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1 INLEDNING 
 
Detta arbete handlar om kundrollen och kunders aktiva medverkan vid till-
komsten av tjänster. Efter en introducerande del aktualiseras, i avsnitt 1.3, den 
bild av kunders inblandning, deltagande eller medverkan som framträder i 
litteratur och forskning inom området. Vidare presenteras textens disposition 
kortfattat i avsnitt 1.2. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
På skilda sätt kommer vi som kunder ofta i kontakt med tjänstesektorn. Vi reser på 
semester, går på bio eller besöker en restaurang, samtidigt som vi i andra situationer 
tillvaratar hotellets gästfrihet eller bankens kompetens. Vidare är kontakter med icke- 
kommersiella verksamheter primära i många sammanhang, inte minst med avseende 
på vård, omsorg och utbildning. Därtill är olika möten med detaljhandeln naturliga 
inslag i ”kundens vardag”. 
 
På denna grund aktualiseras i detta arbete kundens roll som medverkande aktör vid 
tjänsteproduktion. I avsnitt 1.3 redovisas olika teoretiska bidrag som uppmärksammar 
och behandlar kunders inblandning, deltagande och medverkan. Initialt kan dock 
påtalas att Gummesson (2002, s. 89) markerar kundens betydelse som medprodu-
cent, varvid han tydliggör att denne kan fylla en helt annan funktion i ”service-
fabriken” än vid varutillverkning. I linje med detta framhåller han: ”Den simultana 
produktions- och konsumtionsprocessen utgör en avgörande skillnad gentemot varor 
…” (Gummesson 2002, s. 326). Parallellt beaktar Grönroos (2002, s. 63) de grund-
läggande skillnader som framträder i jämförelse med konsumtion av fysiska 
produkter. Han klargör härvid att kunder vid konsumtion av tjänster upplever 
produktionsprocessen i högre eller lägre grad, samtidigt som de medverkar i den. 
Normann (2000, s. 109) markerar tydligt kundens deltagande funktion som en del av 
serviceleveranssystemet och Zeithaml och Bitner (2003, s. 351) talar om ”the unique 
roles played by customers in service delivery situations.”.  
 
Vidare betonar Schneider och Bowen (1995, s. 3) att kunderna är såväl producenter 
som konsumenter, samtidigt som de säger: ”Customers are no less a part of a firm’s 
human resources than its employees.”. Väl i samklang med detta framhåller Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998, s. 41) att kunder inom tjänstesektorn kan vara 
delaktiga som medproducenter i produktionsprocessen och att de kan uppleva det som 
sker i ”tjänstefabriken”. Grundläggande markerar de dessutom att kundens roll i 
tjänsteprocessen skiljer sig från den i tillverkningsprocesser som resulterar i varor 
(Arnerup-Cooper och Edvardsson 1998, s. 95). I samma andemening uttrycker sig 
Johnston och Clark (2001, s. 17) på följande sätt: “Many service managers face a 
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challenge not shared by their manufacturing counterparts, that of the presence of the 
customer, often as an essential part of the service production process.”.  Samtidigt 
noterar jag att Gummesson (1991b, s. 4) använt begreppet ”interactive production”, 
att Eiglier och Langeard (1987) talar om ”la participation du client” och att Toffler 
(1980) introducerat begreppet ”prosumer”. 
 
Tjänstesektorn har under flera år tilldragit sig stort intresse. På olika sätt har dess 
villkor och särprägel aktualiserats, inte minst inom det företagsekonomiska området. 
Påtagligt är då det stora intresset för tillkomsten av tjänster, liksom kvalitetsfrågor. 
Detta betyder att produktion och leverans ofta ges stort utrymme. Grönroos (2002,    
s. 351) aktualiserar den synliga och interaktiva del av servicesystemet där kunden 
möter tjänsteorganisationen, parallellt med de delar som intar en mera stödjande funk-
tion. Samtidigt talar Normann (2000, s. 85) om serviceleveranssystemet och de kom-
ponenter i detta ”…som ’producerar’ servicekonceptet…”. Lovelock (2001, s. 44) 
diskuterar tillkomsten av tjänster inom ”the Service Factory” och beaktar härvid 
tydligt kunders närvaro och deltagande. Vidare påtalar Zeithaml och Bitner (2003,    
s. 21) betydelsen av samtidig produktion och konsumtion, samtidigt som Gummesson 
(1991a, s. 96) presenterar ett antal grundläggande modeller över tjänsteproduktion. 
Eiglier och Langeard (1987) använder begreppet ”servuction” och Shostack (1984) 
tydliggör olika ingredienser vid utformning av tjänster med stöd av flödesschema 
(”blueprint”) och en tänkt synlighetslinje.  
 
Parallellt ges kvalitetsfrågor påtaglig uppmärksamhet. Grundläggande diskuteras här-
vid betydelsen av kunders personliga upplevelser, liksom deras förväntningar (t.ex. 
Baron och Harris 2003, Johnston och Clark 2001, Grönroos 1998, Payne 1993, 
Zeithaml et al. 1990, Albrecht och Zemke 1985). Återkommande aktualiseras 
dessutom olika kvalitetsrelaterade dimensioner, faktorer och ingredienser (t.ex. 
Echeverri och Edvardsson 2002, Grönroos 2002, Lovelock 2001, Zeithaml et al. 
1990). Baron och Harris (2003, s. 150) säger: “Issues of service quality and customer 
satisfaction lie at the heart of services marketing and management.”. I samklang med 
detta framhåller Echeverri och Edvardsson (2002, s. 291) att kvalitetsbegreppet är 
centralt i marknadsföringen av tjänster, samtidigt som de markerar att kvalitet spelar 
en allt viktigare roll för konkurrenskraften. Med koppling till kundens roll som med-
verkande part kan vi notera att Zeithaml och Bitner (2003, s. 351) uttrycker följande: 
“Because they are present during service production, customers can contribute to or 
detract from the successful delivery of the service and to their own satisfaction.”. 
 
I anslutning till denna diskussion konstaterar jag att Arnerup-Cooper och Edvardsson 
(1998, s. 95) lyfter fram de värden som genereras, då de klargör att kunden vid 
tjänsteproduktion oftast har en nyckelroll i den värdeskapande processen. Grund-
läggande ser jag samtidigt en koppling till Wikström et al. (1992, s. 45) som 
poängterar betydelsen av kunders värdeskapande inom ramen för den modell de 
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rubricerar ”värdestjärnan”. Gummesson (2002, s. 276) relaterar till denna modell och 
betonar vikten av att inte se kunden som den passive mottagaren av leverantörens 
insatser, utan som en medaktör i det samlade värdeskapandet. Med fokus på tjänste-
sektorn säger han: ”Leverantören och kunden skapar värde tillsammans.” (s. 88). 
 
Vidare framträder en naturlig närhet till marknadsfrågor och marknadsföring. Love-
lock (2001, s. 37) framhåller: “Because customers are often involved in service 
production, marketers do need to understand the nature of the processes to which their 
customers may be exposed.”. Väl i linje med detta markerar Grönroos (2002, s. 59) 
betydelsen av kunskaper om tjänstekonsumtionens särart vid utformning och mark-
nadsföring av tjänster. Han poängterar också betydelsen av interaktiv marknads-
föring, som fokuserar interaktiva processer och aktualiserar samspelet mellan köpare 
och säljare (Grönroos 2002, s. 274). På liknande sätt framhåller Gummesson (2002) 
att marknadsföringen bland annat omfattar kundens kontakter med serviceleverantö-
rens personal och utrustning under tjänstens produktion och leverans (s. 88). I 
anslutning till detta talar han om såväl interaktiv marknadsföring som interaktiv 
utveckling, produktion och leverans, samtidigt som han säger: ”Den marknadsföring 
som äger rum under interaktionen är ofta den viktigaste,…” (s. 88). Arnerup-Cooper 
och Edvardsson (1998, s. 42) framhåller att ett synsätt som beaktar att kunden är med-
producent och upplever delar av tjänsteprocessen, kan få djupgående implikationer 
för tjänstemarknadsföring. Samtidigt säger de: ”Att utbilda kunder till professionella 
medproducenter framstår i allt högre grad som en av tjänstemarknadsföringens 
huvuduppgifter.” (s. 43).  
 
I detta sammanhang finns anledning att också poängtera det intresse för relationer 
och relationsmarknadsföring som aktualiseras med koppling till tjänster (t.ex. Grön-
roos 2004, Baron och Harris 2003, Zeithaml och Bitner 2003, Liljander och Strandvik 
1995, Berry och Parasuraman 1991, Berry 1983).  Gummesson (2002, s. 326) betonar 
härvid att den simultana produktions- och konsumtionsprocess som framträder inom 
tjänstesektorn, är en väsentlig del av relationsmarknadsföringen (RM). Han påpekar 
också att kundens funktion som medproducent medför en annan typ av relation än 
den som gäller mellan en konsument och en varutillverkare (s. 89). Storbacka och 
Lehtinen (2000, s. 68) klargör, med koppling till Customer Relationship Management 
(CRM), betydelsen av att beakta kunden vid analys av olika processer. De säger: ”Ur 
ett CRM-perspektiv borde ett flödesschema starta med kundens processer.” (s. 69). 
 
Kundens medverkan framstår därmed som en intressant ingrediens, såväl med hänsyn 
till produktion, kvalitetsfrågor och värdeskapande som marknadsföring av tjänster. 
Som framhållits ovan redovisas olika bidrag som aktualiserar fenomenet i avsnitt 1.3, 
samtidigt som befintlig teori lyfts fram även i andra delar, primärt de två följande 
kapitlen. Parallellt med de ingredienser som här poängterats ser jag det också som 
naturligt att i denna initiala diskussion beakta den produktivitetsrelaterade betydelse 
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som kunder kan ha. Ojasalo (1999), som på ett samlat sätt engagerar sig i produktivi-
tet i tjänsteverksamheter, inkluderar tydligt kunders medverkan och inflytande. Zeit-
haml och Bitner (2003, s. 356) betonar kundens betydelse som en produktiv resurs, 
Normann (2000, s. 116) talar om kunders produktivitet och Gummesson (1998, s. 9) 
aktualiserar kunders bidrag (”contribution”) till produktiviteten. Lovelock (2001,       
s. 55) säger: “Customers who are actively involved in the service operation can have 
a significant impact on the organizations’s productivity.”. Det bör i detta samman-
hang framhållas att begreppet produktivitet kan ges skiftande innebörd, vilket 
tydliggörs i avsnitt 3.4. Detta framgår också då Grönroos (2002, s. 26) poängterar att 
begreppet tjänsteproduktivitet används för att markera ”….att det är något helt annat 
än tillverkningsinriktad produktivitet.”. 
 
Något som också kan betonas är den betydelse kunder kan få för varandra i samband 
med produktion och leverans. Gummesson (2002, s. 275) påtalar att samspelet mellan 
kunder, C:C-interaktionen, kan bidra till både kvalitet och produktivitet. Samtidigt 
tydliggör även Eiglier och Langeard (1987, s. 17) den närhet som kan finnas mellan 
kunder. På denna grund framhåller Bateson (1995, s. 10): “The servuction system 
model, first developed by Langeard and Eiglier, shows how consumers interact with 
the visible part of the system and with other consumers to create the service 
experience.”.  
 
Den övergripande målsättningen med detta arbete är att öka förståelsen för kundens 
medverkan och inflytande vid tillkomsten av tjänster. Arbetet avgränsas till konsu-
menttjänster och med denna utgångspunkt är den primära avsikten att utveckla och 
presentera referensramar avseende kunders medverkan i tjänsteprocessen. På dessa 
grunder står en samlad bild av kundens roll som medverkande aktör i centrum. 
Företeelsen behandlas och diskuteras ur olika synvinklar i tidigare bidrag och till-
gängligt material är berikande, givande och intressant. Samtidigt framstår det dock 
som väsentligt och relevant att närma sig fenomenet utifrån en helhetssyn och på 
denna grund söka förstå olika inslag och delar som formar och bygger en samlad bild. 
Det primära är, enligt min tolkning, att betona perspektivfrågan och genomgående 
anlägga ett perspektiv som aktualiserar och lyfter fram kunden i rollen som med-
verkande aktör. Detta är tongivande parallellt med en helhetssyn som integrerar och 
bejakar olika ingredienser i fenomenet. 
 
Händelseförlopp som relaterar till produktion och tillkomsten av tjänster är härvid 
fundamentala, vilket i detta arbete innebär att tjänsteprocessen får en framträdande 
roll. Begreppet definieras i avsnitt 2.3 och det primära är att det fyller en samlande 
funktion genom att inkludera aktiviteter och förlopp som är relaterade till tjänste-
produktion och som bidrar till att skapa kundvärden. Inom denna ram måste olika 
ingredienser i fenomenet kundmedverkan lyftas fram och tydliggöras som inslag i den 
samlade bild som framträder. Med denna utgångspunkt har det framstått som primärt 
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och naturligt att beakta ”kundens vardag” inom tjänstesektorn och samtidigt undvika 
någon initial begränsning till specifika inslag eller skeden.  
 
Vidare kan framhållas att betydelsen av språk och begrepp accentueras i avsnitt 4.3, 
med hänsyn bland annat till att begreppsutveckling är en naturlig ingrediens. Med 
avseende på språkets roll menar jag samtidigt att begreppet kundmedverkan måste ha 
en klar innebörd och att de aktiviteter som kunder presterar inom denna ram på ett 
naturligt sätt måste avgränsas från aktiviteter generellt. Detta framstår som fundamen-
talt och ligger till grund för följande definition, vilken återkommer i avsnitt 2.3: 
 
Kundmedverkan innebär att kunden presterar aktiviteter som är relaterade till produk-
tion av tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, dels genom att de 
uppvisar ett engagemang som är relaterat till tjänsteorganisationen, dels genom att de 
medför effekter för kunden själv, andra kunder eller organisationen. 
 
  
Forskningsområdet ter sig naturligt och aktuellt, med utgångspunkt bland annat från 
de ingredienser som diskuterats ovan. Vidare klargör Gummesson (2002, s. 276) att 
leverantören och kunden är samproducenter och att denna samproduktion bildar bas 
för hela servicetänkandets utveckling. Echeverri och Edvardsson (2002, s. 154) på-
talar samtidigt att kundens roll som medproducent är fundamentet i tjänstesynsättet 
och att detta får långtgående konsekvenser för marknadsföringen. Följande citat 
understryker också, enligt min tolkning, forskningsområdets relevans: 
 

Managers of service firms must understand the interactive nature of services 
and the involvement of the consumer in the production process. 
- Hoffman och Bateson  2002, s. 137 - 

 
Because customers are often involved in service production, marketers do need 
to understand the nature of the processes to which their customers may be 
exposed.  
- Lovelock och Wright 1999, s. 30 - 

 
If you think of customers as partial employees, you begin to think very 
differently about what you hope customers will bring to the service encounter. 
- Schneider och Bowen 1995, s. 85 - 

 
Avslutningsvis kan understrykas att tjänstesektorn står för en betydande del av vår 
ekonomi och sysselsättning. Den är en väsentlig del av vårt samhälle och den kan 
framträda som en naturlig del av vardagen, samtidigt som nya lösningar och ny teknik 
på olika sätt får genomslagskraft. Normann (2000, s. 40) presenterar olika externa 
drivkrafter som kan ligga till grund för serviceinnovationer och framhåller: ”En 
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uppenbar drivkraft är uppkomsten av nya värderingar, nya problem och nya 
livsstilar.”. I kundens vardag har bankomater blivit ett naturligt inslag, samtidigt som 
andra typer av automatiserade och självbetjänande system växer fram. Informa-
tionsteknologins utveckling erbjuder nya möjligheter, såväl inom utbildning och 
bankverksamhet som med avseende på e-handel och exempelvis nätbaserad bokning 
av resor. Lovelock (2001, s. 26) framhåller betydelsen av ”… the integration of 
computers and telecommunications.”. Samtidigt säger han: “At the beginning of a 
new millennium, we are seeing the manner in which we live and work being 
transformed by new developments in services.” (Lovelock 2001, s. 2). 
 
Tjänstesamhället och dess utveckling aktualiserar detta arbete. Det måste dock fram-
hållas att de grundläggande referensramar som står i fokus är av principiell natur. 
Ny teknik, självbetjänande inslag och nya typer av kundaktiviteter kan manifestera 
olika ingredienser, men avsikten är primärt att fånga fenomenet kundmedverkan på 
ett annat plan. 
 
Inför den fortsatta framställningen kan framhållas att jag för några år sedan behand-
lade samma ämne i ett arbete på magisternivå, även då vid Svenska Handels-
högskolan i Helsingfors. Detta har fungerat som ett embryo och mellan dessa båda 
arbeten finns naturliga kopplingar, även om jag inte i övrigt refererar till denna tidi-
gare framställning. 
 
 
1.2 Rapportens disposition 
  
Del I  
Kapitel 1 Inledning 
I detta kapitel behandlas, utöver dessa inledande delar, bidrag inom litteratur och 
forskning som aktualiserar kunders inblandning och medverkan vid tillkomsten av 
tjänster.  
  
Kapitel 2 Problemdiskussion och syfte   
  
Kapitel 3 Teoretiska ramar 
Denna del aktualiserar teori med koppling till forskningsfrågan, utöver de mera av-
görande bidrag som presenteras i nästa avsnitt (1.3). 
  
Kapitel 4 Ansats och metod 
I detta kapitel aktualiseras initialt de grundläggande byggstenarna och ingredienserna 
i den samlade bilden av kunders medverkan, varefter metodfrågor står helt i centrum. 
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Del II 
Kapitel 5 Insatser 
I kapitlet fokuseras kunden och dennes agerande i rollen som medverkande aktör. 
  
Kapitel 6 Processbidrag  
Denna del behandlar och poängterar kunders bidrag i tjänsteprocessen.  
 
Kapitel 7 Effekter  
Kapitlet aktualiserar övergripande olika konsekvenser av kunders medverkan och 
ligger därmed till grund för del III, i vilken olika parter står i centrum. 
 
Del III  
Kapitel 8 Effekter – för kunden själv 
  
Kapitel 9 Effekter – för tjänsteorganisationen 
   
Kapitel 10 Effekter – för andra kunder 
  
Del IV  
Kapitel 11 Slutsatser och reflektioner 
 
 
 
1.3 Bilden av kunders medverkan i litteratur och forskning 
 
1.3.1    Inledning 
 
I detta avsnitt presenteras primärt bidrag som anlägger ett sådant perspektiv att kund-
en aktualiseras som medverkande part vid tillkomsten av tjänster. Närheten till min 
forskning varierar och åter bör framhållas att jag inte avgränsar mig till specifika 
skeden eller faser i kundens medverkan. Avsikten är att på ett samlat sätt klargöra 
dennes roll som medaktör. Detta betyder exempelvis att jag inte begränsar arbetet till 
kundens agerande i kontakt med tjänsteorganisationen eller i anslutning till själv-
betjäning, även om sådana inslag får en framträdande roll i vissa delar av detta av-
snitt. Presentationen präglas av den bild litteraturen ger.  
 
 
1.3.2 Olika typer av medverkan 
 
Avsikten med min forskning är bland annat att klarlägga olika typer av inblandning 
och medverkan från kundens sida, vilket tydliggörs i nästa kapitel. Med avseende på 
befintliga bidrag, vilka här står i centrum, förekommer olika infallsvinklar. På denna 
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grund kan framhållas att målsättningen i den följande texten är att initialt, utifrån min 
tolkning, ge en övergripande bild av inslag vilka kan rubriceras antingen som ”form-
er” och ”typer” av medverkan eller kunders ”input” vid tjänsteproduktion. Därefter 
präglas texten av en struktur som aktualiserar följande ingredienser: 
- självbetjäning och kunden i rollen som ”co-producer”, 
- omfattningen eller graden av kunders medverkan,  
- interaktionen mellan kunder,  
- tidsrelaterade kopplingar och 
- kunders medverkan vid konstruktion. 
 
Inledningsvis kan framhållas att Grönroos (2002) påvisar att kunder i olika förlopp 
kan samverka med leverantörens personal, fysiska resurser, teknik och olika typer av 
system (s. 63, 188). Parallellt markerar han att interaktion och samspel med andra 
kunder kan vara en naturlig ingrediens (s. 188). Som exempel påtalas, förutom 
personliga möten, kunders interaktion med webbsajter, bankomater och varu-
automater (s. 188). På motsvarande sätt har Grönroos även tidigare markerat bety-
delsen av kunders interaktion med servicepersonal, fysiska resurser och utrustning, 
system och rutiner samt andra kunder (Grönroos 1992, s. 85, 221). På ett över-
gripande plan belyser detta, enligt min tolkning och upplevelse, kundens roll som 
medverkande part.  
 
Normann (2000, s. 112) presenterar en uppdelning i fysiskt, intellektuellt och 
emotionellt deltagande från kundens sida, vilken han rubricerar som olika former för 
deltagande. På motsvarande sätt talar Eiglier och Langeard (1987, s. 40) om ”la 
participation physique”, ”la participation intellectuelle” och ”la participation affec-
tive”, varvid det bör påpekas att Normann (2000) i sin diskussion refererar till ett 
tidigare bidrag av dessa båda författare (Eiglier och Langeard 1975). Samtidigt på-
talar Storbacka (1995, s. 13) betydelsen av ”customers’ intellectual input” inom 
exempelvis vårdsektorn och olika former av utbildning. På motsvarande sätt relaterar 
även Grönroos (2002, s. 189) till vårdsektorn då han belyser betydelsen av kunders  
kunskaper och engagemang för utfallet av tjänsten. Vidare framhåller Storbacka och 
Lehtinen (2000, s. 95) betydelsen av kunden i rollen som kompetensleverantör, inte 
minst inom relationen till en serviceorganisation. 
 
