olika applikationer för att interagera med 

kunden. Medarbetaren skall således eftersträva att utgöra ett input som kunden 

använder då han eller hon återkallar kundvärdena i minnet och därmed omformulerar 

dem. Om kunden även efter den konkreta interaktionen fortsätter att återkalla positiva 

kundvärden i minnet förstärks kundvärdena och sannolikheten för att kunden 

återvänder ökar. Då kunden återvänder för en konkret interaktion eller interagerar på 

något sätt med företaget skapas eller uppstår nya kundvärden för kunden, vilka 

omformulerar de gamla kundvärdena. 

Liksom effektivitetsvärde och utmärkhetsvärde (input-output förhållandet) efter den 

konkreta interaktionen handlar också det sociala värdet efter den konkreta 

interaktionen om att nå ett mål. I figur 29 har avhandlingen inkluderat det sociala 

värdet som en skild aspekt. Kunden fortsätter efter den konkreta interaktionen att 

försöka förbättra andras bild av honom eller henne. Dessa försök sker i relaterade och 

andra aktiviteter, eftersom försöken inte handlar om att integrera resurser och input i 

en serviceaktivitet. Till exempel, kunden berättar om sitt input-output förhållande ute 

på stan åt några bekanta. Eftersom kunden försöker förbättra andras bild av honom 

eller henne försöker hon eller han också förbättra medarbetarens bild efter den 

konkreta interaktionen. Detta inverkar på kundens försök och vilja att pånytt 

interagera med medarbetaren och företaget. För att inte försämra medarbetarens bild 

av honom eller henne kan kunden, till exempel, undvika att ringa flera gånger, undvika 

att kontakta medarbetaren upprepade gånger för att ställa frågor ställa ”dumma” 

frågor, undvika att klaga och undvika att träffa medarbetaren förrän han eller hon är 

säker på att interaktionen inte kan misslyckas (t.ex. inte ta upp medarbetarens tid i 

onödan). Medarbetaren skall då försöka identifiera detta sociala värde kunden försöker 

nå och åtgärda det, till exempel, genom att själv kontakta kunden. Detta är viktigt för 

kunden, eftersom han eller hon efter den konkreta interaktionen söker input för att 

reaktivt kunna förbättra eller bekräfta sitt input-output förhållande. Samtidigt är detta 

en möjlighet för medarbetaren att inverka på de nya kundvärden som skapas eller 

uppstår för kunden. 
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Kunderna försöker också förbättra familjens och vänners bild av honom eller henne. 

Antingen berättar kunden eller så undviker han eller hon att berätta om sitt input-

output förhållande eller om sin upplevelse (återkallar kundvärden i minnet) för familj 

och vänner. Då kunden väljer att berätta positivt om sitt input-output förhållande eller 

sin upplevelse försöker kunden förbättra andras bild av dessa för att därmed förbättra 

andras bild av honom eller henne. Detta kallas också för positiv word-of-mouth. Då 

kunden väljer att berätta negativt om sitt input-output förhållande eller sin upplevelse 

försöker kunden att varna andra, erhålla empati eller försämra andras bild av dessa för 

att därmed förbättra andras bild av honom eller henne. Detta kallas också för negativ 

word-of-mouth. Kunden kan också välja att inte alls berätta om sitt input-output 

förhållande eller upplevelse för att inte försämra andras bild av honom eller henne. Till 

exempel, om input-output förhållandet varit positivt kan kundens berättande uppfattas 

som att skrytas i andras ögon eller leda till att andra blir avundsjuka. Därmed undviker 

kunden att berätta för att inte försämra andras bild av honom eller henne. Ett annat 

exempel, är då input-output förhållandet försämras kan kunden vilja undvika att 

berätta om det för att inte försämra andras bild av honom eller henne. För 

medarbetaren gäller det att försöka få kunderna att våga berätta om sitt input-output 

förhållande eller upplevelsen då positiva kundvärden skapas eller uppstår för kunden. 