Ojasalo (1999) behandlar olika “sources of customer input resources in the purchase 
and use of a service” och framhåller ur kundens perspektiv: “Time-, effort-, search-, 
and psychological costs may sometimes be even more important concerns for the 
customer than the price.” (s. 91). Ur leverantörens perspektiv poängteras samtidigt att 
kundens input kan inkludera ”any tangible or intangible contribution to the produc-
tion process.” (s. 91). Vidare markeras betydelsen av ”information, effort, or physical 
possessions” som ”customer input resources” (s. 92), liksom kundens roll som ”co-
producer” inom exempelvis hälsosektorn, vid utbildning eller i anslutning till själv-
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betjäning (s. 92, 93). Begreppet ”input” återkommer hos Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998). De framhåller att kunder ofta medverkar direkt i den process som 
skapar tjänsten genom att dels bidra med information och andra input i processen, 
dels utföra moment eller aktiviteter i denna och dessutom genom att ”marknadsföra” 
tjänsten till andra kunder och intressenter (s. 32). Motsvarande förs fram av Edvards-
son (1996, s. 64). 
 
Echeverri (2000) påtalar, med fokus på servicemöten, att delaktiviteter i interaktions-
processen kan vara ”…individers verbala initiativ och responser i ett samtal.” (s. 10). 
Jag uppfattar en närhet då Echeverri och Edvardsson (2002, s. 230)  klargör att kund-
ers sätt att kommunicera med kontaktpersoner och bidra med information i rätt tid 
och på lämpligt sätt, är en viktig komponent i serviceupplevelsen. Grönroos (2002,   
s. 233) markerar att kunders agerande dels kan ge den input som behövs för att 
producera en tjänst, dels kan påverka ”…hur personal och teknik i serviceprocessen 
fungerar.” (s. 233). I viss samklang med detta aktualiserar Ojasalo (1999), som 
primärt engagerar sig i produktivitetsbegreppet, bland annat ”…the customers’ inputs 
and their impact on the need for the provider’s inputs…” (s. 89). Hon markerar vidare 
den osäkerhet som kunders inblandning kan medföra (s. 95).  
 
Parallellt klarlägger Zeithaml och Bitner (2003, s. 356) att kunder kan ses som 
produktiva resurser (”productive resources”), varvid de ur detta perspektiv betonar att 
”effort, time, or other resources” kan betraktas som kunders bidrag (”inputs”) vid 
tjänsteproduktion (”the service production process”). Exempel som förs fram av 
Grönroos (2002), med koppling till vårdsektorn, är betydelsen av att kunder ger 
information och samspelar med olika system (s. 188, 189). Vidare framhåller han att 
kundernas input i serviceprocessen består av ”…sådant som information, olika slags 
självbetjäning, förfrågningar och klagomål.” (s. 233), primärt inom ramen för kund-
initierade bidrag till produktiviteten. I tidigare sammanhang presenterar han informa-
tionsgivning som ett exempel på medverkan (”customer participation”), liksom 
situationer då kunder fyller i dokument eller hanterar varuautomater (Grönroos 1990,   
s. 80). Samtidigt konstaterar han att konsumenten kan påverka personalens interaktiva 
kommunikation och den tjänst han själv får (Grönroos 1983, s. 33).  
 
Kelley et al. (1990, s. 315) framhåller att kunder inom tjänstesektorn ofta måste bidra 
med information eller någon form av arbetsinsats (”...contribute information or 
effort...”). Motsvarande markeras av Larsson och Bowen (1989, s. 218) som tydliggör 
att kunder kan inta en aktiv roll ”...in supplying labor or information inputs to the 
service production process.”. Samtidigt framhåller Bowen i annat sammanhang, med 
fokus på ”on-site customers”, att dessa som aktiva medaktörer (”players”) ofta bidrar 
med arbetsinsats och kunskap (”...supplying labor and knowledge...”) (Bowen (1986; 
1990, s. 39). Med närhet till dessa olika bidrag konstaterar jag vidare att även Mills 
och Moberg (1982, s. 469) påvisar betydelsen av att kunder bidrar med information 
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eller arbetsinsatser (”client efforts”) i produktionsprocesser inom servicesektorn. För 
att återkomma till Larsson och Bowen (1989) så klarlägger dessa kundens funktion 
ytterligare (s. 217). Härvid särskiljs tre typer av ”customer input”: kundens specifika-
tion av önskat resultat, kunden själv och dennes utrustning (”his/her body, mind 
and/or goods to be serviced”) samt kundens agerande vid tjänsteproduktion. Inom 
ramen för en bred koppling till etablerad litteratur framhåller samtidigt Gustavsson et 
al. (1997, s. 31) att kunder bidrar med kunskap, information och arbetskraft. 
 
Förutom att beakta olika ”former” av deltagande, enligt ovan, lyfter Normann (2000) 
fram olika funktioner som kunden kan fylla (s. 111). Med utgångspunkt från bland 
annat Chase (1978) liksom Lovelock och Young (1979) påtalar han följande funk-
tioner: specifikation, produktion (samproduktion), kvalitetskontroll, bevarande av 
”anda”, utveckling och marknadsföring. Inom ramen för ”samproduktion” klargör 
han vidare att kunden kan utföra en del av det (fysiska) arbete som alternativt kunde 
hanterats av serviceföretaget, samtidigt som han också markerar att kunder kan utföra 
vissa fysiska och intellektuella handlingar (s. 111). Ahrnell och Nicou (1989, s. 23) 
framhåller, med fokus på ”kunskapsföretag”, vikten av att kunden till viss del tar 
ansvar för leveransen genom att vara öppen och ärlig och lämna riktiga uppgifter, 
satsa egen tid och kraft samt utnyttja tjänsten på rätt sätt. Vidare påtalar Tansik (1990, 
s. 160), specifikt för ”professional service organizations”, betydelsen av kunders 
förmåga att medverka (”coproduction skills”), inte minst för att specificera tjänsten 
och lämna erforderlig information. 
 
I enlighet med den struktur som påtalats inledningsvis i detta avsnitt, har denna första 
del ägnats åt olika typer av medverkan eller ”input” som framträder på ett mera 
grundläggande sätt. Fortsättningsvis finns anledning att bland annat uppmärksamma 
självbetjäning, som ett fundamentalt och kundnära inslag i dagens samhälle.  
 
Med denna utgångspunkt tydliggörs, enligt min tolkning, olika typer av medverkan 
utifrån bland annat det faktum att kunder kan interagera med såväl servicepersonal 
som någon form av utrustning. Normann (2000, s. 115) talar om självbetjäning 
respektive beställning och betonar också begreppen ”möjliggörande” och ”avlast-
ning” (s. 114). Samtidigt klargör Lovelock (2001, s. 77) två former (”forms”) av 
inblandning (”involvement”) med hänsyn till att kunden dels kan betjäna sig själv (”to 
serve yourself”), dels kan fungera som ”coproducer”. I anslutning till detta påpekas 
dock att kunder också kan inta en mera passiv roll genom att exempelvis vänta för att 
få tillgång till service (s. 77). Vidare poängterar Lovelock (2001, s. 79) att kundernas 
inflytande ökar då deras inblandning i serviceproduktion utvidgas. Som ett observan-
dum kan nämnas att dessa bidrag framkommer även i Lovelock och Wright (1999,    
s. 59, 60), liksom i Lovelock et al. (1999, s. 60, 62). Dessutom konstaterar jag att 
Lovelock också tidigare tydliggjort att kunder är aktivt inblandade i service-
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produktion antingen genom självservice eller genom samarbete med servicepersonal 
(Lovelock 1984 b, s. 4).  
 
Ojasalo (1999) lyfter på motsvarande sätt fram två kundroller, primärt med koppling 
till produktivitet: kunden som en resurs och kunden som ”Co-producer” (s. 104). 
Dessutom påvisar hon att kunders input dels kan fungera som substitut för leveran-
törens prestationer (”as substitutes for the provider’s inputs”), dels kan uppvisa en 
karaktär som omöjliggör sådant utbyte, vid t.ex. utbildning (s. 72, 73). Vidare disku-
terar Johnston och Clark (2001, s. 227) kunders funktion i leveranssystem, varvid de 
framhåller att kunden kan agera i rollen som ”service specifier”, ”quality inspector” 
eller ”co-producer”. Parallellt konstaterar Bowen (1986; 1990, s. 39) att kunden i sin 
roll som ”partial employee” antingen kan fungera som ”sole producer” eller ”co-
producer”. Detta återkommer hos Bowen och Cummings (1990, s. 5), samtidigt som 
begreppet ”coproducer” beaktas utan motsvarande relatering till begreppet ”sole 
producer” av Murdick et al. (1990, s. 538). Woodruffe (1995, s. 107) klargör att 
kunder ofta är aktiva medaktörer (”participants”) i serviceprocessen och understryker 
detta genom att framhålla: ” … they co-produce the service.”. Parallellt markerar 
Armistead (1991 a, s. 55) betydelsen av att beakta kunders medverkan vid design av 
tjänster och tjänstesystem. 
 
Möjligheterna att utöka kunders medverkan (”participation”) påtalas av Hoffman och 
Bateson (2002), som framhåller att en sådan utveckling kan ge kunder möjlighet att 
skräddarsy (”customize”) tjänsten, samtidigt som dock leverantörens kontroll kan 
minska (s. 274). Johnston och Clark (2001) diskuterar också möjligheterna att 
överföra flera uppgifter på kunden och relaterar härvid självbetjäning till produktivitet 
(s. 227). De markerar samtidigt att kunder kan känna att de har mera personlig 
kontroll när de blir del av tjänsteprocessen (”become part of the service process”), 
vilket framhålls med koppling till nätbaserade tjänster (s. 228). Även i t.ex. Bateson 
och Hoffman (1999, s. 55) uppmärksammas, inom ramen för kunders medverkan 
(”customer participation”), möjligheterna att överföra flera aktiviteter på kunden. 
Edvardsson (1996, s. 75) diskuterar på motsvarande sätt möjligheterna att låta 
kunderna överta olika moment och minska personalbehovet, inom ramen för varieran-
de former av självbetjäning. 
 
Vidare relaterar Normann (2000) påtagligt dessa frågor till utveckling, förändring och 
ny teknik. Han framhåller att kunder, inom ramen för ”kunddeltagande”, kan 
motiveras till att ta över mer av ”produktionsprocessen” eller tillhandahållandet av 
tjänsten (s. 34). Med koppling till ”möjliggörande logik” tydliggörs styrkan i att ge 
kunden verktyg och kunskap för egna insatser (s. 114). Normann et al. (1989) talar 
om allt mer kvalificerade kunder och deras ökade engagemang i leveranssystemet, 
samtidigt som de framhåller att användarna i vissa sammanhang kan betraktas som 
”invadörer” (s. 184). Nya tekniska möjligheter betyder härvid mycket. Med koppling 
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till utveckling och förändring, och som exempel på kundmedverkan, nämner Gabbott 
och Hogg (1998) ”…participation by customers in the form of punching buttons, 
entering information, or the swiping of cards.” (s. 71). Parallellt konstaterar Lovelock 
(1995, s. 71): “The creation and delivery of new types of services has been 
revolutionized by computers and telecommunications.”. I linje med detta belyser 
Zeithaml och Bitner (2003) kunders medverkan (”participation”) med koppling till 
utveckling och olika ”self-service technologies” (s. 362). 
  
I samklang med presentationen ovan aktualiserar detta graden av kundmedverkan och 
omfattningen av kunders inblandning. Lovelock (2001, s. 77) klargör att kunder 
ibland kan inta en relativt passiv roll, exempelvis i samband med väntan och 
betalning, samtidigt som de i andra sammanhang kan vara mera aktivt inblandade. 
Härvid framhålls självbetjäning parallellt med möten där kunder och personal sam-
verkar (”work jointly”). Motsvarande har tidigare framhållits i Lovelock och Wright 
(1999, s. 59) liksom i Lovelock et al. (1999, s. 60). Parallellt diskuterar Gabbott och 
Hogg (1998, s. 70), under rubriken ”Participation”, graden av kunders inblandning i 
produktionsprocessen (”the creation process”). På ett näraliggande sätt framhåller de 
att medverkan kan variera ”…from passive to active.”, varvid passiv inblandning  
exempelvis  relateras till närvaron och upplevelsen på en biograf (s. 70 - 71).  
 
Vidare intresserar sig även Eiglier och Langeard (1987, s. 34) för graden av med-
verkan från kunders sida. De talar om hög respektive låg grad av medverkan (”niveau 
élevé de participation du client” respektive ”niveau faible de participation du client”), 
samtidigt som de beaktar att kontaktpersonal kan vara inblandad i varierande 
utsträckning. Bitner et al. (1997, s. 194) aktualiserar graden av medverkan under 
rubriken ”Levels of customer participation”. Med utgångspunkt från Hubbert (1995) 
påtalar de att kunder kan medverka på låg, moderat eller hög nivå (s. 194). På låg 
nivå krävs i princip enbart kundens närvaro, samtidigt som moderat nivå innefattar 
input i form av information, arbetsinsats (”effort”) eller egen utrustning (”physical 
possessions”). Hög nivå präglas av att kunder har ”…essential production roles….”, i 
samband med t.ex. träning eller studier (s. 194 -195). 
 
Parallellt kan graden av medverkan och inblandning mera påtagligt relateras till själv-
betjäning, vilket ovan markerats med utgångspunkt från bland annat Hoffman och 
Bateson (2002). På motsvarande sätt framhåller Zeithaml och Bitner (2003, s. 224) att 
en utveckling mot självbetjäning (”self-service”) kan medföra att kundens roll präglas 
mera av aktiv produktion än ett passivt mottagande (”a production mode rather than a 
passive, receiving mode”). Davidow och Uttal (1989, s. 58) talar om möjligheterna att 
utvidga (”expand”) kundens roll vid serviceproduktion: ”..to expand his role, to move 
toward self-service,...”. Likaså framhåller Armistead (1991 b, s. 111), under rubriken 
”Customer Participation”, att man inom serviceorganisationer bör överväga om fler 
funktioner kan överföras på kunderna, för att på så sätt minska de interna resurs-
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kraven. Bowen (1986; 1990, s. 40) ser det som en viktig strategisk fråga att klarlägga 
kundens optimala roll i processer som skapar tjänsten (”optimal size role”), samtidigt 
som han markerar möjligheterna att ge kunden en utvidgad roll (”an expanded custo-
mer role”). Chase och Bowen (1991, s. 172) uppmärksammar på ett näraliggande sätt 
kundens optimala roll under rubriken ”Correct amount of Self-Service”.  
 
Enligt min tolkning relateras därmed omfattningen av kunders medverkan inte minst 
till i vilken utsträckning de interagerar med självbetjäningssystem. Sammantaget 
beaktas och analyseras dock graden av medverkan eller inblandning på varierande 
sätt, vilket framgått ovan. I detta sammanhang kan också framhållas att Chase (1978; 
1984, s. 401-402) diskuterar olika tjänstesystem med hänsyn till i vilken utsträckning 
de präglas av hög respektive låg kundkontakt (”customer contact”). Han framhåller 
härvid kunders mera markanta inblandning i ”high-contact systems”, parallellt med 
deras mera begränsade inflytande i samband med produktion inom ”low-contact 
systems” (s. 402). Samtidigt aktualiserar Chase och Bowen (1991, s. 172) kunders 
inblandning (”involvement”) med koppling till graden av interaktion mellan kund och 
servicepersonal.  
 
Vidare ges närheten mellan kunder naturlig uppmärksamhet i tjänstelitteratur. 
Grönroos (2002, s. 186) framhåller att tjänsters tillgänglighet bland annat beror på 
andra kunder som ”samtidigt är indragna i tjänsteprocessen” och markerar den bety-
delse kunder kan få för varandra genom bland annat köer (s. 128). Parallellt påtalar 
han att flera kunder samtidigt kan vara närvarande och samverka med varandra 
(Grönroos 2002, s. 352). Tidigare har han framhållit att kunder kan påverka såväl 
tillgänglighet som atmosfär för andra konsumenter (Grönroos 1983, s. 33).  
 
På motsvarande sätt påtalar Normann (2000, s. 116) att flera kunder samtidigt kan 
medverka i serviceleveranssystemet och på exempelvis en restaurang utgöra en viktig 
del av den totala atmosfären. Även Johnston och Clark (2001, s. 227) framhåller att 
kunden kan betraktas som en del av atmosfären för andra kunder, samtidigt som 
Lovelock (1984 c, s. 480) poängterar att andra kunder ofta är ”…part and parcel of 
the service product.”. 
 
Parallellt klargör Gummesson (2002, s. 89) att kunderna delvis producerar tjänsten 
tillsammans, vilket förstärks då han inom ramen för tjänsteproduktion markerar bety-
delsen av C:C-interaktionen, interaktionen mellan kunder (s. 89, 275). På motsva-
rande sätt poängterar Zeithaml och Bitner (2003) att medkonsumenter kan få infly-
tande på enskilda kunders serviceupplevelse ”…by exhibiting disruptive behaviors, 
causing delays, overusing, excessively crowding, and manifesting incompatible 
needs.” (s. 354). Samtidigt påtalar de dock att kunder även ur en mera positiv 
synvinkel kan ha stor betydelse för varandra, genom att t.ex. närvara på ett sport-
evenemang eller aktivt interagera på en turismattraktion (s. 355). 
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Vidare belyser även Edvardsson et al. (1994, s. 33) den närhet som finns mellan 
kunder i samband med väntan och köbildning. Enligt min tolkning kan vi också se en 
koppling till närheten mellan kunder då Grönroos (1990, s. 44-46), med utgångspunkt 
från Bateson (1985), markerar betydelsen av att kunder upplever sig ha kontroll över 
situationen när de t.ex. väntar på att bli betjänade. Olika former av köbildning, som 
ett naturligt inslag inom tjänstesektorn, uppmärksammas i övrigt av t.ex. Chase och 
Bowen (1991), Katz et al. (1991) och Maister (1985).  
 
En tidsrelaterad bild framträder, enligt min tolkning, då Edvardsson et al. (1994) på-
talar att kunder kan inta en viktig roll i ”co-producing” genom bland annat ”co-
planning” (s. 13). Primärt uppfattar jag i detta aktiviteter som förberedelser och plane-
ring, möjligen parallellt med tillgänglighetsrelaterade inslag. Gummesson (2002,       
s. 89, 1991c, s. 68) markerar samtidigt att kunder medverkar i tjänsteproduktion såväl 
genom att infinna sig i tid inför en flygresa, som genom att t.ex. ta den ordinerade 
medicinen. Storbacka och Lehtinen (2000, s. 94) beaktar, med avseende på tjänste-
företag, att kunder medverkar i planering och genomförande av möten. 
 
Med dessa utgångspunkter framträder vidare ett tidsrelaterat perspektiv när Bowen 
(1986; 1990, s. 39) framhåller att kunder måste planera i förväg, ta beslut om 
alternativa valmöjligheter under själva leveransen och eventuellt också göra vissa 
insatser i efterhand. Motsvarande ansats återkommer hos Mills och Moberg (1990) 
som påpekar att det är mycket få stadier eller instanser (”instances”) i vilka kunden är 
helt passiv under tillkomsten (”during the creation”) av en tjänst (s. 107). Med 
hänvisning till Katz och Kahn (1978) och med fokus på olika roller som kunden kan 
inta vid serviceproduktion görs sedan en uppdelning i tre kategorier. Kunder för-
väntas ofta utföra vissa uppgifter innan de träder in i servicesystemet - att planera, 
förbereda sig, vidta vissa arrangemang eller preventivt vidmakthålla tidigare levere-
rad service (s. 108). Vidare förväntas de medverka under själva leveransen - genom 
att lämna korrekt och ärlig information, prioritera och göra vissa val samt 
kontinuerligt ge feedback under processens gång (s. 108). Dessutom måste de ofta 
utföra vissa uppgifter i efterhand för att resultatet skall bli tillfredsställande (s. 110). I 
samklang med detta klargör Mills (1986), då han aktualiserar kunderna som ”partial 
employees”, att de i förväg kan planera och inhämta relevant kunskap (s. 140), 
samtidigt som de i efterhand exempelvis kan engagera sig i träning/rehabilitering eller 
självstudier (s. 141). Parallellt framhåller Zeithaml och Bitner (2003, s. 358) bety-
delsen av kunders medverkan (”participation”) för utfallet i samband med utbildning 
eller då de inom hälsosektorn exempelvis följer angivna råd eller tar föreskriven 
medicin. Även här framträder, enligt min tolkning, förekomsten av kundmedverkan 
utanför organisationens arena. Med koppling till tidsfaktorn kan också påtalas att 
Hoffman och Bateson (2002, s. 271) beaktar kundens inflytande på leverans-
processens längd (”the service delivery process”) då de diskuterar dennes inblandning 
i produktionsprocessen. 
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En speciell typ av medverkan förekommer då kunder är involverade i konstruktion 
och utveckling av tjänster och tjänstesystem. Baron och Harris (2003, s. 94) fram-
håller betydelsen av kunders inblandning i förnyelse och design på följande sätt: ”…it 
is strongly advocated that consumers should be actively involved in designing a 
service process…”. Även  Schneider och Bowen (1995, s. 86) klargör att kunder, i 
rollen som ”Organizational Consultants”, kan medverka (”participate”) och fylla en 
funktion i olika interna frågor. På motsvarande sätt markerar Echeverri och Edvards-
son (2002, s. 467) styrkan i att inkludera kunder i utvecklingsprojekt för att skapa 
attraktiva och kundvänliga tjänster. Vidare klargör Edvardsson et al. (1994, s. 216) 
denna typ av medverkan på följande sätt: “Involving potential customers in design 
helps to clarify the extent and nature of their involvement in producing the service.”. 
Även tidigare har Arnerup och Edvardsson (1992, s. 153) markerat möjligheterna att 
inkludera kunderna i konstruktionsprocessen och ”ge tyngd åt kundens röst”. 
 