 

 

127 

7 KONKLUSION 

Avhandlingen argumenterade att servicelogiken i sig är för abstrakt för att vara till 

nytta för medarbetaren i och efter den konkreta interaktionen då han eller hon 

interagerar med kunden. För att då bygga en brygga mellan förståelse för 

servicelogiken hos medarbetaren och kunden i deras relevanta och konkreta situationer 

valde avhandlingen uppfylla syftet: att använda servicelogiken för att förstå 

utfallet/värde för kunden av kundens värdeskapande process i och efter den konkreta 

interaktionen med företaget. Servicelogiken och kunddominerande logiken samt 

kompletterande litteratur användes för att förklara kundens värdeskapande process. 

Denna förståelse riktade sedan avhandlingen till när, var och med vem kunden skapar 

värde. För att förstå vad utfallet/värde av kundens värdeskapande process användes 

värdelitteratur. Det argumenterades att kundvärdet i en B2C kontext är svårfångat och 

komplext på grund av dess individuella och kontextspecifika karaktär. Att då förbise ett 

fenomen bara för att det är komplext leder forskningen ingen vart. Därför skapade 

avhandlingen ett eget angreppssätt, i vilken en modell för kundvärdets individuella och 

kontextspecifika karaktär konstruerades. För att sedan konkretisera teorin och 

servicelogiken utförde avhandlingen en kvalitativ undersökning i en placeringskontext i 

en bank. För att analysera materialet användes Holbrooks ommodifierade 

värdetypologi av Sánchez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009). Med hjälp 

av resultatet från den empiriska undersökningen kunde avhandlingen sedan bygga en 

brygga mellan förståelsen för servicelogiken hos medarbetaren och kunden i 

avhandlingens diskussionsdel.  

I den konkreta interaktionen skapas eller uppstår olika kundvärden (effektivitetsvärde, 

utmärkthetsvärde, spelvärde, socialt värde, estetiskt värde och altruistiskt värde) för 

kunden. Dessa utgör utfallet/värde av kundens värdeskapande process och därmed 

servicelogiken i den konkreta interaktionen. Dessa utfall berör kundens mål med den 

konkreta interaktionen samt kundens uppfattning om upplevelsen i den konkreta 

interaktionen. Dessa kundvärden ackumuleras sedan beroende på deras relativa 

väsentlighet för kunden till ett slutligt kundvärde. Medarbetaren har således möjlighet 

att via 6 olika kundvärdeskategorier utföra och utvärdera sitt arbete. Detta öppnar för 

helt nya tankesätt och förbättringsmöjligheter för företaget och medarbetaren. Efter 

den konkreta interaktionen omformuleras de olika kundvärden genom att kunden 

använder olika input i serviceaktiviteter, relaterade och andra aktiviteter. Dessa 

kundvärden utgör utfallet/värde av kundens värdeskapande process och därmed 
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servicelogiken efter den konkreta interaktionen. Dessa omformulerade kundvärdena 

ackumuleras sedan beroende på deras relativa väsentlighet för kunden till ett slutligt 

kundvärde. Därmed har avhandlingen, genom att bygga upp en egen värdetypologi för 

hur kundvärdena omformuleras efter den konkreta interaktionen, konkretiserat hur 

serviceaktiviteter, relaterade och andra aktiviteter ser ut efter den konkreta 

interaktionen (Grönroos, 2008; Heinonen et al, 2010). Detta underlättar 

medarbetarens förståelse för samt konkretiserar både servicelogiken och 

kunddominerande logiken i och efter den konkreta interaktionen. Då dessa aktiviteter 

blir påtagliga och synliga för medarbetaren och företagsledningen öppnas helt nya 

möjligheter för förbättringar och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör även 

effektiv interaktion med de kunder som endast köper resurser och inte service eller de 

som varken vill samarbeta eller aktivt delta i servicen (Grönroos, 2008:309; Heinonen 

et al., 2010:538). 
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8 BEGRÄNSNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING 

Avhandlingen innehåller flera begränsningar, vilka samtidigt utgör förslag för fortsatt 

forskning. För det första, har avhandlingen endast utfört undersökningen i en och 

samma kontext. Kompletteringen av Holbrooks modell i den konkreta interaktionen 

och uppbyggandet av en ny modell efter den konkreta interaktionen baserar sig nu 

endast på avhandlingens bankkontext. Framtida studier skall utmana och förbättra 

dessa modeller genom att applicera dem i liknande samt i olika kontexter, för att skapa 

en ytterligare förståelse för kundvärdets olika dimensioner. Med olika kontexter avser 

avhandlingen kontexter som har olika grader av ett input-output förhållande som 

fortsätter eller inte fortsätter efter den konkreta interaktionen (t.ex. bil, placering, 

tennisracket, mat, bio, restaurang, resa).  

För det andra, har avhandlingen försökt att utöka förståelsen för det kundvärde som 

skapas eller uppstår för kunden i och efter den konkreta interaktionen. Avhandlingen 

har därför försökt att identifiera så många olika aspekter av kundvärde som möjligt. 

Följaktligen, är dessa resultat inte generaliserbara. Man kan dessutom ifrågasätta en 

del av avhandlingens värdekategoriseringar, eftersom en del av kundvärdena som 

skapas eller uppstår för kunden kan placeras i flera kategorier (se avhandlingens 

reliabilitet och validitet sid 65-66). Avhandlingen har trots allt kategoriserat 

kundvärdena i  den kategori som är mest lämplig för att dessa skall utgöra riktlinjer och 

utgångspunkt för fortsatt forskning. Ytterligare hade avhandlingen en tidshorisont i 

undersökningen på en månad (från första intervju till andra intervjun). Denna 

tidshorisont kan förlängas i framtida studier för att ytterligare förstå då kunden 

omformulerar kundvärdena samt träffar företaget flera gånger på nytt. Att utveckla 

modeller för hur kundvärden omformuleras genom att nya kundvärden skapas eller 

uppstår för kunden i nya interaktioner med företaget samt hur kundens relationen till 

företaget utvecklas från en ackumulering av olika kundvärden kan utgöra tema för 

fortsatt forskning. Baserat på ovanstående begränsningar behövs det ytterligare 

kvalitativ och kvantitativ forskning för att legitimera och förbättra avhandlingens 

resultat. 

För det tredje, eftersom avhandlingen försöker utöka förståelsen för kundvärde 

grundar sig diskussionsdelen i avhandlingen också på att försöka hjälpa medarbetaren 

att förstå hur kundvärde skapas och omformuleras. Diskussionen presenterar därmed 

endast en del konkreta riktlinjer för vad medarbetaren och företagsledningen i 
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verkligheten kan göra med denna förståelse. Detta är därför ett område som kan 

vidareutvecklas i fortsatt forskning och både undersökas från medarbetarens samt 

kundens perspektiv i olika kontexter. Slutligen, då kunderna omformulerar sina 

kundvärden använder de olika input från, till exempel, egna funderingar och genom att 

diskutera med familj och vänner. Det betyder att kunderna också i dessa interaktioner 

offrar input i form, till exempel, tid och ansträngning mot output i form av, till 

exempel, information och åsikter. Om då outputen överskrider inputen skapas eller 

uppstår effektivitetsvärde för kunden eller då vännens bidragande stöd hjälper kunden 

att nå sitt mål skapas eller uppstår utmärkthetsvärde för kunden. Kunderna försöker 

således både aktivt och reaktivt att nå ett mål i dessa interaktioner. Samtidigt skapas 

eller uppstår spelvärde och socialt värde för kunderna i dessa interaktioner (kan också 

vara att det estetiska värdet och altruistiskt värde uppstår). Till exempel, spelvärde 

uppstår eller skapas för kunden från att kunden aktivt försöker optimera växelverkan 

med en vän. Följaktligen, utvecklas en ny värdetypologi för tiden efter den konkreta 

interaktionen då kunden interagerar med sig själv och med andra. Detta är område som 

är relevant för fortsatt forskning samt överensstämmer med vad Heinonen et al. (2010) 

poängterar att kundens relaterade och andra aktiviteter också måste beaktas. Genom 

att utveckla denna värdetypologi kommer forskning ett steg närmare att förstå 

kundvärde. 
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APPENDIX 1 BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 1 (direkt efter den konkreta 

interaktionen) 

Lätt information (Tema 1) 

Hur står det till? 

Beroende på respondent, fråga om arbete, fritid och andra aktiviteter? 

Helheten av alla input -> hela serviceupplevelsen (Tema 2) 

Hur upplevde du träffen? 

Hur känner du dig? 

Hur tänker du? 