Gummesson (1991a, s. 177) uppmärksammar kunders inblandning vid konstruktion 
utifrån ett exempel där framtida hyresgäster deltagit i konstruktionsarbetet av ett 
hyreshus, bland annat med avseende på den egna lägenheten. Han framhåller härvid 
interaktionen mellan leverantör och kund i hela utvecklingsarbetet och det intressanta 
i kundens aktiva roll. Parallellt klargör även Zeithaml och Bitner (2003) att kunders 
bidrag kan vara värdefulla vid utveckling av såväl servicekoncept som leverans-
process. De framhåller (s. 222): “Because customers often actively participate in ser-
vice delivery, they too should be involved in the new service development process.”.         
 
Kunder kan i olika situationer medverka mer eller mindre ändamålsenligt, adekvat, 
gynnsamt eller på ett mindre bra sätt, vilket är en fundamental ingrediens som bland 
annat relaterar till avsnitt 1.3.4, ”Att organisera, motivera och utbilda kunderna”. Med 
avseende på olika typer av medverkan kan dock påtalas att Kelley et al. (1990, s. 317) 
lyfter fram karaktären på kundens prestationer utifrån kvalitetsbegreppet då de 
aktualiserar denne i rollen som ”partial employee”. Med utgångspunkt från Grönroos 
(1983) och dennes syn på tjänstekvalitet (Grönroos 2002, s. 75, 1983 s. 17), presen-
terar de begreppen ”teknisk kundkvalitet” (”Customer technical quality”) och ”funk-
tionell kundkvalitet” (”Customer functional quality”). Grundläggande innebär detta, 
enligt min tolkning, en gränsdragning mellan vad kunder presterar och hur de gör 
detta. Tilläggas kan att Zeithaml och Bitner (2003, s. 358) refererar till författarna av 
denna artikel och uppmärksammar denna syn på kunders medverkan.  
 
 
1.3.3 Kunders inflytande på kvalitet och produktivitet 
 
Tjänstekvalitet är ett centralt begrepp i tjänsteforskningen och kopplingen mellan 
kvalitetsupplevelsen och kunders deltagande påtalas i olika sammanhang. Zeithaml 
och Bitner (2003, s. 356) tydliggör att kunder, via eget agerande, kan få ett kvalitets-
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relaterat inflytande. De poängterar att kunder i anslutning till tjänsteleverans kan inta 
rollen som “…contributor to their own satisfaction and the ultimate quality of the 
services they receive.” (s. 358). I samklang med detta påtalar de vikten av att undvika 
”Inappropriate Customer Participation” (s. 371), varvid de refererar till Bowen (1986) 
och klargör att kunder kan få negativt inflytande på utfallet (”negative outcomes”). 
Detta kan bero på att t.ex. leveransen från servicepersonal får annan karaktär eller att 
tempot i serviceprocessen påverkas. (s. 371-372). Vidare framhåller de: “Customers 
contribute to quality service delivery when they ask questions, take responsibility for 
their own satisfaction, and complain when there is a service failure.” (s. 359). 
Dessutom menar de att om kunder vid t.ex. utbildning själva bidrar till kvaliteten på 
utfallet (”…the quality of the outcome…”), så kan detta parallellt få betydelse för hur 
nöjd kunden blir med tjänsten (s. 358). 
 
Väl i linje med dessa bidrag poängterar Grönroos (2002, s. 352) att kunden är direkt 
inbegripen i servicesystemet som en kvalitetsskapande resurs. Detta med utgångs-
punkt från att denne inte enbart är en passiv konsument utan också en aktiv deltagare 
i produktionen av tjänsten. Han framhåller vidare att samspel mellan tjänsteleveran-
tören och kunden kan vara en del av tjänsten och att detta samspel kan ha ett avgöran-
de inflytande på hur kunden upplever tjänsten (s. 58). Även tidigare har han poäng-
terat kunders inflytande i tjänsteprocessen (“the service process”) och då bland annat 
på följande sätt: “The service quality can be destroyed by customers who either do 
not know what to do or do not want to perform according to the service provider’s 
intentions.” (Grönroos 2000, s. 112). Samtidigt tydliggör också Gummesson (2002) 
att kunders insatser och medverkan i tjänsteproduktionen kan få kvalitetsrelaterad 
betydelse (s. 89, s. 275). Tidigare har han dessutom framhållit betydelsen av en 
djupare förståelse för detaljerna i tillkomsten av en tjänst (Gummesson 1991a, s. 96) 
och påtalat att tjänstekvalitet är resultatet av prestationer och ansträngningar från båda 
parter (”...efforts from both sides.”) (Gummesson 1987, s. 32). Parallellt framhåller 
Normann (2000), under rubriken ”Kundmedverkan i serviceverksamhet”, att förmå-
gan att involvera kunden emotionellt och på ett passande sätt mycket ofta gör 
skillnaden mellan framgång och misslyckande (s. 113). 
 
Echeverri och Edvardsson (2002, s. 107) klargör ”…att kunden själv, på ett direkt och 
aktivt sätt är med och påverkar resultatet i termer av kvalitet och mervärde.”. Vidare 
markerar Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) att kunden har en central roll i 
kvalitetsstyrningen i tjänsteverksamheter och att dennes agerande är en viktig källa 
till den egna upplevda kvaliteten. De säger: ”Hur kunden utför sina moment bidrar till 
tjänstekvaliteten,.....” (s. 96). Motsvarande bidrag har tidigare presenterats av 
Edvardsson (1996, s. 165), som dessutom säger: ”… kunden är med, inte enbart som 
mottagare och bedömare av resultatet, utan även som skapare (= producent) av resul-
tatet och därmed tjänstens kvalitet.” (s. 76). Samtidigt kan framhållas att Echeverri 
(2000, s 14) markerar en närhet till kundens förväntningar då han framhåller att 
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”…förväntningar kan skapas under det att tjänsten produceras, genom personalens 
och kundernas agerande.”. 
 
Även Berg (1989) ser kunden som medproducent av tjänstekvalitet. Han menar att 
kvaliteten på en tjänst är ”…en fråga om subjektiv upplevelse av ett produktions-
förlopp i vilket man själv deltagit snarare än om objektiva egenskaper hos något man 
konsumerar.” (s. 199). Samtidigt konstaterar jag att också Mills et al. (1983, s. 302) 
markerar att kunder kan bidra till den egna upplevelsen (”their own satisfaction”) och 
att Lehtinen (1991, s. 137) kopplar kundens ”participation style” till det han be-
nämner ”interactive service quality”. Grönroos (1990, s. 80) framhåller, då han 
aktualiserar medverkan (”participation”), att serviceupplevelsen bland annat påverkas 
av kundens förståelse för sin roll och sina uppgifter i produktionsprocessen. Beroende 
på hur väl kunden är förberedd och villig att utföra olika uppgifter, så kan denne få 
inflytande på tjänsten (”the service”). Han konstaterar vidare: “Customers are directly 
involved in the Service Production System as a quality-generating resource.” 
(Grönroos 1990, s. 209). I linje med detta påtalar Zeithaml et al. (1990, s. 127) att 
problem kan uppstå när kunder inte accepterar sitt ansvar och sina roller i service-
transaktioner. De säger vidare: “Sometimes service problems and failures are caused 
by customers.” (s. 127). 
 
Avslutningsvis i denna del kan framhållas att även Kelley et al. (1990) klarlägger 
kopplingen mellan kundens medverkan och den egna kvalitetsupplevelsen. Grund-
läggande beaktar de karaktären på kundens prestationer utifrån kvalitetsbegreppet, 
vilket nämnts i föregående avsnitt. På denna grund menar de, enligt min tolkning, att 
”.., poor customer technical and/or functional quality..” kan få negativ inverkan på 
dels den samlade effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på den tjänst som 
levereras, dels det som benämns ”employee technical and/or functional quality” och 
dessutom genom konsekvenser relaterade till de anställdas negativa emotionella 
respons (s. 327-328). 
 
Kunders betydelse för varandra har påvisats tidigare, med avseende på t.ex. kö-
bildning och den funktion medkonsumenter kan fylla som en ingrediens i atmosfären. 
En mera uttalad närhet till kvalitetsrelaterade konsekvenser framträder då Zeithaml 
och Bitner (2003, s. 354) framhåller att medkonsumenter kan påverka ”…the nature 
of the service outcome or process.”. Samtidigt konstaterar Grönroos (2002, s. 128) att 
kunder, inom ramen för tjänsteprocessen, kan skapa negativa effekter för medkonsu-
menter. I linje med detta klargör Gummesson (1991a) betydelsen av att kunder trivs 
med varandra på exempelvis en dansrestaurang, eftersom kvalitetsupplevelsen till viss 
del skapas i interaktion mellan kunderna (s. 108). Även Baron och Harris (2003) 
belyser den interaktion som kan förekomma mellan kunder, då de t.ex. väntar hos 
frisören. På denna grund framhåller de: “In many service businesses, positive on-site 
interaction can have a significant impact on customers’ overall perception of their 
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experience.” (s. 41). Vidare påpekar Edvardsson et al. (1994), som en illustration till 
kunders interaktion med varandra, att den enskilda kunden ofta väntar med anledning 
av att medkonsumenter blir betjänade. De säger “…queue discipline and the way 
people behave play a large part in people’s perception of service quality.” (s. 33).  
 
Hanefors och Larsson (1988) har studerat det växelspel som ständigt pågår mellan 
medresenärerna inom en chartergrupp. De framhåller att interaktionen är gruppens 
cement och säger vidare: ”Gruppens medlemmar är alla konsumenter av en samman-
satt turismprodukt varav interaktionen med medresenärerna är en del.” (s. 228). 
Vidare presenterar Lovelock (2001) olika exempel som belyser betydelsen av 
mänskliga möten, samtidigt som han enligt min tolkning beaktar såväl personal som 
medkonsumenter då han framhåller: ”When other people become a part of the service 
experience, they can enhance it or detract from it.” (s. 50). 
  
Parallellt med kvalitetsnära kopplingar diskuteras kunders produktivitetsrelaterade 
inflytande återkommande i tjänstelitteratur. Inför presentationen nedan bör dock 
initialt framhållas att innebörden i begreppet ”produktivitet” samtidigt uppmärk-
sammas och diskuteras, vilket närmare tydliggörs i avsnitt 3.4. Med denna 
utgångspunkt konstaterar jag att Zeithaml och Bitner (2003, s. 356) betraktar kunder 
som produktiva resurser (”productive resources”), samtidigt som de markerar kunders 
inflytande på ”output” i såväl kvalitativa som kvantitativa termer. De säger: 
“Customer inputs can affect the organization’s productivity through both the quality 
of what they contribute and the resulting quality and quantity of output generated.”  
(s. 356). Parallellt använder de något annorlunda ord då de i samma stycke klargör att 
kundens bidrag (”contributions”) kan förstärka ”…the overall productivity of the firm 
in both quality and quantity of service.”. Av deras diskussion framgår, enligt min 
tolkning, att den enskilda kundens prestationer (”input”) kan påverka produktiviteten 
såväl via omfattningen på organisationens prestationer som kvaliteten på leveransen.  
 
Ojasalo (1999) refererar till Zeithaml och Bitner (1996) och framhåller med koppling 
till det första citatet i föregående stycke: ”Thus, consumers may affect a service 
company’s productivity through both the input side and the output side.” (s. 89). Som 
ett förtydligande avses med detta att kunder kan påverka ”…the need for the 
provider’s inputs…” (s. 89), såväl som “… the quality and the quantity of service 
outputs.” (s. 121). Samtidigt markerar även Gummesson (2002, s. 89) kopplingen 
mellan produktivitet och kundens medverkan. Han klargör att produktivitet vid 
tjänsteproduktion inte enbart kan ses som ett resultat av leverantörens insats, utan att 
också kundens insats bör beaktas (s. 275). Härvid markeras specifikt att även 
interaktionen mellan kunderna, C:C-interaktionen, kan vara väsentlig. 
 
Grönroos (2002) framhåller att kundens roll för produktiviteten är ”…en helt annan 
när det gäller tjänster än vid varutillverkning”, eftersom ”…kunderna deltar i service-
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processen och påverkar processens utveckling och resultat.” (s. 233). Deras input i 
form av exempelvis information, olika slags självbetjäning, förfrågningar och 
klagomål betraktar han som kundinitierade bidrag till produktiviteten. (s. 233). I linje 
med detta påtalas att kunders processfrämjande bidrag kan förstärka ”…service-
processens interna effektivitet, dess kostnadseffektivitet.” (Grönroos 2002, s. 238). 
Vidare poängterar han att man i begreppet tjänsteproduktivitet ”… måste ta med 
extern effektivitet(upplevd servicekvalitet) och resultatets kvalitet.” (Grönroos (2002, 
s. 237).  
 
Parallellt uppmärksammas sambandet mellan kunders medverkan och produktivitet 
med mera uttalad närhet till självbetjäning. Echeverri och Edvardsson (2002) disku-
terar bland annat banktjänster och framhåller: ”När aktiviteter förs över på kunden 
brukar produktiviteten förbättras.” (s. 108). På liknande sätt påtalar Johnston och 
Clark (2001), inom ramen för ”Resource productivity”, att kunden kan ta över vissa 
uppgifter (”…is carrying out some of the tasks…”). De anger självbetjäning i 
restaurangsektorn eller inom handeln som exempel och markerar kopplingen mellan 
kundens prestationer och kravet på insatser från leverantörens sida (s. 227). Vidare 
accentuerar Normann (2000, s. 116) kundens produktivitet, varvid han klargör att 
denne kan bli effektivare genom utbildning. Han tydliggör också, med utgångspunkt 
från Zeleny (1978), att ett ökat intresse för självbetjäning kan vara naturligt i den 
utsträckning som kostnaderna i arbetskraftsintensiva servicesektorer stiger snabbare 
än produktiviteten (s. 109).  
 
Samtidigt påpekar han att kunder kan uppleva fördelar i exempelvis en själv-
betjäningsbutik, med hänsyn till att det är en stimulerande erfarenhet eller att det 
krävs mindre social interaktion (Normann 2000, s. 116). Jag uppfattar en närhet till 
begreppet ”extern effektivitet” som det redovisats ovan och konstaterar att Grönroos 
(2002, s. 245; 1990, s. 107) framhåller det faktum att tjänstekvalitet och produktivitet 
kan förbättras samtidigt, bland annat genom att förstå och på olika sätt hantera 
kundens medverkan. I princip handlar det om att antingen förbättra kundernas för-
måga att delta eller att öka graden av självservice, varvid kunderna också måste 
uppleva fördelar. Med samma andemening klargör Gummesson (1991a) att kunder 
kan uppleva fördelar i att få göra inköp i egen takt och inte känna sig bevakade. Han 
konstaterar: ”Det faktum att kunden får mindre personlig assistans från leverantören 
kan därför skapa högre kvalitet samtidigt som kostnaderna sänks.” (s. 106). Även 
Bateson (1983, s. 50) aktualiserar kopplingen till produktivitet och klargör att vissa 
kunder kan uppleva fördelar med självbetjäning. 
 
Avslutningsvis bör påpekas att Lovelock och Young (1979) lyfter fram interaktionen 
mellan serviceorganisationen och dess kunder under rubriken ”Look to Consumers to 
Increase Productivity”, varvid bland annat självbetjäning diskuteras. Detta bidrag 
återkommer i olika sammanhang och uppmärksammas bland annat av Bowen (1986; 
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1990, s. 36), då han framhåller den närhet som kan finnas mellan kunders inblandning 
och tjänsteorganisationens produktivitet. 
 
 
1.3.4 Att organisera, motivera och utbilda kunderna 
 
Med utgångspunkt från kunden i rollen som aktiv medaktör diskuteras återkommande 
möjligheterna att organisera, styra, kontrollera, motivera, belöna eller utbilda denne. 
Grunden för detta är i hög grad de variationer som kunder uppvisar och den osäkerhet 
som är naturligt kopplad till deras medverkan. Zeithaml och Bitner (2003) markerar 
detta då de framhåller den osäkerhet som är förenad med ”…the unpredictable quality 
and timing of customer participation.” (s. 368). De menar vidare att man i viss ut-
sträckning kan jämföra kunden som aktiv medproducent (”partial employee”) med 
anställd personal (s. 368) och diskuterar bland annat möjligheterna att utbilda och 
belöna kunderna (s. 369-370). Inom ramen för kommunikation som kan inta formen 
av (”take the form of”) utbildning påtalar de bland annat betydelsen av att förbereda 
kunderna för serviceprocessen (s. 463), liksom att lära dem att systemet är mindre 
belastat och mera tillgängligt vid vissa tidpunkter (s. 465).  
 
Normann (2000) framhåller att det inom ramen för en ”möjliggörande” relation är 
”…leverantörens sak att leverera den kunskap och de verktyg som krävs för att utföra 
uppgiften, vilken nu görs av kunden.” (s. 114). Vidare betonar han utformningen av 
serviceprocessen (s. 116), samtidigt som han talar om att överföra ”social organisa-
tion” i termer av handlingsnormer och kulturell värderingsförstärkning (s. 113). Han 
använder begreppet ”kundmanagement” (s. 118) och menar att det i allmänhet inte är 
annorlunda att styra kunden än den egna personalen (s. 116). Samtidigt aktualiserar 
Hoffman och Bateson (2002, s. 271) den osäkerhet som kundernas inblandning i 
produktionsprocessen medför. De klargör vikten av att förstå hur kunder kan styras 
och ledas, samtidigt som de talar om ”management of consumer participation”          
(s. 290). Vidare säger de: “Attempting to manage consumer participation in the 
production process with efficient operating procedures is a delicate art.” (s. 271). 
Johnston och Clark (2001) säger att ”service designers” måste överväga hur man styr 
och leder (”how to manage”) kunder som tillfälliga medarbetare (s. 227). De 
diskuterar utbildning av kunder (s. 228) samtidigt som de påtalar att service-
organisationer kan skapa belöningar till kunder som agerar på ett bra sätt (”good 
customer employees”). Parallellt framhåller Storbacka och Lehtinen (2000, s. 86) 
betydelsen av en kod, t.ex. instruktioner eller värderingar, som styr de aktiviteter som 
inträffar under relationen. Denna kod, kundrelationens manus, kan bland annat reg-
lera kundens och kontaktpersonens beteende i samband med möten (s. 86).  
 
Lovelock (2001, s. 78) diskuterar kundens agerande som ”coproducer” och framhåller 
inom denna ram betydelsen av utbildning. I Lovelock och Wright (1999, s. 211) 
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poängteras vikten av att instruera kunder så att de förstår sin egen roll vid service-
leverans. Specifikt framhålls dessutom: “Clarification in advance of the customer’s 
role is vital in the case of self-service.” (s. 211). Även Echeverri och Edvardsson 
(2002) betonar kundens möjligheter att ”medproducera” och poängterar på denna 
grund betydelsen av att utveckla ”enkla, kundvänliga, pedagogiska processer som 
kunden lätt kan lära sig.” (s. 108). Motsvarande beaktas i Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998, s. 41), samtidigt som Edvardsson et al. (1994, s. 216) påtalar 
vikten av att vid design av ”the co-service system” beakta kundens roll som aktiv 
medaktör (”in producing the service”). De säger också: “Do-it-yourself production 
systems and customer education play an important part in most services.” (s. 14). 
Parallellt tydliggör Normann (1988, s. 59) den betydelse som förbättrade access-
kanaler och ny teknologi kan ha för självservice och kunders medverkan. 
 
Calonius (1988, s. 101) framhåller med fokus på serviceföretaget: ”Det måste få 
klienten att förstå allt som krävs av honom....”. På motsvarande sätt poängterar Grön-
roos (2002, s. 128) att kunderna bör få hjälp med att förstå sin roll i tjänsteprocessen 
för att de skall kunna få ett positivt inflytande i denna. Parallellt tydliggörs vikten av 
att utbilda och informera kunderna med hänsyn till deras medverkan i service-
processen (s. 235). Vidare påvisar Grönroos (2002) att kundernas medverkan kan 
utvecklas antingen genom att integrera fler inslag av självbetjäning eller genom att 
förbättra kundernas förmåga att delta (s. 245). På liknande sätt anger Bateson och 
Hoffman (1999, s. 43) två möjligheter för att förändra kundens ”behavior as partial 
employee”. För det första kan man, enligt dem, få kunderna att göra en större insats 
(”work”) i linje med t.ex. självbetjäning vid försäljning av bensin. För det andra kan 
man förmå kunderna att agera på ett förändrat sätt i anslutning till interaktion med 
leverantören. I detta sammanhang kan också påpekas att Grönroos (1983, s. 81) klar-
gör att ett led i tjänsteutveckling kan vara att förändra konsumentens produktions-
rutiner.  
 