Exemplifiera om möjligt 

Medarbetaren (Tema 3) 

Vad tycker du om banktjänstemannen/kvinnan? 

Vad är din åsikt om han eller henne? 

Vad tycker om hans eller hennes beteende? 

Hur känner du dig då du  diskutera med honom eller henne? 

Hur känner du att han eller hon kunde hjälpa dig, stöda dig? 

Hur tycker du han eller hon prestera? 

I interaktionen såg jag att du... Hur kände du då? Vad tänkte du då? 

Fysisk omgivning (Tema 4) 

Vad är din åsikt om den omgivningen/stämningen i banken? 

Vad tycker du om inredningen i banken? 
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Vad är din åsikt om omgivningens fysiska aspekter som kanske stöder och hjälper 

dig? 

Hur skulle du inreda? 

Vad tycker du om utrymmena? 

I interaktionen såg jag att du... Hur kände du då? Vad tänkte du då?  

Avslutande frågor (Tema 5) 

Vad är din åsikt om banken? 

Varför är du kund i banken? 

Vad tänker du på då du ser dig själv som kund i banken? 

 

Intervjuguide 2 (en viss tid efter den konkreta 

interaktionen) 

Lätt information (Tema 1) 

Hur står det till? 

Var på världen håller du hus? 

Serviceupplevelsen och avtal(Tema 2) 

Hur känner du dig nu angående serviceupplevelsen och avtal? 

Vad tänker du nu? 

Medarbetaren (Tema 3) 

Vad är din åsikt /vad tycker du om medarbetaren? 

Har du varit i kontakt med medarbetaren? 

Familj och vänner (Tema 4) 
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Har du diskuterat hemma eller med vänner om serviceupplevelsen och avtal eller annan 

erfarenhet med företaget? 

Vad tycker du om deras åsikter? 

Vad tänker/tänkte /känner/kände du då? 

Har dessa diskussioner ändrat hur du tänker och känner angående serviceupplevelsen och 

avtal?  

Annan information och andra upplevelser (Tema 5) 

Har du erhållit information angående serviceupplevelsen eller dina avtal någon annanstans 

ifrån? 

Vad tänker/tänkte /känner/kände du då? 

Har medier fått dig att tänka på din serviceupplevelse och avtal? 

Har andra upplevelser i ditt liv påverkat hur du känner och tänker på serviceupplevelsen eller 

dina avtal? Vilka? 

Har andra företag påverkat? 

Har bankens verksamhet påverkat? 
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APPENDIX 2 BILAGA 2 RESPONDENTERNAS INDIVIDUELLA OCH 
KONTEXTSPECIFIKA KARAKTÄR 

I avhandlingens teoridel om vad utfallet/värde är av kundens värdeskapande process 

skapades en modell över kundvärdets individuella och kontextspecifika karaktär (se 

figur 9 sid 40). För att konkretisera denna i praktiken har avhandlingen valt att kort 

beskriva varje respondent samt inkludera den information som resulterar i  att värde 

blir unikt och individuellt samt kontextspecifikt för varje respondent. 

Respondent 1 är ett par som är födda i slutet på 50-talet. De har inte placerat tidigare 

och det är den första gången de placerar i aktie- och räntefonder. De har en annan 

huvudbank och är inte kunder i avhandlingens bank från tidigare. De är överlag nöjda 

med sin huvudbank och har alltid varit kunder där. De hade planer att börja spara 

månadsvis i aktie- och räntefonder, det vill säga investera en mindre summa varje 

månad. Mannen har större risktolerans än frun. Frun är mer försiktig och rädd för att 

placeringarna skall gå ner i värde. Mannen vågar ta risk för att försöka vinna mer. En 

av deras söner är insatt i placeringar. Båda vill spara inför pensionen och söker ett 

alternativ till den låga räntan. Mannen följer med ekonomin och världsläget överlag 

samt hur räntan utvecklas. Frun följer med världsnyheter men inte placeringar. De 

båda uppskattar att de känner att medarbetaren uppfattar dem som viktiga kunder. 