Schneider och Bowen (1995, s. 88) frågar sig hur man kan öka kundernas produktivi-
tet (”customers’ productivity”) och besvarar själva på följande sätt: ”The answer is to 
manage customers as partial employees using the same logic as you use in managing 
your regular human resources.”. De aktualiserar ”human resource management”        
(s. 91) och betydelsen av att lära och hjälpa kunden att agera i rollen som aktiv 
medproducent (”the Customers’ Coproduction role”) (s. 93). Parallellt betonas vikten 
av motivation och belöningar (s. 97). Bowen (1986; 1990, s. 40 - 42) framför, med 
hänvisning till Vroom (1964), liknande tankegångar då han poängterar betydelsen av 
att kunden dels förstår sin roll som ”partial employee” och vad som förväntas, dels 
har förmågan att klara av sin uppgift och dessutom känner sig tillräckligt motiverad 
för att medverka på ett tillfredsställande sätt. Inom denna ram klargör han vidare, 
genomgående med fokus på ”on-site customers”, att dessa behöver orienteras med 
hänsyn till plats och funktion (Bowen 1986; 1990, s. 40). Motsvarande påtalas av 
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Chase och Bowen (1991) som under rubriken ”Customer Orientation and Training” 
framhåller vikten av ”Place Orientation” och ”Function Orientation”  parallellt med 
utbildning (s. 168). 
 
Väl i samklang med detta konstaterar Larsson och Bowen (1989, s. 213): “Customer 
participation in the operations of service organizations can be a major source of input 
uncertainty”. Vidare klargör de (s. 217) att osäkerheten ligger i den ofullständiga 
information som organisationen har med avseende på kundens input - vad, var, när 
och hur? Dennes benägenhet (”disposition”) att medverka aktualiseras, varvid de 
markerar den väsentliga roll som motivation intar (s. 218). Samtidigt poängteras dels 
kundens förmåga (”ability”) med hänsyn till kunskaper, fysisk styrka, kompetens 
(”skills”) och tid, dels betydelsen av att kundens roll framstår som klar (s. 218). 
Härvid påtalar de vikten av den uppfattning och de bilder (”scripts”) som kunden har 
av sin roll som medaktör, samtidigt som de aktualiserar den funktion som olika 
signalsystem (”cues”) kan fylla (s. 225). Vidare markeras betydelsen av koordination 
inom det samlade systemet och möjligheterna till ”customer socialization” med 
hänsyn till kundens roll och förmåga (”ability”) (Larsson och Bowen 1989,  s. 230).  
 
Parallellt uppmärksammas kunden som aktiv medaktör även av Schneider och Bowen 
(1984). Med avseende specifikt på olika typer av självbetjäning framhålls härvid 
följande (s. 95): “… service organizations.......must consider how the service setting 
makes clear to the customer the kind of participation required. If this is not done, 
customers as partial employees will likely perform poorly in implementing the new 
service.”. Vidare aktualiserar Bowen (1986; 1990, s. 32) i detta sammanhang ”Human 
Resource Management”, på motsvarande sätt som ovan, varvid han förespråkar en 
utveckling och implementering av ”HRM practices” med avseende på kunders 
medverkan. Detta gör också Morris (1991, s. 82), som samtidigt säger att service-
verksamheter är unika med avseende på tillämpningen av ”Human Resource Manage-
ment” och kundens speciella funktion som resurs. 
 
Även Mills och Moberg (1990, s. 101) påvisar den osäkerhet som kunders inbland-
ning i produktionsprocessen medför. Vidare framhåller de möjligheten att specificera 
olika kundroller som upprätthåller eller underhåller servicesystemet (”Client System 
Maintenance Roles”), varvid de gör en uppdelning enligt följande (s. 110-113). För 
det första aktualiseras ”the Input Side” med fokus främst på de krav som ställs på 
kunder för tillträde eller tillgång till ett visst servicesystem och kunders kunskaper i 
detta avseende. För det andra framträder ”the Operation's Work Flow” där kunden 
t.ex. förväntas hålla tider, följa vissa regler och kommunikationsmönster, ta snabba 
och adekvata beslut samt anpassa sig till sådant som kulturella mönster eller ideolo-
giska normer. För det tredje integreras ”the Output Side”, i form av medverkan för att 
”avsluta leveransen”, ge feedback och eventuellt information relaterad till den fort-
satta relationen. Den naturliga fråga som Mills och Moberg (1990, s. 115) aktuali-
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serar är i vilken utsträckning kunder gör vad som krävs och förväntas. De påtalar 
samtidigt möjligheterna att etablera ”client control systems” (s. 115).  
 
Kelley et al. (1990, s. 318) talar om ”organizational socialization of customers” med 
koppling till kunders funktion som ”partial employees”, varvid de bland annat lyfter 
fram kunders förmåga (”ability”) och betydelsen av att kunderna förstår vad som 
förväntas av dem. Inte minst diskuteras kunders rolluppfattning parallellt med 
normer, klimat, motivation  och kvalitetsfrågor (s. 320-322). Avslutningsvis noterar 
vi att variationer mellan olika kundgrupper aktualiseras av Eiglier och Langeard 
(1987), vilka presenterar dimensioner (”dimensions”) som är betydelsefulla för aktiva 
kunder (”les clients actifs”) respektive de mera passiva (”les clients passifs”). För de 
aktiva kunderna framhålls vikten av att ha kontroll över situationen och tiden (s. 42). 
För de mera passiva påtalas dels fördelar i form av mera begränsade fysiska eller 
intellektuella ansträngningar, dels en lägre benägenhet att ta risker (s. 43). 
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2 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE 
 
Den övergripande målsättningen för detta arbete är att öka förståelsen för 
kundens medverkan och inflytande vid tillkomsten av tjänster. På denna grund 
formas syftet av ambitionen att utveckla referensramar avseende kunders med-
verkan i tjänsteprocessen inom den konsumentorienterade sektorn.  
 
Problemdiskussionen präglas av teoretisk analys relaterad till befintliga bidrag. 
Avsikten härvid är att söka klarlägga olika inslag och ingredienser som fram-
träder då kunders medverkan aktualiseras, liksom att motivera arbetets inrikt-
ning och syfte. 
 
 
2.1 Problemdiskussion 
 
Med utgångspunkt från presentationen i föregående kapitel framgår, enligt min tolk-
ning, att det bland etablerade forskare och författare finns en allmän acceptans för 
fenomenet och det perspektiv som integrerar kunden som ”medproducent”. Johnston 
och Clark (2001) betraktar kunden som en del (”integral part”) av leveranssystemet. 
Gummesson (2002) menar att kunden kan betraktas som en del av den tjänste-
producerande organisationen och Grönroos (2002) säger: ”Customers are not just 
passive consumers. At the same time they consume the service, they also take part in 
production of that service…” (s. 209). Kunders medverkan vid tillkomsten av tjänster 
framträder som en realitet, vilken på skilda sätt beaktas och bejakas i tjänstelitteratur. 
Det primära härvid är, enligt min tolkning, valet av perspektiv. Kunder kan nyttja, 
tillvarata och konsumera. Parallellt framträder dock ett perspektiv ur vilket vi dels 
fokuserar tjänsteproduktion, dels integrerar kunden som medverkande part och ”med-
producent”.  
 
På denna grund, och ur detta perspektiv, framstår kunders inblandning som en delvis 
outforskad ingrediens. Utifrån ambitionen att lyfta fram och tydliggöra kundens roll 
som medverkande aktör, ter det sig naturligt att primärt klargöra vad kunder gör inom 
ramen för denna roll, vilken input i skeendet de presterar ur detta perspektiv och vilka 
effekter som kan uppkomma. Detta uppfattar jag som grundläggande. Det diskuteras 
vidare i detta kapitel och präglar också detta arbete.  
 
Den avgörande frågan är därmed vad som framträder då vi anlägger ett perspektiv 
som lyfter fram ”den öppna servicefabriken” och integrerar kunderna och deras aktiva 
inblandning. Inom ramen för de teoretiska bidrag som presenterats i föregående 
kapitel, aktualiseras och presenteras olika ingredienser, liksom olika konsekvenser av 
kundernas prestationer. Med ovanstående utgångspunkt framstår det som naturligt att 
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närmare analysera vad som beaktas och inkluderas i kundens roll som medaktör, med 
hänsyn till vad denne gör, vilken input han eller hon levererar i olika förlopp och 
vilka effekter som kan uppkomma för olika parter. I linje med detta aktualiseras åter 
bidrag som presenterats tidigare, men nu utifrån en delvis annan struktur med ambi-
tionen att tydligare fånga den bild som finns av fenomenet kundmedverkan.  
 
Inte minst beaktas, enligt min tolkning, vad kunder presterar som input. Detta är 
tydligt då Ojasalo (1999, s. 91) talar om såväl leverantörens som kundens input med 
koppling primärt till produktivitet, liksom då hon påtalar att kundens input kan 
innefatta ”..any tangible or intangible contribution to the production process.”. På 
liknande sätt klargör Grönroos (2002) att kunders agerande kan ge input vid tjänste-
produktion, samtidigt som han relaterar kunders kunskaper och engagemang till det 
inflytande de kan få. Vidare påtalar Storbacka (1995) betydelsen av ”customers 
intellectual input”, samtidigt som Edvardsson et al. (1994) använder begreppet ”co-
providing” för att markera kunders medverkan och prestationer. 
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) framhåller att kunder medverkar genom att 
bidra såväl med information och andra input i processen, som att utföra moment eller 
aktiviteter i denna. Samtidigt klargör Kelley et al. (1990, s. 315) betydelsen av att 
kunder bidrar med ”... information or effort…” , på liknande sätt som Larsson och 
Bowen (1989, s. 218) då dessa talar om ”…labor or information inputs…”. Mills och 
Moberg (1982, s. 469) beaktar på motsvarande sätt ”information” respektive ”client 
efforts”, samtidigt som Bowen (1986; 1990, s. 39) även använt formuleringen 
”...labor and knowledge...”. Parallellt betonar Gustavsson et al. (1997), med bred 
hänvisning till författare inom området, att kunder kan bidra med kunskap, informa-
tion och arbetskraft. Det primära och gemensamma i dessa olika bidrag är, enligt min 
tolkning, att de dels fokuserar kunders input eller bidrag, dels beaktar det faktum att 
kunder presterar någon form av ”arbetsinsats”. Detta gäller också Ojasalo (1999), 
som dock parallellt med ”information” och ”effort” beaktar även ”physical posses-
sions” inom ramen för ”customer input resources” (s. 92).  
 
I andra sammanhang aktualiseras kunders inblandning, prestationer och input på 
varierande sätt. Zeithaml och Bitner (2003, s. 356) lyfter fram ”effort, time, or other 
resources” som kunders bidrag (”inputs”) i produktionsprocessen. Parallellt klargör 
Ojasalo (1999, s. 91), med avseende på kunders input, att ”Time-, effort-, search-, and 
psychological costs…” kan vara viktiga komponenter ur kundens perspektiv. Ahrnell 
och Nicou (1989) markerar att kunder till viss del har ett ansvar för leveransen genom 
att satsa tid och kraft och genom att utnyttja tjänsten på rätt sätt. Vidare presenterar 
Larsson och Bowen (1989, s. 217) olika typer av ”customer input”, varvid de 
framhåller kunden själv och dennes utrustning (”his/her body, mind and/or goods to 
be serviced”), kundens agerande vid tjänsteproduktion samt dennes specifikation av 
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önskat resultat. Inom ramen för dessa bidrag beaktas, enligt min tolkning, kunders 
prestationer och ”arbetsinsatser” i allmänna ordalag, parallellt med betydelsen av 
kunders närvaro och eventuellt också deras utrustning. Dessutom markeras, med 
koppling till den input kunder presterar, att de engagerar sig i sökprocesser och 
specificering av sina önskemål. 
 
Kommunikation mellan kunden och andra parter är ett naturligt inslag, vilket enligt 
ovan i hög grad beaktas inom ramen för kunders bidrag och input vid tillkomsten av 
tjänster. Detta kan, enligt min tolkning, innebära att kunden engagerar sig som aktiv 
informatör, samtidigt som information alternativt kan uppkomma på andra sätt, t.ex. 
genom kundens agerande. Då Grönroos (2002) klargör betydelsen av att kunden ger 
information, framträder dock denne tydligare i rollen som aktiv informatör. Detta är 
också fallet då han aktualiserar förfrågningar och klagomål (Grönroos 2002) eller 
presenterar ”informationsgivning” som ett exempel på medverkan (Grönroos 1990). 
Vidare markerar Echeverri och Edvardsson (2002), med koppling till begreppet med-
verkan, att kunden kan få inflytande via sin kommunikation med kontaktpersoner och 
genom att bidra med information i rätt tid och på lämpligt sätt.  
 
Information kan därmed, enligt min tolkning, diskuteras och aktualiseras med primär 
koppling dels till den input som kunden levererar, dels till kunden som aktiv informa-
tör. I detta sammanhang kan tilläggas att Normann (2000) såväl som Tansik (1990) 
påtalar den funktion som kunden fyller när det gäller att specificera tjänsten. Det 
väsentliga härvid är att de beaktar dennes prestation inom ramen för medverkan och 
deltagande respektive ”Coproduction Skills”. Enligt ovan presenterar även Larsson 
och Bowen (1989), enligt min tolkning, kundens specifikation av önskat resultat som 
en komponent i dennes medverkan. Vidare betonar Ahrnell och Nicou (1989) att 
kunden delvis bör ta ett ansvar för leveransen genom att vara öppen, ärlig och lämna 
riktiga uppgifter. Mills och Moberg (1990) framhåller att kunder kan förväntas 
medverka genom att lämna korrekt och ärlig information och kontinuerligt ge feed-
back under processens gång. 
 
Sammantaget har diskussionen hittills primärt relaterat till kunders input i de 
händelseförlopp där de är inblandade, samtidigt som deras agerande och aktiva 
deltagande främst har accentuerats med fokus på information. På denna grund 
framstår det som naturligt att ytterligare söka tydliggöra vad kunden i realiteten gör i 
rollen som medverkande part. Initialt konstaterar jag då att kunders agerande i 
anslutning till självbetjäning återkommande poängteras. Johnston och Clark (2001) 
framhåller att fler uppgifter kan överföras på kunden inom ramen för en utveckling 
mot självbetjäning. Motsvarande förs fram av Edvardsson (1996), Davidow och Uttal 
(1989 ) samt Armistead (1991b), samtidigt som Grönroos (2002) klargör att kunder-
nas input i serviceprocessen kan bestå av självbetjäning. Lovelock (2001) framhåller 
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att kunder kan betjäna sig själva eller alternativt medverka som ”coproducers”, vilket 
framkommit även tidigare då han klargjort att kunder kan vara inblandade i service-
produktion genom självservice eller samarbete med personal (Lovelock 1984 b).  
 
Normann (2000) talar i detta sammanhang om självbetjäning respektive beställning 
och Bowen (1986, 1990, s. 39) klargör att kunden, inom rollen som ”partial 
employee”, kan fungera som ”sole producer” eller ”co-producer”. Även Ojasalo 
(1999) framhåller att kunder kan agera i rollen som ”co-producer”, samtidigt som hon 
klargör att de alternativt kan vara inblandade som en resurs på annat sätt. 
Grundläggande tydliggör Grönroos (2002) vidare att kunder samverkar med personal, 
fysiska resurser och olika system. En närhet framträder också då Storbacka och 
Lehtinen (2000) påtalar att kunder medverkar i genomförande av möten. Som 
exempel på medverkan nämner Grönroos (1990) dessutom att kunder i vissa 
sammanhang fyller i dokument eller hanterar varuautomater. Gabbott och Hogg 
(1998, s. 71) relaterar till utveckling och förändring, då de som exempel lyfter fram 
medverkan i form av ”…punching buttons, entering information, or the swiping of 
cards.”. Sammantaget konstaterar jag utifrån dessa bidrag att kunder inom ramen för 
sin medverkan kan agera för att betjäna sig själva eller på olika sätt engagera sig i 
samarbete med personal. Samtidigt framträder, enligt min tolkning, ett agerande 
relaterat till fysiska resurser oavsett om detta är att betrakta som självbetjäning eller 
ej. Parallellt är kundens funktion som en resurs en naturlig ingrediens. 
 
Med viss närhet till denna diskussion uppmärksammas i vissa sammanhang aktivitets-
graden i kunders medverkan. Lovelock  (2001) påvisar att kunder ibland kan inta en 
relativt passiv roll, samtidigt som de i andra sammanhang kan agera i en roll av mera 
aktiv karaktär. Även Eiglier och Langeard (1987) engagerar sig i aktiv respektive 
passiv medverkan. De diskuterar dessutom graden av medverkan, vilket är en fråga 
som också uppmärksammas av Gabbott och Hogg (1998). Dessa framhåller samtidigt 
att medverkan kan variera ”…from passive to active.”(s. 40). I detta sammanhang 
konstaterar jag också att Bitner et al. (1997) påtalar att kunder kan medverka på låg, 
moderat eller hög nivå. Förutom att de på den lägsta nivån accentuerar betydelsen av 
kundens närvaro, klargörs att en högre grad av medverkan innefattar input i form av 
information, arbetsinsats (”effort”) eller egen utrustning (”physical possessions”). 
Hög nivå karaktäriseras samtidigt av att kunden intar en fundamental (”essential”) 
roll som medproducent vid t.ex. utbildning eller träning.  
 
Med fortsatt intresse för vad kunden i realiteten gör inom ramen för sin medverkan 
noterar jag vidare att Normann (2000) talar om fysiskt, intellektuellt respektive 
emotionellt deltagande, på liknande sätt som Eiglier och Langeard (1987). Min 
tolkning är härvid att olika former av intellektuella eller emotionella inslag på ett 
naturligt sätt kan förekomma inom ramen för medverkan, samtidigt som kunders 
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fysiska agerande inkluderas. Denna bild förstärks då Normann (2000) dels påtalar det 
(fysiska) arbete som kunder kan utföra i anslutning till samproduktion, dels fram-
håller att de kan prestera fysiska och intellektuella handlingar.  
 
Bowen (1986) påtalar att kunder som ”partial employees” måste ta beslut om alterna-
tiva valmöjligheter under tjänsteleveransen. Detta överensstämmer väl med Mills och 
Moberg (1990), som betonar att kunder kan förväntas medverka under tjänste-
leveransen genom att prioritera och göra vissa val. Vidare klargör Normann (2000) att 
kunden kan fylla en funktion genom att kontrollera den kvalitet som skapas. Mot-
svarande framkommer då Johnston och Clark (2001, s. 227) påtalar att kunden kan 
agera i rollen som ”quality inspector” i leveranssystemet. Parallellt markerar de, i 
samklang med presentationen ovan, att kunden också kan fylla en funktion som 
”service specifier” respektive ”co-producer”. Sammantaget är det primära, enligt min 
tolkning, att en bild här framträder av konkreta aktiviteter som uppmärksammas och 
beaktas då kunden aktualiseras i rollen som aktiv medaktör. Samtidigt markeras 
grundläggande betydelsen av dennes fysiska agerande. 
  
I övrigt markeras i olika sammanhang att kunder ”väntar” och ”står i kö” inom 
tjänstesektorn. Med fokus på vad som framhålls och inkluderas i kunders medverkan, 
noterar jag att Edvardsson et al. (1994) aktualiserar köbildning i anslutning till en 
diskussion som behandlar ”co-service”. Parallellt framhåller Grönroos (2002) då han 
diskuterar medverkan, att kunder kan bidra till negativa effekter för medkonsumenter 
genom att t.ex. skapa köer. 
 
Härvid framträder samtidigt närheten mellan kunder, vilken återkommande betonas. 
Gummesson (2002) påtalar betydelsen av interaktion mellan kunder inom ramen för 
tjänsteproduktion, samtidigt som han klargör att kunder delvis producerar tjänsten 
tillsammans. I övrigt beaktas att flera kunder samtidigt kan medverka (Normann 
2000) och vara ”indragna i tjänsteprocessen” (Grönroos 2002, s. 186), liksom att de 
kan samverka (Grönroos 2002). I hög grad uppmärksammas kunders inflytande på 
varandra, vilket betyder att konsekvenserna av medverkan står i centrum. Principiellt 
behandlas dessa senare i texten, men även då ambitionen är att söka tydliggöra 
kunders agerande och aktiviteter framstår de som en relevant utgångspunkt. Kort-
fattat konstaterar jag därmed att Zeithaml och Bitner (2003) presenterar ett antal 
exempel för att tydliggöra den betydelse kunder kan ha för varandra. Vidare klargör 
Normann (2002), liksom Johnston och Clark (2001), att andra kunder kan betraktas 
som en del av atmosfären, samtidigt som Grönroos (1983) framhåller att med-
konsumenter kan påverka tillgängligheten. Sammantaget betyder detta att den bild 
som framträder präglas av kunders inflytande på varandra, samtidigt som det primära 
i denna del av diskussionen är de aktiviteter som kunder presterar. Med denna 
utgångspunkt framgår primärt, enligt min tolkning, att kunder kan samverka eller på 
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annat sätt engagera sig i personlig interaktion med varandra, samtidigt som detta inte 
behöver vara fallet. Då Zeithaml och Bitner (2003, s. 354) exempelvis påvisar att 
”excessively crowding” kan få inflytande, uppvisar medkonsumenternas inblandning 
inte samma specifika närhet. Med stöd av deras framställning konstaterar jag också 
att andra kunders beteende (s. 354) och närvaro (s. 355) kan få betydelse. 
 
Kunder kan vidare agera i rollen som medverkande part, även då de inte är i kontakt 
med tjänsteorganisationen. Detta framträder då Gummesson (2002) påtalar att de 
medverkar i tjänsteproduktion genom att i vissa situationer infinna sig i tid, liksom att 
ta ordinerad medicin. Motsvarande framkommer då Bowen (1986) klargör att kunder 
i rollen som ”partial employees” måste planera i förväg och eventuellt också göra 
vissa insatser i efterhand. Bilden förstärks av Mills och Moberg (1990), vilka med 
fokus på serviceproduktion konstaterar att kunder ofta förväntas t.ex. planera eller 
förbereda sig, samtidigt som de i många sammanhang måste utföra vissa uppgifter i 
efterhand för att resultatet skall bli bra. I samklang med detta poängterar även Mills 
(1986) betydelsen av kunders prestationer i förväg och i efterhand. Vidare talar 
Edvardsson et al. (1994) om ”co-planning”, vilket enligt min tolkning innebär att 
kunder kan medverka i förväg. Storbacka och Lehtinen (2000) påtalar att kunder med-
verkar i planering av möten och Grönroos (1990) klargör att kundens förberedelser 
kan få betydelse för utfallet av tjänsten. Inom denna tidsrelaterade diskussion 
konstaterar jag att även Zeithaml och Bitner (2003) beaktar kunders medverkan i 
efterhand. 
 
En specifik karaktär framträder då kunder medverkar i internt utvecklingsarbete. 
Schneider och Bowen (1995, s. 86) framhåller att de kan medverka i rollen som 
”Organizational Consultants” och såväl Baron och Harris (2003) som Echeverri och 
Edvardsson (2002) markerar att kunder kan fylla en funktion i utveckling och 
förnyelse. Även Zeithaml och Bitner (2003), Edvardsson et al. (1994) och Gummes-
son (1991a) tydliggör att kunder kan medverka på detta plan. 
 
Avslutningsvis i denna del konstaterar jag att Kelley et al. (1990) diskuterar kunders 
medverkan utifrån vad de presterar respektive hur de gör detta. På denna grund kan 
åter framhållas att ambitionen är att klarlägga kundens roll som medverkande aktör, 
vilket innebär att detta arbete inte handlar om enskilda kunders beteende och hur de 
på varierande sätt medverkar. Med denna utgångspunkt presenteras nedan en kort-
fattad sammanställning av de inslag i fenomenet som behandlats ovan. Olika effekter 
som kan uppkomma för inblandade parter har hittills berörts endast marginellt. Det 
primära har varit att söka klarlägga vad kunden, enligt tidigare teoretiska bidrag, gör i 
rollen som medverkande part och vad denne presterar som input vid tjänsteproduk-
tion. Enligt min tolkning framträder följande ingredienser, vilka i viss utsträckning 
aktualiseras i enskilda bidrag och delvis påtalas som exempel. 
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 Kundgenererad input vid tjänsteproduktion / i produktionsprocessen: 
- arbetsinsatser/prestationer (”effort”) 
- information  
- intellektuell input 
- kunskap 
- ”kunden själv” (närvaro) 
- egen utrustning/ägodelar   
- tid 
- ”psykologiska kostnader” 
- medverkan/prestationer i interna utvecklingsprojekt 

 
 Kunders aktiviteter/agerande vid medverkan: 

- agerande i produktionsprocessen (ospecificerat) 
- nyttjande av tjänsten (på rätt sätt) 
- deltagande som inrymmer intellektuella och emotionella inslag  
- fysiskt deltagande, fysiskt arbete, fysiska handlingar 
- intellektuella handlingar 
- medverkan inom ramen för en passiv eller mera aktiv roll 
 
- medverkan i rollen som ”co-producer” 
- interaktion och samverkan med personal 
- genomförande av möten 
 
- interaktion och samspel med andra kunder  
- samverkan med fysiska resurser och rutiner 
 
- agerande i anslutning till självbetjäning 
- aktiviteter för att ”betjäna sig själv” 
- medverkan i rollen som ”sole producer” 
 
- informationsgivning  

specifikation (av önskat resultat) 
beställningar 
förfrågningar  
klagomål 
leverans av korrekt och ärlig information 
leverans av feedback under processens gång  
insatser för att fylla i dokument 
 

- väntan, medverkan vid köbildning 
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- medverkan som präglas av ”sökning” (”search”)  
 
- beslut om alternativa val 
- prioriteringar och val 
- kvalitetskontroll  

 
- konkreta prestationer (några exempel) 

träning, engagemang vid rehabilitering 
självstudier 
hantering av varuautomater 
”..punching buttons, entering information, or the swiping of cards..” 
 

 Medverkan i förväg 
- infinna sig i tid, planera i förväg 
- förbereda sig, inhämta kunskap 

 
 Medverkan i efterhand 

- göra vissa insatser/uppgifter i efterhand; t.ex. ta ordinerad  medicin 
- träning/rehabilitering, självstudier 

  
 
Innan den samlade bilden kommenteras är det naturligt att på motsvarande sätt söka 
klarlägga även den ”andra sidan av myntet”, nämligen de effekter som kundens 
medverkan kan generera.  
 
Initialt är det då naturligt att uppmärksamma närheten och kopplingen till kundens  
egna kvalitetsupplevelser, vilket är en ingrediens som beaktas i flera texter. Zeithaml 
och Bitner (2003 s. 358) framhåller att kunden själv kan påverka kvaliteten i 
leveransen (”…the ultimate quality of the services they receive.”). Parallellt påpekar 
de att kunder kan bidra till kvalitet i serviceleveransen genom att exempelvis ställa 
frågor eller framföra klagomål, vilket enligt min tolkning markerar kopplingen mellan 
kundens prestation och reaktioner hos tjänsteleverantören. En närhet framträder till 
Kelley et al. (1990) som klargör att kunden via sin medverkan kan påverka kvaliteten 
på den tjänst som levereras, samtidigt som de beaktar kopplingen mellan kundens 
insatser och personalens agerande (”employee technical and/or functional quality”). 
Specifikt markeras härvid de anställdas emotionella respons. Grönroos (2002) fram-
håller att kunden är en kvalitetsskapande resurs och att dennes upplevelse av tjänsten 
bland annat kan relateras till samspelet med tjänsteleverantören. På motsvarande sätt 
poängterar Echeverri och Edvardsson (2002) betydelsen av kundens egna sätt att 
kommunicera, varvid de också enligt min tolkning beaktar kopplingen till service-
upplevelsen. Samtidigt klargör Lehtinen (1991) att kundens stil att medverka kan få 
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betydelse för det han benämner ”interactive service quality”. Sammantaget markeras 
därmed i olika bidrag, enligt min tolkning, att kundens prestationer kan få betydelse 
för den egna kvalitetsupplevelsen via personalens reaktioner och karaktären på deras 
leverans.  
 
Vidare påtalar Echeverri (2000) att kundens eget agerande kan få betydelse för 
förväntningar som skapas i samband med tjänstens tillkomst, vilket lyfter fram 
kopplingen mellan medverkan och egna kvalitetsupplevelser ur en annan synvinkel. 
Dessutom klargör Grönroos (1990) att kundens förberedelser kan få betydelse för 
serviceupplevelsen, samtidigt som denna kan påverkas av kundens förståelse för sin 
roll och sina uppgifter. Zeithaml och Bitner (2003) menar vidare att om kunder vid 
exempelvis utbildning själva bidrar till utfallet, så kan detta också få betydelse för 
hur nöjda de blir med tjänsten. På dessa grunder konstaterar jag att kunders med-
verkan kan relateras till den egna kvalitetsupplevelsen på varierande sätt. 
 
I övrigt påtalas kopplingen mellan egna prestationer och kvalitetsupplevelsen även av 
Gummesson (2002, 1991a), Ojasalo (1999), Edvardsson (1996) och Berg (1989). Den 
accentueras ytterligare då Zeithaml och Bitner (2003, s. 356) framhåller att kunders 
input kan påverka ”...the resulting quality…of output generated.”. Samtidigt klargör 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) att det egna agerandet är en viktig källa till 
kundens upplevelse och att dennes sätt att utföra sina moment bidrar till tjänste-
kvaliteten.  
 
Parallellt beaktas i olika sammanhang kunders inflytande på utfallet, även om 
kvalitetsbegreppet inte alltid aktualiseras. Grönroos (2002) klargör att kunderna som 
deltagare kan påverka processens utveckling och resultat, att de kan få inflytande på 
den tjänst som uppkommer och att de kan få betydelse för hur personal och teknik i 
serviceprocessen fungerar. Även tidigare har han markerat att kunden kan påverka 
personalens interaktiva kommunikation och den tjänst han själv får (Grönroos 1983). 
Ur annan synvinkel beaktar Hoffman och Bateson (2002) kundens inflytande på 
leveransprocessens längd, inom ramen för en diskussion som behandlar dennes 
inblandning i produktionsprocessen. Med avseende på sådan medverkan som kan 
förekomma då kunder inte är i kontakt med tjänsteorganisationen, påtalar Zeithaml 
och Bitner (2003) att även prestationer i efterhand kan få betydelse för utfallet i vissa 
sammanhang. Motsvarande aktualiseras av Mills och Moberg (1990). 
 
Avslutningsvis i denna del kan framhållas att egen inblandning i serviceprocessen, 
enligt Johnston och Clark (2001), kan betyda att kunden får en känsla av mera 
personlig kontroll. I linje med detta betonar Gummesson (1991a) att kunder kan 
uppleva kvalitetsrelaterade fördelar genom att i egen takt få betjäna sig själva. Även 
Normann (2000) påtalar att kunder kan uppleva fördelar i anslutning till 
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självbetjäning, samtidigt som det kan medföra en större fysisk ansträngning och 
kanske också ta mera tid. 
 
Ett kvalitetsfokus aktualiserar också kunders inflytande på varandra. Zeithaml och 
Bitner (2003, s. 354) betonar att medkonsumenter kan få inflytande på den tjänst som 
uppkommer (”the service outcome or process”). I anslutning till detta klargörs också 
att olika inslag kan inverka på den enskilda kundens serviceupplevelse. Med samma 
andemening framhåller Grönroos (2002) att kunder inom tjänsteprocessen kan skapa 
negativa effekter för varandra. Även tidigare har han poängterat den enskilda kundens 
inverkan på andra kunder och kopplingen till kvalitetsupplevelsen (Grönroos 1990). 
På liknande sätt beaktar Baron och Harris (2003) att interaktion mellan kunder ”on-
site” kan få betydelse för den enskilda kundens samlade upplevelse. Vi ser en påtaglig 
närhet då Gummesson (1991a) markerar att kvalitetsupplevelsen i vissa situationer 
skapas i interaktion mellan kunderna. Lovelock (2001) påtalar att andra människor i 
olika sammanhang kan inkluderas i serviceupplevelsen och då på skilda sätt kan 
påverka denna. Tidigare har han också tydliggjort att andra kunder ofta är en del av 
serviceprodukten (Lovelock 1984 c). Vidare klargör Hanefors och Larsson (1988) att 
interaktionen med medresenärer inom en chartergrupp kan ses som en del av den 
samlade turismprodukt som gruppens medlemmar konsumerar. 
 
Utöver dessa kvalitetsrelaterade bidrag konstaterar Grönroos (2002) att tjänsters till-
gänglighet delvis kan bero på andra kunder som parallellt medverkar. I linje med 
detta nämner han att kunder exempelvis kan få betydelse för varandra i anslutning till 
köbildning. Även tidigare har han påtalat att andra kunder kan inverka på tillgänglig-
heten i vissa situationer och att de dessutom kan vara väsentliga för atmosfären 
(Grönroos 1983). På motsvarande sätt framhåller Normann (2000) att flera kunder 
samtidigt kan medverka och utgöra en viktig del av den totala atmosfären. Detta 
markeras även av Johnston och Clark (2001). 
 
Kunders inflytande på en tjänsteorganisations produktivitet aktualiseras i olika bi-
drag, men på något varierande sätt med hänsyn till den innebörd som läggs i begrep-
pet. Grönroos (2002) betonar att kunder intar en roll för produktiviteten, eftersom de 
deltar och påverkar processens utveckling och resultat. På denna grund betraktar han 
kundernas input som ”kundinitierade bidrag till produktiviteten” (s. 233). Via dessa 
bidrag kan kunderna förstärka serviceprocessens interna effektivitet (kostnads-
effektiviteten), samtidigt som han klargör att man i begreppet tjänsteproduktivitet 
måste inkludera extern effektivitet (upplevd servicekvalitet) och resultatets kvalitet. 
Enligt min tolkning betyder detta att kunden i princip kan få inflytande på olika plan. 
Jag uppfattar en närhet och koppling då Zeithaml och Bitner (2003) markerar att 
kunder är produktiva resurser, som via karaktären på egen input kan få inflytande på 
output i såväl kvalitativa som kvantitativa termer. Tilläggas kan att de härvid, enligt 
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min tolkning, integrerar enskilda kunders behov av interna insatser som en kompo-
nent i helheten. Ojasalo (1999), som refererar till Zeithaml och Bitner (1996), menar 
att kunderna kan påverka produktiviteten via såväl ”the input side” som ”the output 
side” (s. 89). Den samlade bilden framgår då hon påtalar att kunden kan påverka 
behovet av insatser från leverantören (s. 89), liksom ”...the quality and the quantity of 
service outputs.” (s. 121). Vidare konstaterar jag att också Gummesson (2002) påtalar 
kopplingen mellan kunders insatser och produktiviteten, varvid han inkluderar bety-
delsen av kunders möte med varandra, C:C-interaktionen. Även Normann (2000) 
aktualiserar kunders produktivitetsrelaterade betydelse, liksom Lovelock (1990) som 
härvid bland annat relaterar till Lovelock och Young (1979). 
 
Avslutningsvis bör i detta sammanhang framhållas att produktivitet ibland aktuali-
seras och diskuteras parallellt med kundens möjligheter att betjäna sig själv. Bland 
annat nämner Echeverri och Edvardsson (2002) att produktiviteten brukar förbättras 
när aktiviteter förs över på kunden. På motsvarande sätt klargör Johnston och Clark 
(2001), inom rubriken ”Resource productivity”, att kunder kan ta över vissa uppgifter 
och därmed minska kravet på insatser från leverantören. Det väsentliga här är, enligt 
min tolkning, att kopplingen mellan kunders medverkan och produktivitet knyts till 
förändringar i leveranssystemet. Olika typer av tjänstesystem jämförs, primärt med 
avseende på de funktioner inblandade parter förväntas fylla. 
 
Utöver denna relatering till produktiviteten, aktualiseras även på andra sätt effekter 
som kan uppkomma för tjänsteleverantören till följd av kunders agerande som med-
verkande aktörer. Med viss närhet till diskussionen ovan påtalar Grönroos (2002) att 
kunden via egen input kan få betydelse för hur personal och teknik fungerar. Sam-
tidigt beaktar Hoffman och Bateson (2002) kundens inflytande på leveransprocessens 
längd, då de diskuterar dennes inblandning i produktionsprocessen. Normann (2000) 
presenterar olika funktioner som kunder kan fylla, varvid primärt deras betydelse för 
utveckling och för att bevara en viss ”anda” framstår som relevanta i detta samman-
hang. I övrigt noterar jag att Storbacka och Lehtinen (2000) betonar att kunden inte 
får förbises i rollen som kompetensleverantör. Normann (2000), liksom Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998), nämner också betydelsen av att kunder fungerar som 
marknadsförare inom ramen för sin medverkan och sitt deltagande. 
 
Vidare finns anledning att återkomma till presentationen av olika typer ”kund-
genererad input” i tidigare delar av detta avsnitt. Bakgrunden till detta är att littera-
turen i viss utsträckning beaktar och betonar kunders input i processer som skapar 
tjänsten, samtidigt som denna input enligt min tolkning aktualiserar och inrymmer 
effekter som kan uppkomma för leverantören. Larsson och Bowen (1989, s. 217) 
beaktar kunden själv och dennes utrustning (”goods to be serviced”) som en kompo-
nent i ”customer input”, vilket enligt min tolkning markerar att leverantören får 
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tillgång till kunden som en resurs och kanske också dennes utrustning i vissa 
situationer. Det sistnämnda framträder även då Ojasalo (1999, s. 92) presenterar olika 
”customer input resources” och inom denna ram nämner kundens egen utrustning 
(”physical possessions”). 
 
Parallellt klargör Kelley et al. (1990), liksom Mills o Moberg (1982), att kunders 
bidrag vid tjänsteproduktion kan utgöras av ”information” och ”effort”. Larsson och 
Bowen (1989) talar vidare om ”information” respektive ”labor”. Enligt min tolkning 
betyder detta att information och någon form av arbetsprestationer framträder som 
komponenter i kunders input, vilket tidigare diskuterats med fokus på den process i 
vilken kunden medverkar snarare än utfallet för olika inblandade parter. Inom ramen 
för dessa ingredienser kan man dock samtidigt uppfatta även konsekvenser för 
leverantören, såtillvida att denne får tillgång till information och arbetsprestationer. 
Motsvarande framträder även då Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998), liksom 
Ojasalo (1999), presenterar olika input som kunder kan leverera. Som ett obser-
vandum kan vi parallellt notera att Bowen (1986; 1990, s. 39) klargör att kunders 
bidrag kan bestå av ”…labor and knowledge..”, vilket i överensstämmelse med 
Storbacka och Lehtinen (2000) innebär att kunskap poängteras. För att återkomma till 
den information som organisationen får tillgång till, är det grundläggande att denna 
exempelvis kan formas av kunders specifikationer (Normann 2000, Johnston och 
Clark 2001), liksom förfrågningar och klagomål (Grönroos 2002). Parallellt med 
information som uppkommer vid personliga möten, framträder dessutom kunders 
input vid interaktion med olika former av utrustning (Gabbott och Hogg 1998). 
Samtidigt är det naturligt att tjänsteorganisationen kan få tillgång till information 
utifrån kunders medverkan i interna utvecklingsarbeten (Baron och Harris 2003, 
Echeverri och Edvardsson 2002, Schneider och Bowen 1995).  
 
Avslutningsvis kan framhållas att kvalitetsfrågan delvis integrerats ovan, utifrån 
närheten till produktivitet. Kvalitetsrelaterade effekter är av betydelse för både 
kunden och organisationen och kopplingen till såväl kvalitet som produktivitet 
framgår mycket tydligt då Grönroos (2002) poängterar att dessa ingredienser kan 
förbättras samtidigt, bland annat genom att utveckla kunders medverkan. 
 
Sammantaget betyder detta att olika konsekvenser av kunders medverkan uppmärk-
sammas och presenteras på varierande sätt. Samma eller liknande inslag kan beaktas i 
olika teoretiska bidrag, samtidigt som fenomenet ofta presenteras relativt avgränsat. 
Som framhållits ovan framträder också vissa ingredienser som effekter, även om de 
enligt min tolkning primärt påtalas som kunders input vid tjänsteproduktion. På dessa 
grunder skall nedanstående presentation uppfattas som en sammanställning och 
tolkning av olika bidrag. Detta betyder att vissa ingredienser kan uppvisa en koppling 
till i första hand en speciell text. 
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Effekter med primär koppling till kunden själv framträder genom att denne via sin 
medverkan kan få betydelse för … 
 

 …den egna kvalitetsupplevelsen 
 …kvaliteten i leveransen; den tjänst som uppkommer; output  
 …den egna kvalitetsupplevelsen - genom personalens reaktioner och agerande, 

    egna förberedelser eller personliga bidrag till utfallet (vid t.ex. studier) 
 …uppkomsten av förväntningar i samband med tjänstens tillkomst   

   
 …processens resultat och utveckling; utfallet; leveransprocessens längd 
 …personalens agerande och deras emotionella respons; deras interaktiva 

    kommunikation; hur personal och teknik i serviceprocessen fungerar 
 

 …känslan av personlig kontroll - relaterat till möjligheterna att betjäna sig själv 
 
 
Effekter med primär koppling till andra kunder framträder genom att kunden via sin 
medverkan kan få inflytande på… 
 

 …andra kunders tjänsteupplevelse 
 …den tjänst som uppkommer för medkonsumenter 

 
 …tillgänglighet och atmosfär 

 
 
Effekter med primär koppling till tjänsteorganisationen framträder genom att kunden 
via sin medverkan kan påverka… 
 

 …produktiviteten (bidra till denna)  
 …den interna effektiviteten; behovet av insatser från leverantören 
 …output i såväl kvalitativa som kvantitativa termer 
 …produktiviteten - genom att i hög grad betjäna sig själv 
 …produktiviteten - via interaktion med andra kunder 

 
 …hur personal och teknik fungerar, liksom leveransprocessen längd 
 …organisationens utveckling och dess ”anda” 

 
 …verksamheten på ett grundläggande plan, genom att organisationen får tillgång 

    till kunden, dennes utrustning och arbetsinsatser 
 …tillgången till olika typer av information, liksom kompetens och kunskaper 
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 …arbetet i interna utvecklingsprojekt, genom att engagera sig på detta plan 
 …organisationens samlade kommunikation, genom att fungera som marknads- 

    förare. 
 