Mannen inte alls intresserad för hur det ser ut, medan frun kollar noggrannare hur det 

ser ut på platser. Båda är frustrerade över att det existerar endast få alternativ till att 

spara i dagens läge. De har märkt hur bankerna förändrats till affärsenheter med vinst 

som huvudmål. Båda två är arbetstagare men var semesterfirare då de träffade banken. 

Respondent 2 är en man född i början på 50-talet. Han har placerat under flera år. 

Han har varit mycket på minus men den senaste börsutvecklingen har gett lite pengar 

tillbaka. Han investerar inte pengar som han inte har råd att förlora. Han är inte direkt 

rädd att förlora pengarna. Han har god risktolerans. Han följer med placeringarna i 

HBL då det kommer listor på hur det har gått för fonderna. Han var inne i banken för 

att placera en summa pengar. Han har inte riktigt en verklighetstrogen bild av risk och 

avkastning. Han är trots allt positivt inställd  till placeringar och köper till när det är 

”billigt” (börskursen är nere), även om han varit mycket på minus genom åren. Han var 

inne i banken för att uppdatera sina placeringar. Han är viktig med att få bestämma 

själv vad han väljer och gör för beslut. Han har varit kund en längre tid i banken, men 

är inte mycket nuförtiden i banken. Han reagerar inte på den fysiska omgivningen 

något desto mera. Han är också kund i en annan bank och hans förmögenhet är relativt 
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jämnt fördelad över dessa två banker. Han hoppas att hans placeringar lyckas så att 

han kan dela med sig till följande generationer. Han är pensionär och hade inget annat 

program under dagen då han träffade banken. 

Respondent 3 är en man född i slutet på 40-talet. Han söker ett alternativ till den 

låga räntan och förstår sig på ekonomi och dess fundamentala krafter. Har erfarenhet 

av fond- och aktieplaceringar men främst av placeringsdepositioner (fast ränta). Han 

innehade en placering som steg i värde och var mycket bra i avhandlingens bank. 

Plötsligt fick han ett brev hem att han skulle sälja den för att den upphör, han fick 

aldrig någon mer förklaring. Har aktier via den andra banken. Han är inte direkt aktiv i 

att följa med sina placeringar, men följer med ekonomin överlag. Han är allmänbildad. 

Han tror på en uppgång i ekonomin och är hoppfull att den vänder efter en kanske 

kraftig nedgång. Han hade en bekant som tidigare gav råd i placeringar, men då 

börskraschen kom slutade han med dessa råd. Är huvudkund i en annan bank som han 

tycker är relativt bättre. Flyttade över pengar till avhandlingens bank för att inte ha alla 

sin besparingar i samma bank. Har en hustru som är rädd för att placera på grund av 

att hon förlorade mycket då börskurserna rasade. Hon vill ha säkrare alternativ och han 

är också i hennes ärende i banken för att diskutera alternativ. Har varit kund i en annan 

bank som behandlade han och hans hustru i en vanlig kassatjänst på ett beklagligt sätt. 

Han uppskattar att medarbetare är glada och att de inte försöker sälja med våld som de 

gör i Södern. Uppskattar inte omgivningen och lägger inte direkt märke till något i den. 

Han är pensionär och skulle spela tennis senare under dagen. 

Respondent 4 är ett par födda i slutet på 40-talet. De har aldrig själv placerat i aktier 

eller fonder och är inte kund i banken. De har trots allt haft sparförsäkringar i vilka 

fonder ingår. De är mycket nöjda med sin huvudbank och har alltid varit kunder där. 

De vann en ”fondtävling” som banken ordnade och kom därför in för att lösa in sin 

vinst, men samtidigt för att diskutera möjlig omplacering av kapital de har i en annan 

bank med ytterst låg ränta. De sökte alltså placeringsalternativ med bättre avkastning. 

De följer inte med ekonomin något närmare och är inte alls insatta hur placeringar 

fungerar. De vet inte heller alls hur ekonomin fungerar. De är medvetna om många i 

staden som spelat bort pengar på placeringar och är därför ytterst försiktiga. De ville 

inte på något sätt se sina pengar bli mindre värda. De blev lurade då de en gång köpte 

en husbil, vilket slutade väl då de fick alla pengar plus lite till tillbaka. De hade en 

bekant som alltid berättade hur bra det gick för hans placeringar men då börskurserna 

rasade förlorade han allt och slutade berätta om hur det hade gått. Deras son råkade 
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också ut för någon som lurade pengar av honom. På grund av dessa orsaker är de extra 

försiktiga. Båda uppskattar att medarbetaren är extra vänlig och glad. Mannen har en 

barndomsvän som jobbar i avhandlingens bank. Mannen inte alls intresserad av hur 

det ser ut medan frun kollar alltid hur det ser ut på ställen. Båda två är pensionärer och 

hade inget annat program under dagen. 

Respondent 5 är en kvinna född i början på 90-talet. Hon har ingen erfarenhet av 

placeringar, men har erhållit aktier från andra håll och ville lösa in sina aktier. Hon 

följer inte med placeringar och hon betalar avgift för att inneha dem i avhandlingens 

bank. Dessa avgifter äter upp hennes avkastning och därför ville hon sälja sina aktier. 

Hon vet ingenting enligt sig själv om aktier och har inget intresse i att lära sig om dem. 

Har sin huvudbank i en annan bank, vilket hon tycker är bättre. Hon har blivit kunde i 

den andra banken från att hennes föräldrar är det. Hon är försäkringskund i 

avhandlingens bank. Hon uppskattar att medarbetarna är glada och kan hänga med då 

hon själv försöker skapa god stämning. Hon gillar att de har lite humor men inte för 

mycket för då tycker hon att det blir oseriöst. Hon gillar inte om någon med våld 

försöker sälja åt henne. Hade bestämt sig innan den konkreta interaktionen att hon 

endast säljer aktierna och inte ger möjlighet åt några andra tjänster. Hon är intresserad 

av hur det ser ut på olika platser och gillar själv design. Tycker inte om att stå i kö som 

det kan vara emellan i avhandlingens bank. Hon tycker inte om att hamna engagera sig 

i förändringar som banken eller försäkringsbolaget gör. Hon ser sig själv inte som kund 

i avhandlingens bank. Hon är lite misstänksam till försäljare överlag. Hon är 

studerande och kom direkt från sommarjobbet. 

Respondent 6 är en man född på 50-talet. Har ett relativt stort kapital att placera och 

söker placeringsalternativ för denna summa. Han har jobbat hårt för sina pengar och 

de är därför mycket viktiga för honom. Han förstår sig på ekonomi och har erfarenhet 

av placeringar i aktier och fonder. Han följer med hur det går. Han har placerat i aktier 

med stor risk och har ännu aktieplaceringar. Han har varit med om att företag rasat 

men också med om att vinna på Nokia-uppgången. Han tycker om att placera och följa 

med. Han är inte kund i banken från förut och är enligt sig själv svår att fånga på 

kroken. Han funderar mycket hemma för sig själv. Han är misstänksam till försäljare 

och om de pressar på köper han aldrig något. Han är väldigt viktig med intrycket från 

första träffen och bestämmer för sig själv en annan människas karaktärsdrag ganska 

snabbt. Han är försäkringskund och har varit det länge. Har varit i släkten att vara 

försäkringskund i avhandlingens bank. Han lägger inte märke till hur det ser ut på 
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platser. Han har en son som är mycket insatt i placeringar. Hans fru är rädd då hon 

förlorade mycket då börsen gick ner. Har också lokaler via bankens 

fastighetsförmedling. Han är som person enligt sig själv lite svår. Han är företagare och 

kom till banken då han var på arbete. 

Respondent 7 är en man född i slutet på 30-talet. Han har haft en aktieportfölj hela 

sitt liv och följer noga med ekonomiska nyheter både inhemska och utländska. Han 

prenumererar på Financial Times och läser Kauppalehti. Han är mycket insatt i 

placeringar. Han kom till den konkreta interaktionen med en portfölj som skulle städas 

upp, det vill säga han behövde sälja företag som hade gått på vinst men samtidigt sälja 

de företag som gått på förlust för att utjämna summan för att inte behöva betala skatt. 

Han har varit i kontakt en längre tid med medarbetaren angående samma ärende och 

är lite frustrerad över att det inte har löst sig. Före han fick den nuvarande 

medarbetaren hade han en långvarig relation med en annan medarbetare, som han 

verkligen uppskattade. Han hade utvecklat en väldigt stark relation till denna 

medarbetare, i vilken båda hade ömsesidig förståelse för den andra. Därför blev den 

nuvarande medarbetaren aningen i skuggan av denna relation. Han har varit kund i en 

placeringsbank och den uppfattar han som bättre, men dyrare än avhandlingens bank. 