 
Parallellt med dessa olika typer av effekter har jag tidigare i denna diskussion 
aktualiserat dels kunders input vid tjänsteproduktion, dels kunders aktiviteter vid 
medverkan. Min reaktion inför denna samlade presentation är i första hand att det är 
relativt svårt att få en samlad bild, vilken parallellt aktualiserar olika inslag och en 
helhet som dessa delar kan relateras till. Intressanta ingredienser poängteras och 
klarläggs, samtidigt som fenomenet ofta ges begränsat utrymme. För att stärka 
förståelsen för kunden som aktiv medaktör är det, enligt min tolkning, väsentligt att i 
en samlad analys anlägga ett perspektiv som dels ställer tjänsteproduktion i centrum, 
dels speglar den särprägel som ”tjänstefabriker” uppvisar. Detta framstår som den 
naturliga grunden och utgångspunkten för att fånga och förstå olika ingredienser som 
framträder i fenomenet ”kundmedverkan”. I samklang med diskussionen ovan ter det 
sig härvid naturligt och relevant att integrera olika typer av aktiviteter som kunder 
presterar, parallellt med kundgenererad input i olika händelseförlopp och de effekter 
som kan uppkomma. En samlad bild präglas därtill av en acceptans för tidsrelaterade 
inslag. 
 
Kundens aktiviteter och agerande utgör den naturliga basen för dennes inblandning 
och deltagande, vilket också beaktas i den definition av begreppet ”kundmedverkan” 
som presenteras och tydliggörs i avsnitt 2.3. Därmed framstår det som relevant att 
söka förstå i vilken utsträckning olika typer, eller kategorier, av aktiviteter präglar 
kunden i rollen som aktiv medaktör. I diskussionen ovan har jag, med utgångspunkt 
från olika teoretiska bidrag, presenterat ett antal kundaktiviteter. I princip är det 
naturligt att denna lista skulle kunna utökas med illustrationer och specifika aktivi-
teter i olika sammanhang och situationer. Det väsentliga är dock, enligt min tolkning, 
att söka fånga kunders agerande på ett plan som klarlägger olika typer av aktiviteter 
såväl som tidsrelaterade inslag i en samlad bild av fenomenet. En rimlig ambition är 
därmed att finna en samlande ram som uppvisar sådan relevans att den på ett 
naturligt sätt innefattar kunders specifika agerande i olika situationer och samman-
hang inom tjänstesektorn 
 
Med avseende på de effekter som kan uppkomma framträder olika parter. En central 
fråga är då i vilken utsträckning olika typer av konsekvenser vilar på samma prin-
cipiella grund oberoende av vilken aktör som berörs. Är det möjligt att finna och se 
ett mönster, vilket återkommer och inkluderar såväl kunden själv som andra kunder 
och organisationen i olika situationer? Är det dessutom möjligt att inom denna ram se 
de tidsrelaterade kopplingar som framträder då exempelvis Bowen (1986) påtalar att 
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kunder bidrar med kunskap, då Normann (2000) markerar kunders betydelse för 
bevarande av ”anda” och då Gummesson (2002) klargör att kunder utför uppgifter 
också i förväg. I detta sammanhang uppfattar jag det också som relevant att, som en 
illustration, överväga om inte tillgång till kundgenererad information är själva grund-
en och utgångspunkten för vissa av de effekter som aktualiseras. Kopplingen mellan 
information, kunskap och utveckling framstår exempelvis som uppenbar. Vidare 
måste framhållas att det inom ramen för en samlad bild är av naturligt intresse att 
söka klarlägga hur kunder på olika sätt kan få inflytande på kvalitet och produktivitet. 
Utifrån den bild som litteraturen uppvisar framstår kvalitets- och produktivitets-
relaterade effekter som primära. Enligt min tolkning är det därmed högst relevant att 
söka tydliggöra hur kunders medverkan på principiellt olika sätt kan relateras till den 
egna kvalitetsupplevelsen, andra kunders upplevelser och den inblandade organisa-
tionens produktivitet. 
 

På denna grund är det vidare naturligt att beakta kundens processrelaterade inbland-
ning. Detta är fundamentalt och aktualiserar närhet och kopplingar till ”tjänste-
processen”. Parallellt med förståelse för olika former av kundaktiviteter och de 
effekter som kan uppkomma, måste kundens funktion och input i olika händelse-
förlopp beaktas. Detta framstår som naturligt och med utgångspunkt från olika teore-
tiska bidrag har även denna ingrediens diskuterats ovan. Tjänsteproduktion behandlas 
på ett grundläggande sätt i avsnitt 3.2, men redan i denna del av framställningen finns 
anledning att uppmärksamma begreppet ”tjänsteprocess”. Initialt konstaterar jag att 
tjänstelitteratur i hög grad använder benämningen ”produktionsprocess” (”production 
process”) och att detta begrepp ges en naturlig roll för att tydliggöra tillkomsten av 
tjänster (Zeithaml och Bitner 2003, Hoffman och Bateson 2002, Normann 2000, 
Ojasalo 1999, Larsson och Bowen 1989). Samtidigt framhåller Gummesson (1991a, 
s. 95): ”Produktion, leverans, marknadsföring, administration, utveckling och kon-
sumtion av tjänster är delvis en simultan process i vilken också kunden delvis är 
medagerande.”. Vidare menar han att ord som ”tjänsteproduktion” eller ”service-
leverans” inte är helt lämpliga för att framhäva innehållet i denna process (s. 95).  
 
Med denna utgångspunkt konstaterar jag att begreppet ”serviceprocess” förekommer i 
såväl engelsk- som svenskspråkig litteratur (Grönroos 2002, Johnston och Clark 
2001, Woodruffe 1995, Irons 1994). Grönroos (2000, s. 14) markerar också betydel-
sen av detta begrepp då han klargör att han använder det som en benämning på ”…the 
process in which the service is emerging for, and perceived by, customers, often in 
interactions with customers.”. I anslutning till detta påtalar han dock att han i texten 
även använder benämningen ”service production process”, med respekt för läsare 
som inte är vana vid det förstnämnda språkbruket.  
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Parallellt talar han även om ”tjänsteprocessen” (Grönroos 2002, s. 185, 192), enligt 
min tolkning med samma innebörd. Detta begrepp återkommer hos Echeverri och 
Edvardsson (2002), som också uppmärksammar ”kundprocessen”, vilket är av natur-
ligt intresse i detta sammanhang. De säger vidare: ”Kundprocessen är en del av den 
totala tjänsteprocessen…” (s. 107). Detta påtalas även av Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998, s. 41), som dessutom klargör att tjänsteprocessen utgörs av ”…den 
konstellation eller de kedjor av aktiviteter eller händelser, parallella eller sekventiella, 
som ’skapar’ tjänsten.” (s. 67). Echeverri och Edvardsson (2002, s. 116) återkommer 
till detta och enligt min tolkning relaterar den helhet som här framträder, liksom 
engagemanget i ”kundprocessen”, till den definition av begreppet som gäller i detta 
arbete. Denna presenteras i avsnitt 2.3 och integrerar kundprocessen, med hänsyn till 
den relevans som denna kan uppvisa. Som framkommit ovan kan såväl kunders 
agerande i förväg som i efterhand betraktas som medverkan och relateras till upp-
komsten av tjänster (t.ex. Gummesson 2002). Samtidigt klargör Echeverri och 
Edvardsson (2002, s. 107) att de via begreppet ”kundprocess” vill markera att kunden 
själv kan påverka resultatet i termer av kvalitet och mervärde. Johnston och Clark 
(2001, s 138) framhåller med avseende på serviceprocessen att vissa inslag (”tasks 
and activities”) kan äga rum ”back office”, samtidigt som andra kan framträda 
”…either in the organisation’s front office or in the customer’s home, for example.”. 
 
Kundens bidrag och input i olika förlopp, inom ramen för tjänsteprocessen, 
framträder som en högst relevant komponent i den samlade bilden. Inte minst 
framstår det som väsentligt att söka fånga gränsdragningen mellan denna ingrediens 
och de aktiviteter som kunden presterar, liksom kopplingen till de effekter som 
uppkommer. Som en illustration till detta kan det vara relevant att åter uppmärk-
samma informationsutbytet mellan kunden och andra parter, vilket grundläggande ger 
dessa tillgång till information. Självfallet kan kunden härvid agera som aktiv 
informatör genom att exempelvis specificera sina önskemål. Samtidigt konstaterar jag 
dock att denne även kan leverera information utan att aktivt eller medvetet fokusera 
detta. Såväl andra kunder som personal kan observera kundens personliga stil och 
agerande, vilket eventuellt kan få genomslagskraft i olika situationer. Kortfattat 
framträder här olika ingredienser, vilket inbjuder till fördjupad analys och en strävan 
att klarlägga kundens processnära funktioner. 
 
Diskussionen i detta avsnitt relaterar i hög grad till mitt engagemang. I litteratur och 
forskningsbidrag aktualiseras och presenteras återkommande kunders inblandning, 
deltagande eller medverkan. Olika ingredienser påtalas och mycket är intressant och 
tankeväckande, samtidigt som fenomenet enligt min tolkning återkommande ges 
begränsat utrymme. På denna grund framstår det som relevant att fånga och söka 
tydliggöra en samlad bild, vilken genomgående tar sin utgångspunkt i ett perspektiv 
som lyfter fram kunden i rollen som aktiv medaktör. 
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2.2 Syfte 
 
Den övergripande målsättningen är att öka förståelsen för kunders medverkan och 
inflytande vid tillkomsten av tjänster. Denna målsättning ligger till grund för syftet 
och är relaterad till tidigare problemdiskussion. 
 
Syftet är att utveckla referensramar avseende kunders medverkan i tjänsteprocessen 
inom den konsumentorienterade sektorn. Detta görs genom att analysera och klar-
lägga: 
 

 Olika insatser som kunder presterar vid sin medverkan, varvid insatser är en 
benämning för ”kundaktiviteter som kan relateras till produktion av tjänster eller 
konstruktion av tjänster och tjänstesystem, såväl genom den karaktär de uppvisar 
som genom det inflytande de får”; 

 
 De processbidrag som kunder levererar inom ramen för sin medverkan, varvid 

processbidrag är en benämning för ”kundgenererade bidrag i tjänsteprocessen, 
vilka skapas och formas av kundens insatser och utgör dennes input i 
processen”; 

 
 Olika typer av effekter som kundens medverkan kan medföra för denne själv 

liksom för andra kunder och den inblandade tjänsteorganisationen, såväl i anslut-
ning till kundens medverkan som i efterhand och med fokus på kundupplevd 
tjänstekvalitet samt produktivitetsrelaterade effekter inom tjänsteorganisationen. 

 
 
2.3 Avgränsningar, definitioner och förklaringar 
 
 De tre ingredienser som enligt ovan står i centrum, aktualiseras fortsättningsvis i 

avsnitt 4.1, inom ramen för en kortfattad diskussion. Vidare poängteras bety-
delsen av språk och begrepp i avsnitt 4.3, varvid bland annat benämningarna 
insatser och processbidrag uppmärksammas.   

 
 Karaktären på kundens aktiviteter har framhållits. I detta ligger en naturlig 

avgränsning från aktiviteter generellt. Begreppet kundmedverkan måste ha en 
klar innebörd och kundens prestation måste uppvisa en relevant koppling till 
tjänsteorganisationen. På denna grund beaktas aktiviteter vilka uppvisar ett 
engagemang som är relaterat till tjänsteorganisationen.  

 
 Syftet och föregående punkt relaterar till följande definition av det begrepp som 

står i centrum för detta arbete: Kundmedverkan innebär att kunden presterar 
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aktiviteter som är relaterade till produktion av tjänster eller konstruktion av 
tjänster och tjänstesystem, dels genom att de uppvisar ett engagemang som är 
relaterat till tjänsteorganisationen, dels genom att de medför effekter för kunden 
själv, andra kunder eller organisationen. 

 
 Begreppet medverkan innefattar här inte någon som helst värdering, utan har i 

detta sammanhang en neutral innebörd. Kunder medverkar och i utgångsläget 
anläggs varken ett positivt eller negativt perspektiv. Valet av begrepp diskuteras 
närmare i kapitel 4. 

 
 Av ovanstående punkter framgår att kundens aktiva medverkan står i centrum. 

Detta kan principiellt accentueras med viss närhet till föregående punkt. I arbetet 
innefattas  inte sådant som kunder avstår från att göra i olika sammanhang, vilket 
möjligen kan uppfattas som medverkan utifrån en mera värderingsorienterad 
tolkning av begreppet. 

______________ 
 
 Med begreppet kund avses i denna framställning en individ, vilken som privat-

person och inom ramen för kundrollen befinner sig i kontakt med tjänste-
organisationen, är engagerad i någon form av förberedande aktiviteter inför sådan 
kontakt eller har tidigare erfarenhet av organisationen. 

 
 Tjänsteprocessen utgörs dels av de produktions- och konstruktionsprocesser som 

tjänsteorganisationen presterar på egen hand eller tillsammans med andra parter, 
dels av andra händelseförlopp i vilka kunders bidrag och prestationer uppvisar en 
relevant och naturlig koppling till tjänsteorganisationen och tjänster som denna 
levererar. Begreppet fyller en samlande funktion och lyfter primärt fram sådana 
aktiviteter och händelseförlopp som bidrar i skapandet av kundvärden relaterade 
till viss tjänsteorganisation, samtidigt som även inslag av negativ karaktär 
principiellt innefattas. 

  
 Arbetet avgränsas till konsumentsektorn och beaktar alla typer av konsument-

orienterade tjänster som tillhandahålls av organisationer inom vilka produktion 
av konsumenttjänster intar en naturlig roll. Därmed inkluderas konsumenttjänster 
oavsett om verksamheten är kommersiell eller icke-kommersiell till sin natur. 
Grundläggande innebär detta att jag beaktar tjänsteorganisationer som till icke 
försumbar del inriktar sig mot konsumentmarknader. Uttalade ”Tvångstjänster” 
(Gummesson 1991a, s. 106, de Geer et al. 1986, s. 51) innefattas dock inte.  

 
 Som framgått accentueras i syftet ”referensramar avseende kunders medverkan i 

tjänsteprocessen”. Ur språklig synvinkel bör nämnas att ”referensramar för kund-
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ers medverkan vid tillkomsten av konsumenttjänster” alternativt används med 
samma innebörd. 

_____________ 
 
 Effekter av direkt ekonomisk art inkluderas ej. I övrigt bör påpekas att fokuse-

ringen på tjänstekvalitet och produktivitetsrelaterade effekter inte skall betraktas 
som en initial avgränsning. Avsikten är snarare att utifrån ett öppet förhållnings-
sätt söka klarlägga olika effekter och inom denna ram tydliggöra närheten till 
kvalitet och produktivitet. 

  
 Det bör framhållas att variationen mellan kunder inte står i centrum. Detta är 

förvisso en naturlig ingrediens som i hög grad aktualiseras i texten, men då för att 
manifestera min tolkning av fenomenet. Arbetet behandlar inte olika kundstilar 
eller någon kategorisering av kunder. Avsikten är snarare att detta forsknings-
projekt förhoppningvis skall förstärka möjligheterna till analys av kunders varie-
rande sätt att medverka. Arbetet fokuserar kundens roll som medverkande aktör, 
inte enskilda kunders sätt att medverka. 

 
 Med avseende på språkbruket, använder jag i syftet genomgående begreppet 

”tjänst”. I den fortsatta framställningen används även ”service” med samma inne-
börd, speciellt i sammansatta ord som servicesystem och serviceorganisation. Det 
bör samtidigt framhållas att dessa båda begrepp i texten normalt relaterar till 
konsumenttjänster. 
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3 TEORETISKA RAMAR 
 
Teoretiska infallsvinklar som aktualiserar kunders medverkan har behandlats i 
tidigare avsnitt. På denna grund är avsikten i detta kapitel att presentera annan 
teori som kan relateras till detta arbete och dess kärna.  
 
Kunders köp- och konsumtionsprocess är av intresse med hänsyn till att denna 
präglas av kunders agerande och att vi möjligen kan se kopplingar och närhet 
till kunders medverkan. Vidare är det naturligt att behandla teori som sätter 
produktionsprocessen i centrum, liksom kvalitetsfrågor och produktivitet. De 
sistnämnda ingredienserna har aktualiserats tidigare med koppling till kundens 
roll som medproducent. Avsikten här är dock att ge en mera grundläggande bild 
av dessa väsentliga begrepp. Den teoretiska basen framgår av figur 3.1. 
 

Effekterna
tjänstekvalitet
produktivitet

Tillkomsten
produktions-

processen

Kunden
medverkan

köp-processen
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tjänstekvalitet
produktivitet
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produktions-

processen

Kunden
medverkan

köp-processen

 
 

Figur 3.1 Teoretiska ramar – en översikt 

 
 
3.1 Kundens köp- och konsumtionsprocess 
 
Kundens köp- och konsumtionsprocess har sedan länge varit föremål för intresse och 
då primärt med inriktning mot varusektorn. I viss utsträckning framträder dock 
motsvarande engagemang och intresse i tjänstelitteratur. Lovelock et al. (1999, s. 132) 
presenterar en modell som består av tre steg: Prepurchase Stage, Service Encounter 
Stage och Postpurchase Stage. Modellen, som benämns “The Purchase Process”, 
innefattar “Customer Activities in Selecting, Using, and Evaluating Service” (s. 132).  
 
Den presenteras i figur 3.2 och jag konstaterar att informationssökning och utvärde-
ring aktualiseras som naturliga inslag i förväg, samtidigt som utvärdering beaktas som 
en central komponent i det tredje steget. Inom ramen för ”Service Encounter Stage” 
framhålls primärt, enligt min tolkning, kundens interaktion med personal och andra 
kunder liksom med inredning och utrustning (s. 133). Dessutom påtalas, som 
specifika inslag, att kunder bokar och beställer tjänster (s. 133). Modellen återkommer 
i Lovelock och Wright (1999, s. 72), liksom i Lovelock (2001, s. 123). 
 
Vidare presenterar Hoffman och Bateson (2002, s. 84) en modell som också består av 
tre steg: Prepurchase Stage, Consumption Stage och Postpurchase Stage. Den 
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benämns ”Consumer Decision Process” och, i överensstämmelse med modellen i figur 
3.2, kan informationssökning och utvärdering fylla en väsentlig funktion i förväg, 
utöver de initiala inslagen ”Stimulus” och ”Problem awareness”. Likaså intar utvärde-
ring i efterhand en naturlig roll. För ”Consumption Stage” klargörs betydelsen av 
”servuction”, interaktion mellan inblandade parter och kundens upplevelser (s. 95). 
Modellen presenteras också i Bateson och Hoffman (1999, s. 24). 
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Figur 3.2 Köpprocessen: Kundaktiviteter vid val, nyttjande och utvärdering av tjänster 

 (egen översättning). The Purchase Process: Customer Activities in Selecting, Using, and 

Evaluating Service. Lovelock et al. 1999, s. 132 (egen utformning/avbildning). 

 
Dessa två modeller överensstämmer i viss utsträckning med den variant, enligt figur 
3.3, som Zeithaml och Bitner (2003, s. 37) benämner ”Stages in Consumer Decision 
Making and Evaluation of Services”. Åter påtalas betydelsen av informationssökning i 
förväg liksom utvärdering såväl i förväg som i efterhand. Vidare presenteras och 
diskuteras inom det fjärde steget, ”Purchase and Consumption”, olika inslag i kundens 
möte med organisationen. Dels framhålls betydelsen av emotionella komponenter 



 
 
 
 

49 

(”Emotions and Mood”), dels presenteras dramametaforen och betydelsen av ”Service 
Roles and Scripts” och dessutom tydliggörs betydelsen av att kunder fungerar väl 
tillsammans.  
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Figur 3.3 Steg i konsumenters beslutfattande och utvärdering av tjänster (egen översättning). 

Stages in Consumer Decision Making and Evaluation of Services. Zeithaml och Bitner 2003, 

s. 37 (egen utformning/avbildning). 

 
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s. 91) refererar till Zeithaml och Bitner 
(1996)  när de under rubriken ”Kundens beteende” diskuterar ”...hur kunder väljer och 
utvärderar tjänsteerbjudande.” (s. 91). De använder härvid benämningen ”köpprocess” 
och behandlar kortfattat fyra steg i denna: informationssökning, utvärdering av 
tjänstealternativ, köp och konsumtion samt efterköpsbeteende. Begreppen överens-
stämmer med Zeithaml och Bitners modell (1996, s. 60), med det undantaget att det 
fjärde steget i denna rubriceras ”Post Purchase Evaluation”.  
 
Vidare framhåller Gabbott och Hogg (1998) fyra komponenter (”Stages in Problem 
Solving”): Need Recognition, Identifying Alternatives, Purchase och Post Purchase 
Evaluation (s. 15). Samtidigt använder de också följande indelning, som enligt min 
tolkning tydligare markerar kundens möte med tjänstesystemet och nyttjandet av 
detta: 
 
Pre-consumption Stage 
Consumption Stage 
Post-consumption Stage 
 
Inom varje del presenterar de en relativt bred diskussion. Kortfattat noterar jag att 
informationssökning, jämförelser, utvärderingar och förväntningar kan vara naturliga 
ingredienser i den beslutsprocess som föregår köp och konsumtion, samtidigt som inte 
minst utvärderingar och betydelsen av klagomålshantering framhålls inom ramen för 
”Post-consumption Stage”. Kundens konsumtion, steg två, behandlas med utgångs-
punkt från begreppet ”servuction”, varvid betydelsen av ”the service encounter” 
poängteras parallellt med kundens upplevelser. Gabbott och Hogg (1998) diskuterar 
dessutom den naturliga närheten mellan olika steg samt begreppet tid, främst med 
hänsyn till uppkomsten av relationer mellan parterna. 
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Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s. 91) framhåller att det mesta som finns 
skrivet ”…om kund-/konsumentbeteende…” är relaterat till fysiska varor snarare än 
tjänster. Parallellt uppfattar jag en tydlig närhet mellan de bidrag som här diskuterats 
och modeller som inte specifikt behandlar tjänster. Solomon et al. (2002, s. 236) 
presenterar exempelvis fem steg som måste uppmärksammas i kunders köp- och 
beslutsprocess (”Stages in consumer decision-making”): 
 
Problem recognition 
Information search 
Evaluation of alternatives 
Product choice 
Outcomes 
 
På denna grund markerar de samtidigt att variationerna är stora, med hänsyn till bland 
annat styrkan i kunders engagemang (”involvement”). De framhåller: “Consumers 
simply do not go through this elaborate sequence for every decision.” (s. 235). Detta 
måste poängteras, men det väsentliga enligt min tolkning är att vi i överensstämmelse 
med presentationen ovan, konstaterar att informationssökning och utvärdering be-
handlas som naturliga kundaktiviteter före köp, parallellt med utvärdering i efterhand. 
Motsvarande aktualiseras även av t.ex. Assael (1998) och Mowen (1993). 
 
Inslag som beaktas och behandlas inom denna typ av modeller är av intresse i detta 
arbete med hänsyn till att jag uppfattar en närhet till tjänsteprocessen och kunders 
medverkan i denna. Detta framgår i första hand av presentationen i kap. 5. 
 
 
 
3.2 Tjänsteproduktion  
 
Produktion och leverans av tjänster uppmärksammas påtagligt i tjänstelitteratur. John-
ston och Clark ( 2001, s. 137) framhåller dessutom följande med avseende på 
serviceprocessen: “…it is surprising that many organisations devote only limited time 
and attention to understanding and designing this key aspect of their business.”. De 
klarlägger vidare (s. 138) att en serviceprocess sammanlänkar aktiviteter med resurser 
och att vi grundläggande kan urskilja olika processer som tillsammans skapar service-
upplevelsen och resultatet (”… create the service experience and result in the service 
outcomes …”). 
 
Gränsdragningen mellan ”back-office production” och ”front-office production” klar-
läggs av Gummesson (1991a, s. 239) som markerar att produktion och leverans direkt 
upplevs av kunden inom ramen för servicemötet. Som tidigare nämnts framhåller han 
vidare att produktion, leverans, marknadsföring, administration, utveckling och kon-
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sumtion av tjänster delvis är en simultan process (s. 95). Han markerar samtidigt att 
ord som tjänsteproduktion och serviceleverans används i brist på en mer adekvat 
terminologi (s. 95). 
 
Ett specifikt begrepp som lyfts fram är dock ”servuction”, som lanserats av Eiglier 
och Langeard (1987). De talar om ”La servuction de l’entreprise de service” i en 
modell som tydliggör synlighetslinjen och olika resurser (s. 18). Bateson och Hoffman 
(1999) refererar till detta verk och presenterar på denna grund ”The Servuction 
Service Model” (s. 12), vilken åskådliggörs i fig. 3.4. Arnerup och Edvardsson (1992, 
s. 61) använder också begreppet och påtalar att servuktionssystemet innefattar de 
resurser som tillsammans alstrar tjänsteerbjudandet och att servuctionsprocessen är en 
beteckning för  ”…alstringen av tjänsten…”. Edvardsson et al. (1994, s. 13) hänvisar 
till Eiglier och Langeard (1987), nämner begreppet ”servuction” och presenterar sedan 
termen ”co-service” för att framhålla den unika karaktär som tillkomsten av tjänster 
uppvisar (”…the unique nature of creating, rather than ’producing’ service, …”). 
Senare menar dock Edvardsson att benämningen ”servuction” som ”label” inte fått 
någon större acceptans (Edvardsson 1996,  s.17). 
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Figur 3.4 Servuctionsmodellen för  tjänster (egen översättning). The Servuction Service 

Model. Bateson och Hoffman (1999, s. 14) med utgångspunkt från Eiglier och Langeard 

(1987) (egen utformning/avbildning). 

 
Termerna ”tjänsteprocess” och ”serviceprocess” har diskuterats i avsnitt 2.1. Kort-
fattat kan dock här påtalas att Grönroos (2002, s. 26) aktualiserar båda dessa 
benämningar för ”…den process där tjänsten möter kunden, ofta i samverkan med 
andra kunder.”. I anslutning till detta markerar han dock att han i vissa sammanhang 
även använder uttrycket ”tjänsteproduktionens process” för att i texten klargöra 
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innebörden. Vidare ger ”The service system model” (Grönroos 2000, s. 319) en 
samlad bild av olika produktionsresurser, synlighetslinjen och kundens möte med 
tjänsteleverantören. I texten hänvisas till en tidigare presentation av motsvarande 
modell (Grönroos 1990) och i en svensk version åskådliggörs denna i figur 3.5. Det 
primära i detta sammanhang är kundens interaktion med olika resurser: personal, 
andra kunder, system och operationella rutiner samt fysiska resurser och utrustning. 
Inom denna ram framträder därmed organisationens ”servicescape”, vilket är ett 
begrepp som aktualiseras av såväl Grönroos (2000) som andra författare (Zeithaml 
och Bitner 2003, Lovelock 2001, Bateson och Hoffman 1999, Bitner 1992). 
 

Affärsidé

Sy
nl

ig
he

ts
lin

je

Stödjande del
Teknologi och system
kunskaper

Systemstöd
Ledning och
Övervakare

Ledningsstöd
Stödfunktioner och
Stödpersoner

Fysiskt stöd

Interaktiv del

System och
produktionsresurser

Kontaktpersoner

Fysiska resurser
och utrustning

Servicekoncept

Personliga behov
Tidigare erfarenheter
Företagsimage / lokal image
Marknadskommunikation
Word-of-mouth
Utebliven kommunikation

Förväntningar

H
el

t o
sy

nl
ig

 d
el

K
un

de
r

Företagskultur

Affärsidé

Sy
nl

ig
he

ts
lin

je

Stödjande del
Teknologi och system
kunskaper

Systemstöd
Ledning och
Övervakare

Ledningsstöd
Stödfunktioner och
Stödpersoner

Fysiskt stöd

Interaktiv del

System och
produktionsresurser

Kontaktpersoner

Fysiska resurser
och utrustning

Servicekoncept

Personliga behov
Tidigare erfarenheter
Företagsimage / lokal image
Marknadskommunikation
Word-of-mouth
Utebliven kommunikation

Förväntningar

H
el

t o
sy

nl
ig

 d
el

K
un

de
r

Företagskultur

 
          

Figur 3.5 Tjänsteproduktionssystemet. Grönroos 1992, s. 220 

 (egen utformning/avbildning). 

 
Gummesson (1991a) presenterar fyra produktionsmodeller, vilka utgår från kundens, 
kontaktpersonens, stödpersonalens respektive ledningens perspektiv. Grundläggande 
har dessa modeller samma ingredienser, vilka framgår av figur 3.6, i vilken kunden 
står i centrum. På liknande sätt beaktas olika aktörer då Edvardsson (1996, s. 111) 
diskuterar ”kundens väg” respektive producentperspektivet. Han påtalar vidare att 
dynamiska aktiviteter hänger samman i delprocesser som bygger upp tjänsteprocessen 
(s. 112), samtidigt som han klargör att kundprocessen är en del av den totala tjänste-
processen (s. 74). Motsvarande behandlas i Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998,  
s. 72, 73, 41). De klargör vidare att tjänsteprocesser innefattar den konstellation av 
aktiviteter eller händelser, parallella eller sekventiella, som skapar tjänsten (s. 67). 
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Figur 3.6 Tjänsteproduktion ur kundens perspektiv. Gummesson 1991a, s. 104. 

(egen utformning/avbildning) 

 
Tjänsteleveranser kan uppvisa grundläggande skillnader. Detta markeras av Lovelock 
et al. (1999) som menar att leveransen sker hos tjänsteorganisationen, hos kunden 
eller ”through arm’s length transaction”, med vilket de avser elektronisk kommunika-
tion eller postbefordran. På motsvarande sätt har Gummesson (1991a) identifierat nio 
renodlade typer av servicemöten (s. 135 - 146), av vilka två presenteras i figur 3.7. 
Utöver dessa kan nämnas att leverantören också kan tillhandahålla en arena, att 
avståndsservice via informationsbärande media är ett naturligt alternativ, att tjänste-
produktion via mellanhänder och underleverantörer markerar butikshandelns roll och 
att tjänsteproduktion kan ske hos tredje part. 
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Figur 3.7 Tjänsteproduktion sker hos leverantören respektive kunden.  

Gummesson 1991a, s. 137, 139 (egen utformning). 
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I analogi med exempelvis en teaterföreställning markerar Lovelock et al. (1999) 
betydelsen av synlighetslinjen genom att använda termerna ”backstage” respektive 
”frontstage”. De framhåller: “We like this analogy and will be using it throughout the 
book” (s. 50). Samtidigt klargör de tillkomsten av en tjänst utifrån två olika sub-
system: Service Operations System respektive Service Delivery System. Det först-
nämnda omfattar, enligt min tolkning, organisationens interna resurser oavsett om 
dessa befinner sig bakom eller framför synlighetslinjen, medan leveranssystemet 
utgörs av den arena och de resurser som kunden har tillgång till. Dramametaforen 
återkommer i tjänstelitteratur och diskuteras bland annat av Zeithaml och Bitner 
(2003, s. 45), Gabbott och Hogg (1998, s. 84), liksom Fisk och Grove (1995, s.107).  
 
Kundens medverkan har diskuterats i tidigare avsnitt. Avslutningsvis kan dock kund-
rollen poängteras med stöd av Lovelock et al. (1999, s. 399) som påtalar följande: “In 
the case of services, however, the customer does take part in the process as co-
producer. The customer is present and effects the result in terms of added value and 
quality. The role, participation and responsibility of the customer in service 
production must therefore be made clear.”. 
 
De begrepp och modeller som här behandlats är av vitalt intresse i detta arbete. 
Tjänsteproduktion står i centrum med fokus på gränssnittet mellan kunder, personal, 
interaktiv utrustning och övriga ingredienser i tjänstelandskapet. Detta betyder att den 
arena där kunden möter tjänstesystemet framträder, samtidigt som såväl kunders 
agerande utanför detta som processer bakom synlighetslinjen uppmärksammas och 
integreras. 
 
 
3.3 Tjänstekvalitet 
 
Kvalitetsfrågor är i tjänstelitteratur föremål för stort intresse. Det gemensamma är i 
hög grad att tjänstekvalitet uppfattas som ett komplext begrepp. Grönroos (2000) 
konstaterar att de flesta tjänster är komplexa och fortsätter: “Consequently, the quality 
of services has to be very complex, too.” (s. 61). Motsvarande framgår av Edvardsson 
(1996, s.126), samtidigt som Lovelock et al. (1999, s. 486) påpekar följande: 
“Because of the intangible, multifaceted nature of many services, it may be harder to 
evaluate the quality of a service than a good.”. 
 
Med denna utgångspunkt konstaterar jag initialt att kundens upplevelse ges stort 
utrymme. Edvardsson (1996, s. 73) framhåller följande: ”Det är kundens upplevelse 
av och uppfattning om processen och totalresultatet som ’är tjänsten’, formar 
kvalitetsuppfattningen och avgör om kunden blir nöjd eller inte.”. Schneider och 
Bowen (1995, s. 22) uttrycker motsvarande på följande sätt: “…, just as beauty is in 
the eye of the beholder, quality is in the mind of the customer.”. De personliga 
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upplevelserna och reaktionerna är således avgörande, vilket även Grönroos (2000,     
s. 63) markerar: “It should always be remembered that what counts is quality as it is 
perceived by customers.”.  Vidare klargör Echeverri och Edvardsson (2002, s. 294) att 
kvalitet i stor utsträckning ligger i kundens ögon och dennes totalupplevelse, vilket de 
förstärker med följande ord: ”Det kunden inte uppfattar eller upplever existerar inte – 
det utgör inget kundresultat.” (s. 106). 
 
På liknande sätt poängterar Zeithaml och Bitner (2003, s. 85) följande: “Customers 
perceive services in terms of the quality of the service and how satisfied they are 
overall with their experiences.”. De framhåller att kundens kvalitetsupplevelse 
(”perceived service quality”) är en grundläggande komponent för att kunden skall bli 
nöjd (”customer satisfaction”).  
 
Samtidigt framgår av figur 3.8 att de markerar skillnaden mellan den samlade 
upplevelsen (”satisfaction”) och kvalitetsupplevelsen (”service quality”), som mera 
specifikt beaktar olika inslag (”dimensions”, ”elements”) i tjänster och tjänsteleve-
ranser. Av figuren framgår att interaktion, resultat och fysisk omgivning härvid står i 
centrum och de klargör också att detta är ”…what customers evaluate;…” (s. 92). 
Parallellt kan dock situationsrelaterade och personliga faktorer få inflytande och 
reglera helhetsintrycket och kundens totala upplevelse. Detta tydliggörs i figuren och 
det kan framhållas att de också påpekar betydelsen av förväntningar (s. 86).  
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Figur 3.8 Kundupplevd kvalitet och tillfredsställelse (egen översättning). 

Customer Perceptions of Quality and Customer Satisfaction.  

Zeithaml och Bitner 2003, s. 85 (egen utformning/avbildning) 

 

Jag uppfattar en närhet till Grönroos’ (2000, s. 67) modell, i vilken kundens kvalitets-
upplevelse (”total perceived quality”) dels formas av hur tjänsten levereras och vad 
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som levereras (”experienced quality”), dels regleras av kundens förväntningar (figur 
3.9). Processen står i centrum parallellt med resultatet, samtidigt som Grönroos 
(2000) påpekar att även andra dimensioner kan få betydelse, i form av exempelvis 
”Servicescape Quality” och möjligen ”Economic Quality” (s. 65). Modellen i figur 
3.9 har även presenterats tidigare (Grönroos 1992, s. 44), varvid begreppen ”samman-
lagd upplevd kvalitet” respektive ”upplevd kvalitet” används. Benämningen ”total 
upplevd kvalitet” (Grönroos 2002, s. 80) är i linje med figurens engelska benämning. 
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Figur 3.9 Total upplevd kvalitet (svensk rubrik från Grönroos 2002, s. 80).  

Total perceived quality. Grönroos 2000, s. 67 (egen utformning/avbildning) 

 
Zeithaml et al. (1990, s. 33) säger följande: “…, the key to delivering high-quality 
service is to balance customers’ expectations and perceptions and close the gaps 
between the two.”. I den modell för kvalitetsanalys som de presenterar, står följakt-
ligen gapet mellan kundens förväntningar (”expected service”) och upplevelser 
(”perceived service”) i centrum, samtidigt som ytterligare fyra gap utgör ingredienser 
i modellen (Zeithaml et al. 1988, s. 35). Vidare aktualiserar de SERVQUAL, ett 
kvalitetsinstrument för mätning och utvärdering av förväntningar och upplevelser 
utifrån fem olika determinanter eller ”dimensions” (Zeithaml et al. 1990, s. 25): 
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Grönroos (2002, s. 89) refererar till dessa och rubricerar dem på följande sätt: 
materiella ting, tillförlitlighet, respons, garanti och empati. Motsvarande komponenter 
uppmärksammas av Echeverri och Edvardsson (2002, s. 302) med följande begrepp: 
påtaglighet, pålitlighet, villighet/beredskap, säkerhet och empati/inlevelse. Dessa 
presenteras också av Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s. 147). Tilläggas kan 
att Zeithaml et al. (1990, s. 21) initialt refererar till tio determinanter, vilka reducerats 
till denna gruppering. 
 
Echeverri och Edvardsson (2002, s. 297) påtalar vidare ”…att generella definitioner 
lätt blir urvattnade, intetsägande och svåra att operationalisera och konkretisera.”. 
Med denna utgångspunkt konstaterar jag att betydelsen av kvalitetsfaktorer åter-
kommande diskuteras i litteraturen. Lovelock (2001, s. 364) tillhör de författare som 
refererar till ovanstående fem dimensioner, liksom Hoffman och Bateson (2002,         
s. 339) samt Lovelock och Wright (1999, s. 94). Enligt Grönroos (2000, s. 81) står 
följande sju ”criteria” i centrum:  
 
Professionalism and Skills  
Attitudes and Behavior 
Accessibility and Flexibility 
Reliability and Trustworthiness 
Service Recovery  
Servicescape  
Reputation and Credibility  
 
I jämförelse med en tidigare presentation (Grönroos 1992, s. 51) noterar jag att 
”servicescape” nu tillkommit, samtidigt som övriga sex inslag i denna svenska 
version benämns: yrkesmässighet och sakkunskap, attityder och uppträdande, 
tillgänglighet och flexibilitet, pålitlighet, återställning samt rykte och trovärdighet. 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s. 148) tillhandahåller vidare en syntes i form 
av fyra kategorier: förtroende och pålitlighet, enkelhet och flexibilitet, återställnings-
förmåga samt personalens kompetens, attityder och beteende. Denna sammanställning 
presenteras även av Echeverri och Edvardsson  (2002, s. 304). 
 
I viss utsträckning förekommer en diskussion avseende begreppen ”satisfaction” 
respektive ”service quality”. Hoffman och Bateson (2002, s. 298)  menar att: “…, the 
most popular definition of customer satisfaction/dissatisfaction is that it is a com-
parison of customer expectations with perceptions regarding the actual service 
encounter….”, samtidigt som de betraktar “service quality” ur ett mera övergripande 
och långsiktigt perspektiv. På motsvarande sätt särskiljer Lovelock och Wright (1999, 
s. 92) ”service quality” och ”satisfaction”, även om närheten också framhålls. Mot 
bakgrund av detta och presentationen tidigare, framträder vissa skillnader i synsätt 
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med hänsyn till kundens upplevelse i samband med avgränsade transaktioner 
respektive dennes mera övergripande och samlade upplevelse.  
 
Därmed kan huvudfrågan bli om kundtillfredsställelse föregås av kvalitetsupplevelser 
eller om kvalitetsuppfattningen är det ackumulerade utfallet av olika möten och del-
processer. Samtidigt får man dock en bild av att ”satisfaction” är starkare relaterat till 
kundens påtagligt personliga upplevelse och att vi ser två skilda inslag i fenomenet 
kvalitet oavsett nivå. I linje med detta baserar Echeverri och Edvardsson (2002) sitt 
synsätt på att kundtillfredsställelse ”finns hos” kunden och påverkas av i vilken mån 
dennes behov tillgodoses (s. 307). Kvalitet däremot finns såväl hos kunden som i 
tjänsten, varvid tjänstens egenskaper står i fokus (s. 308).  
 
Ett alternativ, bland flera, som Echeverri (2000, s. 15) framför är ”…att vid mätningar 
konceptuellt skilja på kundtillfredsställelse och kundupplevd kvalitet som två 
distinkta storheter, …”, vilket principiellt markerar att den subjektiva inre upplevelsen 
inte behöver samvariera med  egenskaper i tjänsten i en viss situation. Echeverri och 
Edvardsson (2002) hävdar också att det blivit alltmera vanligt att studera såväl 
kvalitet som kundtillfredsställelse ”… dels på transaktions- eller episodnivån och dels 
på global- eller relationsnivån.” (s. 307). Grönroos (2002, s. 93) påpekar, i denna 
diskussion, att en logisk analys tydligt visar att upplevelsen av tjänstekvalitet föregår 
upplevelsen av att vara nöjd eller missnöjd. Pris och andra kostnadsfaktorer framhålls 
härvid som väsentliga komponenter parallellt med tjänstens kvalitetsdimensioner, 
vilka intar en grundläggande funktion (s. 92). 
 
Vidare förekommer en debatt kring förväntningar som jämförelsestandard för kund-
ens utvärdering. Lindquist och Persson (1997) behandlar denna fråga ingående, 
samtidigt som den aktualiseras även av Liljander och Strandvik (1995). Diskussionen 
aktualiserar kopplingen mellan kundens förväntningar och dennes utvärdering i 
anslutning till leverans eller i efterhand. Med denna utgångspunkt handlar dock 
debatten, enligt min tolkning, mera om att mäta tjänstekvalitet än att ifrågasätta den 
närhet som kan finnas mellan kundens förväntningar och upplevelser i olika skeden. 
Detta understryks av Grönroos (2000, s. 78) på följande sätt: “Theoretically, a 
comparison of experiences and expectations still makes sense, because expectations 
clearly influence the perception of quality.”. 
 