Han är irriterad över att kunden måste göra alltmer själv då företagen sparar på 

kostnader. Han tycker att då han är gammaldags och inte växt upp med datorer att det 

tar för länge att sköta ärenden via internetbanken. Han är lite misstänksam angående 

medarbetarnas intresse att hjälpa honom och inte sig själv och banken. Han är van vid 

stora fina banker. Han är väldigt korrekt och noga med att saker skall vara på ett visst 

sätt. Har bytt bank en gång och byter inte i första taget igen då det var så mycket arbete 

relaterat till detta byte. Han är pensionär och bor nära banken, det vill säga han har 

möjlighet att foga sig efter olika tider. 

Respondent 8 är en kvinna född i mitten på 40-talet. Hon har placerat pengar flera 

gånger tidigare. Hon vill inte följa med kursutvecklingen och vill tänka så lite som 

möjligt på sina placeringar. Hon tycker det är jobbigt att komma till banken för att 

placera och hon tycker systemet är bristfälligt då hon varje gång hamnar uppge 

personlig information och berätta om sin risktolerans. Hon är inte insatt i placeringar 

men följer med ekonomin överlag och är väldigt allmänbildad. Hon hade kapital som 

hon ville placera som ett inflationsskydd i den konkreta interaktionen. Hon känner sig 

själv väldigt osäker angående placeringar och rädd att förlora sina pengar. Hon är lite 

kritisk till medarbetarna för sättet det vill sälja placeringar och hur de berättar om risk. 
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Hon är också aningen misstänksam angående deras intressen. Hon uppskattar att 

medarbetaren har tid för henne och att han eller hon är vänlig. Hon har aldrig känt sig 

lurad av avhandlingens bank, men hon har märkt att priserna har stigit och att man nu 

betalar för tjänster man inte tidigare gjorde. Hon varit kund en lång tid i avhandlingens 

bank. Hon lägger märke till hur det ser ut på ställen. Hon höll på med sitt arbete (bok) 

dagen då hon besökte banken. 

Respondent 9 är en kvinna född i början på 60-talet. Hon har lite erfarenhet av 

placeringar för hon har placerat en gång tidigare. Den första gången kändes det svårare. 

Hon följer trots allt aktivt med placeringens utveckling. Hon är inte direkt rädd att 

förlora sina pengar på grund av att hon inte hinner tänka på dem något desto mera. 

Hon var inne i banken för att göra en placering som hon och medarbetaren redan i en 

tidigare träff hade planerat. Hon var in tredje gången för samma ärende eftersom under 

den andra träffen fungerade inte bankens datorsystem. Hon har ett jobb som gör att 

hon är på springande fot konstant och har därför inte tid att följa med ekonomin och 

placeringar. Hon har varit kund en längre tid i banken och på grund av att hon reser 

mycket via jobbet är hon inte kund endast i ett kontor. Hon har en god relation till 

medarbetaren och de vet var de har varandra. Hon är nöjd över att vara kund i en bank 

med lite mindre kontor runtom i Finland. Då har hon möjlighet att erhålla tjänster som 

inte annars skulle vara möjligt. Till exempel, att göra en girering per telefon (möjligt då 

medarbetaren känner igen hennes röst). Hon har inte gjort någon jämförelse mellan 

bankerna för att välja den bästa banken. Hon är intresserad av design och lägger därför 

märke till hur det ser ut på olika ställen. Hon var på arbete och hade endast en kort tid 

undanlagd för att träffa banken. 

Respondent 10 är en kvinna född i mitten på 50-talet. Hon har inte erfarenhet av 

placeringar och är försiktig samt väldigt rädd om sina pengar. Hon följer inte med sina 

placeringar alls. Hon var in i banken för att diskutera sina placeringar och andra 

ärenden.  Hon har träffat medarbetaren flera gånger och är bekant med medarbetaren. 

De har en god relation. Hon var tidigare kund i en annan bank. Då hon uppfattade att 

den endast brydde sig om kunder med stora kapital bytte hon bank. Hon har hittills 

varit nöjd med avhandlingens bank. Hon var inne för att diskutera olika 

placeringsalternativ. Hennes tidigare erfarenhet med banken är ett lån som hon tog 

med en annan i personalen. Denna upplevelse var hon helt nöjd med. Hon har också 

varit mycket nöjd med sommarvikarien. Hon är intresserad av hur det ser ut i på olika 

ställen. Hon är irriterad över hur bankerna tar mer och mer betalt för samma tjänster. 
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Hon är osäker angående att betala via internetbanken. Hon är pensionär och hade inget 

annat program under dagen. 

Respondent 11 är en man född i början på 60-talet som inte haft möjlighet att 

tidigare placera, men nu jobbat in pengar som han nu anser att han kan placera. Han är 

försiktig för han vill inte förlora det han genom hårt arbete sparat in. Han var in i 

avhandlingens för att både lyssna på placeringsalternativ och göra ett placeringsbeslut. 

Han är inte insatt i placeringar och följer inte med. Han tycker att stämningen i banken 

är viktigare än hur det ser ut. Han bryr sig inte egentligen hur det ser ut i banken. Han 

uppskattar att medarbetaren är trevlig, glad och hjälpsam. Han är väldigt bestämd över 

språkfrågan och byter aldrig själv till något annat språk än svenska. Han och hans fru 

har varit kunder en längre tid i banken och de är båda nöjda. De är fram för allt nöjda 

över hur internetbanken fungerar. Han var semesterfirare då han kom för att träffa 

banken.   

Respondent 12 är en man född i slutet på 30-talet. Han var in i banken för att placera 

en summa pengar. Han har placerat hela sitt liv och vet mycket om aktiemarknaden 

tack vare sin långa placeringserfarenhet. Han har varit kund hela sitt liv i 

avhandlingens bank och känner medarbetaren och personalen. Medarbetaren känner 

han extra bra för att medarbetaren har hjälpt honom i personliga ärenden och han litar 

på hans kunnande om placeringar och att han följer med. Han har köpt placeringar på 

rekommendation av medarbetaren tidigare. Han har aldrig varit rädd för att ta risk och 

både vunnit och förlorat under de olika uppgångarna och kriserna som varit. Han har 

gjort rejäla förluster men alltid haft tålamod och mod att hålla sig kvar på börsen även i 

nedgång och oftast vunnit allt tillbaka och lite till. Vid ett skede vågade han inte berätta 

för hustrun hur mycket han var på minus. Han började redan som ung placera och har i 

dagens läge en stor portfölj med många olika företag och fonder. Han deltar i ett 

placeringssällskap som träffas på 1-2 gånger i månaden. Han lyssnar aktivt på vad 

andra tycker och tänker om placeringar. Han är väldigt omtänksam om andra 

människor och vill inte i onödan störa någon. Har märkt förändring till en affärsbank 

att många tjänster börjat kosta. Han är inte något desto mer intresserad av hur det ser 

ut, utan av hur han blir bemött av människorna i banken är det viktiga. Han berättar 

gott om avhandlingens bank och är lite av en ambassadör för banken. Han är pensionär 

som kom till banken efter han hade varit på lunch med några vänner. 

Respondent 13 är en kvinna född på 70-talet. Hon förstår sig på placeringar men 

följer inte aktivt med. Hon har den attityden att man ändå inte kan påverka 
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utvecklingen och därför är det ingen vits att följa med. Hon följer inte med ekonomin 

överlag och är inte heller intresserad av ekonomiska klimatet. Hon är kund från förut i 

banken och har en summa som hon skall placera för sin sons och dotters skull. Hon 

söker ett alternativ mot den låga räntan. Hon har tidigare placerat åt dem och då gick 

det helt bra. Det berättade hon för sin son och han blev glad. Hon är inte direkt rädd att 

de förlorar allt då hon förstår sig på placeringens fundament. Hon lägger ofta märke till 

hur det ser ut på ställen och uppskattar att medarbetaren kan förklara något så att hon 

förstår det. Hon är också försäkringskund i banken. Hon var på arbete och hade lite 

bråttom till att återvända till sin arbetsplats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