Denna grundläggande syn på betydelsen av förväntningar framkommer också av de 
modeller som presenterats ovan. Likaså noterar jag att Arnerup-Cooper och Edvards-
son (1998, s. 134) kortfattat berör denna fråga, samtidigt som de inom ramen för ”tio 
teser om tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling” klargör att framgångsrika tjänste-
företag bland annat tillgodoser kundernas förväntningar (s. 174). Echeverri och 
Edvardsson (2002), som också nämner denna debatt, klargör att förväntningar är ett 
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viktigt begrepp som kan relateras till tjänstekvalitet (s. 148) och att kunders för-
väntningar bör infrias (s. 309).  
 
Även Echeverri (2000) påvisar, inom ramen för en begreppsdiskussion, förvänt-
ningars betydelse när han t.ex. uttrycker följande: ”Gapmodellerna över kvalitet tar 
inte tillräcklig hänsyn till att förväntningar kan skapas under det att tjänsten produ-
ceras, genom personalens och kundernas agerande.”(s. 14). 
 
I hög grad uppfattar jag således att diskussionen primärt handlar om hur man på bästa 
sätt skall mäta kvalitet, vilket inte i övrigt aktualiseras i min analys och tolkning av 
kunders medverkan. Det intressanta i detta sammanhang är den grundläggande 
accepten för förväntningar som en komponent i ”kundens vardag”. 
 
I övrigt kan framhållas att Gummesson (1991a, s. 232) särskiljer konstruktions-
kvalitet, produktionskvalitet, leveranskvalitet och relationskvalitet, varvid han tar sin 
utgångspunkt i varukvalitet. Dessa komponenter ingår i Grönroos-Gummessons 
kvalitetsmodell (Gummesson 1991a, s. 241, Grönroos 1992, s. 70), vilken presenteras 
i figur 3.10.  
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Figur 3.10 Grönroos-Gummessons kvalitetsmodell. Egen utformning baserad på Grönroos’ 

(1992, s. 71)  framställning; begreppet ”designkvalitet” är här enligt min tolkning likvärdigt 

med ”konstruktionskvalitet”, vilket är det begrepp Gummesson (1991a, s. 241) använt. 

 

 

Vidare kan nämnas att de komponenter som här aktualiserats med utgångspunkt från 
Gummesson (1991a) uppmärksammas av Edvardsson (1996, s.134), Arnerup-Cooper 



 
 
 
 

60 

och Edvardsson (1998, s. 144) samt Echeverri och Edvardsson (2002, s. 299), vilka 
dessutom presenterar följande näraliggande syntes (s. 135, s. 144 respektive s. 300): 
 
Konstruktionskvalitet 
Processkvalitet 
Leveranskvalitet och konsumtionskvalitet 
Resultatkvalitet 
Relationskvalitet 
 
Med koppling till kunders medverkan kan poängteras att Echeverri och Edvardsson 
(2002, s. 108) framhåller följande: ”Processkvaliteten, i ett kundperspektiv, är ett 
resultat av kundens värdering av sitt deltagande och sin upplevelse av processen.”. På 
liknande sätt klargör Liljander och Strandvik (1995, s. 145) att ”the perceived quality 
and perceived sacrifices connected to one episod” parallellt kan avgöra hur nöjd 
(”satisfied”) kunden blir. 
 
De relaterar vidare avgränsade episoder till kundens relation med leverantören 
(Liljander och Strandvik 1995, s. 150). Episoder formas av en eller flera ”akter”        
(s. 148-149) och övergripande aktualiseras kopplingen till kundens upplevda rela-
tionskvalitet (s. 161). 
 
Tjänstekvalitet är en avgörande komponent i detta arbete. Begreppet framstår som 
komplext, vilket i viss utsträckning kan vara förenat med den roll som kunder intar 
inom tjänstesektorn. Kvalitetsrelaterade effekter av kunders medverkan behandlas i 
avsnitten 8.5 och 10.5 liksom i kap. 11. 
 
 
3.4 Produktivitet 
 
I tjänstelitteratur förs en diskussion som parallellt uppmärksammar produktivitet och 
kvalitet. Lovelock och Wright (1999, s. 103) framhåller att tjänsteleverantörer måste 
eftersträva lösningar som ökar produktiviteten utan att negativt inverka på kunders 
kvalitetsupplevelser. Grönroos (2002, s. 228) klargör att produktivitet och upplevd 
kvalitet är oskiljaktigt förenade och Edvardsson et al. (1994, s. 26) uttrycker 
motsvarande på följande sätt: “Productivity should always be seen in relation to 
quality and profitability.”. 
 
Utgångspunkten i denna diskussion är de risker det kan innebära att inte beakta kund-
ens inblandning, vilket medför att effektivitet och produktivitet analyseras och mäts 
på ett sätt som är mera anpassat till produktionsprocesser inom varusektorn. Detta 
markeras av Grönroos (2002, s. 230), Gummesson (1998, s. 9) och Edvardsson et al. 
(1994, s. 37). Vidare framhåller Ojasalo (1999) dels att ”service output” inte kan 
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analyseras utan att man beaktar i vilken utsträckning kunders behov och förväntningar 
är uppfyllda (s. 117), dels att kunder i rollerna som en resurs eller som en Co-
producer ”…often bring uncertainty to the service production which may increase the 
need for the service provider’s inputs…” (s. 104). Detta indikerar att tjänster till-
kommer i ett öppet system, där kunder kan interagera och utvärdera och där leveran-
tören inte har motsvarande kontroll som vid varutillverkning. Grönroos (2002, s. 230) 
understryker detta då han med avseende på befintliga modeller för produktivitet och 
produktivitetsmätning menar att dessa utvecklats för slutna system. Storbacka (1995, 
s. 8) framhåller motsvarande på följande sätt: ”The input-output model is based on the 
’black-box’ assumption,…”.  
 
Mot bakgrund av denna diskussion är det primära, enligt min tolkning, dels att 
kundens personliga upplevelser kan vara avgörande, dels att dennes aktiva medverkan 
måste beaktas. Vidare kan understrykas att begreppet produktivitet i grunden är 
relaterat till output och input i en viss verksamhet. Enligt Chase och Aquilano (1992, 
s. 28) representerar output ett eftersträvat resultat och input de resurser som använts 
för att uppnå detta resultat. Samtidigt som de presenterar den grundläggande defini-
tionen, vilken helt baseras på förhållandet mellan output och input, påtalar de följan-
de: ”Many productivity programs have failed because managers zealously strove to 
increase productivity ratios at the expense of effectiveness.” (s. 28). De klargör 
vidare: “Effectiveness is obtaining desired results; it may reflect output quantities, 
perceived quality, or both.” (s. 28). Detta innebär att externa konsekvenser uppmärk-
sammas, samtidigt som de ur ett kostnadseffektivt perspektiv framhåller: ”Efficiency 
occurs when a certain output is obtained with a minimum of input.” (s. 28).  
 
Detta betyder att såväl interna som externa ingredienser kan vara avgörande och i 
linje med detta framhåller Grönroos (2002, s. 228): ”Intern effektivitet, alltså kost-
nadseffektivitet, kan inte hanteras avskiljt från extern effektivitet,…”. Han tydliggör 
samtidigt att upplevd tjänstekvalitet står i centrum ur det externa perspektivet (s. 229). 
På motsvarande sätt markerar Ojasalo (1999) betydelsen av att parallellt beakta 
”efficiency” och ”effectiveness (including customer’s quality perceptions)” (s. 202). 
Med avseende på dessa två begrepp framhåller hon: “…the former focuses on the 
internal perspective of inputs and the latter on both the external and the internal 
perspective of outputs.” (s. 14). Inom denna ram uppmärksammar hon, enligt min 
tolkning, speciellt betydelsen av kundens personliga upplevelse (s. 14). 
 
Parallellt med engagemanget i input framträder på dessa grunder en samlad bedöm-
ning av output som avgörande, med hänsyn till att analys bör beakta såväl värdet för 
kunden som volymrelaterade komponenter. Resultatet av serviceprocessen har enligt 
Grönroos (2002, s. 239) två delar: kvantitet (volym) och kvalitet (resultat och 
process). Ojasalo (1999, s. 118) fastslår på motsvarande sätt: “…output quantity is 
equally important to a service company’s productivity as output quality.”.  Kvantitet 
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och volym kan härvid i hög grad relateras till möjligheterna att balansera utbud och 
efterfrågan för att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket framgår av såväl 
Grönroos (2002, s. 239) som Ojasalo (1999, s. 127).  
 
Tjänsteorganisationers produktivitet är av fundamentalt intresse i detta arbete, med 
hänsyn till kundens roll som medaktör. Möjligheterna att med stöd av kundnära 
relationer och servicesystem tillvarata kunders engagemang, för att höja produktivi-
teten, är en naturlig strävan.  Produktivitetsrelaterade effekter av kunders medverkan 
behandlas i avsnitt 9.5 liksom i kap. 11. 
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4 ANSATS OCH METOD 
 
Inledningsvis i detta kapitel aktualiseras på ett kortfattat sätt de tre ingredienser 
som grundläggande framträder i fenomenet kundmedverkan, i linje med tidi-
gare presentation. Vidare diskuteras kundrollen och betydelsen av att upp-
märksamma perspektivvalet, liksom språkets och begreppens genomslagskraft i 
kunskapande. Centrala ingredienser i forskningsprocessen aktualiseras med 
utgångspunkt från tolkande inslag, reflektion och ambitionen att förstå och 
tydliggöra kunden som medverkande aktör. 
 
Teoretisk analys och begreppsutveckling har varit centrala inslag i forsknings-
strategin, samtidigt som naturligt förekommande förlopp och händelser i ”kund-
ens vardag” har byggt en väsentlig grund. Analys inom ramen för en process 
sammanvävd av teoretiska erfarenheter och på erfarenhet grundade bilder av 
kunders vardagsliv, har härvid intagit en avgörande roll. Grundläggande har 
detta arbetssätt erbjudit en väg att närma sig fenomenet utifrån den fundamen-
tala perspektivfrågan och ambitionen att få en samlad bild. De variationer som 
tjänstesektorn uppvisar har accentuerat betydelsen av att i forskningsprocessen 
kunna beakta och tillvarata det gemensamma och parallellt integrera den 
särprägel som olika tjänster kan uppvisa. 
 
 
4.1 Grundläggande ansats 
 
I syftet accentueras tre inslag i fenomenet kundmedverkan. Dessa framstår som natur-
liga och avgörande, bland annat med utgångspunkt från problemdiskussionen. Där-
med är de också hörnstenar i detta arbete och i de referensramar som presenteras 
avseende kunders medverkan i tjänsteprocessen. Närheten mellan dessa grund-
läggande ingredienser är essentiell liksom den processrelaterade ansatsen. Med denna 
utgångspunkt framstår det som naturligt att initialt i detta avsnitt åter markera de tre 
komponenter som står i centrum, enligt följande. 
 
INSATSER - Kundaktiviteter som kan relateras till produktion av tjänster eller 
konstruktion av tjänster och tjänstesystem, såväl genom den karaktär de uppvisar som 
det inflytande de får. 
  
PROCESSBIDRAG - Kundgenererade bidrag i tjänsteprocessen, vilka skapas och 
formas av kundens insatser och utgör dennes input i processen. 
 
EFFEKTER - Följdverkningar för kunden själv, annan kund eller den inblandade 
tjänsteorganisationen, vilka direkt eller indirekt kan relateras till kundens medverkan 
- ett brett spektrum med fokus på kvalitetsupplevelser och produktivitet. 
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Begreppet insatser lyfter fram olika typer av aktiviteter som kunden presterar. 
Parallellt tydliggör olika processbidrag dennes processnära funktion. Kunden preste-
rar insatser som skapar och formar bidrag i olika förlopp, vilka är relaterade till 
produktion av tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem. De effekter 
som härigenom uppkommer är avgörande och framstår som en naturlig ingrediens. 
Kunder medverkar och på olika sätt kan detta få betydelse. I anslutning till denna 
diskussion kan framhållas att språkliga inslag framstår som väsentliga, inte minst med 
hänsyn till valet av benämningar för olika komponenter i fenomenet. Detta accentue-
ras vidare i avsnitt 4.3.  
 
Mot bakgrund av den bild som framträder då kunden aktualiseras som medverkande 
aktör, sätter dessa tre ingredienser sin prägel på detta arbete. Samtidigt framstår 
helhet och variationsrikedom som två inslag vilka initialt bör uppmärksammas. 
Helhetssynen är genomgående väsentlig och inte minst framträder, på denna grund, 
betydelsen av att lyfta fram och klarlägga olika sidor som fenomenet uppvisar enligt 
ovan. Parallellt är det, enligt min tolkning, naturligt att beakta kundens samlade 
relation till en viss organisation. Dennes prestationer måste uppmärksammas och 
klarläggas oavsett när, eller var, de görs. Detta arbete avgränsas därmed inte till några 
speciella skeden eller faser. Avsikten är att, utifrån ett helhetsperspektiv, fånga 
kunders inblandning i tjänsteprocessen och de kopplingar som kan förekomma till 
organisationen och andra kunder. Vidare framträder helhetssynen i formuleringen 
”......alla typer av konsumentorienterade tjänster...” (avsnitt 2.3), även om detta 
samtidigt är en avgränsning. Grundläggande fokuseras och inkluderas dock en stor 
och väsentlig del av tjänstesektorn, vilket betyder att ett brett spektrum av tjänster 
innefattas. 
  
Parallellt med helhetssynen finns anledning att understryka den variationsrikedom 
som på olika sätt framträder, bland annat med hänsyn till de variationer som olika 
verksamheter kan uppvisa. Olika typer av inslag förekommer på skiftande sätt och i 
olika hög grad, såväl med hänsyn till situationsrelaterade faktorer som grundläggande 
variationer i tjänstesystem. Avsikten är att klarlägga och presentera referensramar till 
grund för analys av olika tjänsteverksamheter, vilket betyder att variationer fram-
träder som en naturlig ingrediens. På denna grund är ambitionen att fånga och 
presentera en samlad bild som kan öka förståelsen, samtidigt som den på ett relevant 
sätt kan tydliggöra olika verksamheter och möjliggöra analys i det enskilda fallet.  
 
Vidare kan åter framhållas att kundens roll som medverkande part står i centrum. Det 
väsentliga är att, ur denna synvinkel, klarlägga inslag som framträder och tydliggöra 
kopplingar och närhet mellan kunders inblandning och tillkomsten av tjänster. Detta 
betyder att kundrollen står i centrum, inte enskilda kunders beteende. De naturliga 
variationerna mellan individuella kunder beaktas dock återkommande i texten, men 
då för att manifestera och tydliggöra olika inslag och förlopp.  
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4.2 Kundrollen och valet av perspektiv 
 
Begreppet kund framstår som väletablerat. I marknadsföringsrelaterad litteratur intar 
det en fundamental roll. Det ges påtagligt utrymme, samtidigt som det kan framträda 
på skiftande sätt. Echeverri och Edvardsson (2002, s. 147) framhåller: ”Kund-
begreppet är, och måste sannolikt vara, flerdimensionellt, …”. Vidare klargör  
Gummesson (2002, s. 152) att det numera talas om kunder och leverantörer även i 
icke-kommersiella sammanhang. I överensstämmelse med detta betonar Echeverri 
och Edvardsson (2002, s. 21) att kundbegreppet i deras framställning är tillämpbart 
även inom den offentliga och ideella sektorn. De påtalar vidare att vi parallellt med 
externa kunder kan tala även om interna kunder inom organisationen (s. 146). I 
samklang med detta markerar Gummesson (2002, s. 49) att begreppet ”internkund” 
fått allt större spridning, samtidigt som han dock säger: ”Kund betyder i regel extern-
kund.” (s. 49). Detta är grundläggande och essentiellt i detta arbete, vilket bör 
påpekas för undvikande av missförstånd. Externkunden är också den som på ett 
naturligt och fundamentalt sätt framträder då vi använder begreppet ”kund”, såväl i 
litteratur som i vardagslivet. Inom denna ram framstår begreppet som väletablerat, 
samtidigt som det återkommer på varierande sätt. Grönroos (2002, s. 47) talar 
exempelvis om relationskunder och som en illustration till de möjligheter begreppet 
erbjuder noterar jag att Edvardsson (1996, s. 89) talar om ”Kundperspektivet med 
utgångspunkt i kundanpassning och kundstyrning…”. Vidare poängterar Storbacka 
och Lehtinen (2000, s. 94) att kunder kan inta olika roller, som exempelvis konsu-
ment, medproducent, medmarknadsförare eller kompetensleverantör. Även Echeverri 
och Edvardsson (2002, s. 146) menar att kunder kan ha flera roller.  
 
På denna grund konstaterar jag i ett första steg att begreppet ”kund” och kundrollen 
formar den grundläggande utgångspunkten i detta arbete och att valet av perspektiv i 
nästa steg lyfter fram kunden som medverkande aktör. Med avseende på olika roller 
som människan kan inta markerar Danermark et al. (1997, s. 107) att distinktionen 
mellan en roll och rollinnehavaren är viktig. De påtalar härvid rollens relativa autono-
mi och att den inte är kopplad till ett bindande manuskript. Parallellt talar Berger och 
Luckman (1966/1979, s. 91) om roller och typifieringar av handlande. De framhåller 
att individen genom att spela roller deltar i en social värld och att det i vårt gemen-
samma kunskapsförråd ingår normer för rollutförande som de potentiella roll-
innehavarna har tillgång till, kanske alla medlemmar i ett samhälle (s. 91). 
 
Det väsentliga i detta sammanhang är att kundrollen står i centrum, inte den enskilda 
kundens agerande. Den fokusering på konsumentsektorn som framhållits i tidigare 
avsnitt innebär samtidigt att individens, privatpersonens, roll som kund är en grund-
läggande byggsten. Kortfattat kan härvid påpekas att även begreppet ”konsument” 
framstår som väletablerat i marknadsföringsrelaterade texter och som en illustration 
kan nämnas att Gummesson (2002, s. 55) talar om B:C (business-to-consumer). På 
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dessa grunder kan vidare understrykas att detta arbete i hög grad handlar om vår 
vardag som kunder inom tjänstesektorn. Samtidigt konstaterar jag att kundbegreppet 
är väletablerat i samhället och det dagliga språket, parallellt med dess förekomst i 
vetenskapligt orienterad litteratur och forskarvärldens samtal. Det framträder på 
varierande sätt och i olika sammanhang, samtidigt som även benämningar som 
patient, elev, gäst och abonnent kan förekomma (Echeverri och Edvardsson 2002,     
s. 149).  
 
Med utgångspunkt från kundbegreppet och dess etablerade position i skilda samman-
hang, är i nästa steg perspektivfrågan angelägen och primär i detta arbete. För att 
tydliggöra olika handlingar, händelser och fenomen är det naturligt att anlägga 
skiftande perspektiv. Den synvinkel ur vilken vi betraktar tillvaron kan påtagligt 
reglera den bild som framträder och valet av perspektiv framstår som väsentligt, 
liksom medvetenheten om detta val och dess betydelse. Då vi närmar oss tjänste-
sektorn och dess kunder, kan en möjlighet vara att via perspektivvalet genomgående 
betrakta kunden som ”mottagare och nyttjare” av olika tjänster och värden som 
organisationen producerar och levererar. Alternativt kan, som i detta arbete, ett 
perspektiv anläggas vilket accentuerar och beaktar kundens roll som medverkande 
aktör vid tillkomsten av tjänster.  
 
Perspektivfrågan aktualiseras i olika sammanhang. Alveson och Sköldberg (1994) 
klarlägger, med fokus på abduktion, inriktningen på att finna ”teoretiska mönster eller 
djupstrukturer” (s. 44). Begreppet abduktion aktualiseras i avsnitt 4.7 nedan, men 
med koppling till perspektivfrågan konstaterar jag att ett visst forskningsfält, enligt  
Alveson och Sköldberg (1994) kan ha flera olika djupstrukturer, bland annat beroende 
på vilket perspektiv som anläggs (s. 48). Organisationer kan exempelvis belysas ur 
olika perspektiv, vilket de också framhåller (s. 50). Med denna utgångspunkt kan 
understrykas att det avgörande i detta arbete har varit att parallellt uppmärksamma 
tjänsteorganisationen och dess kunder, för att via perspektivvalet accentuera till-
komsten av tjänster och specifikt klarlägga kundens roll som aktiv medaktör. Alveson 
och Sköldberg (1994) säger vidare: ”Det ena synsättet är inte mer ’riktigt’ än det 
andra; preferenser för det ena eller det andra beror snarare på om den ena fråge-
ställningen kan bedömas som rimligare, intressantare, etc än den andra.” (s. 50). 
 
Cuff och Payne (1979), för vilka sociologin står i centrum, diskuterar alternativa 
perspektiv och de tankeramar som ett visst perspektiv tillåter (s. 249). De markerar 
det meningslösa i att bedöma olika tänkesätt enbart i termer av ”sant” och ”falskt”   
(s. 253). Istället bör man beakta alternativa perspektiv (sociologiska) som olika sätt 
att förstå och studera den sociala verkligheten och bedöma dessa utifrån deras bidrag 
till vår förståelse (s. 253). Samtidigt kan framhållas att de, enligt min tolkning, inte 
uteslutande relaterar till sociologin, då de hävdar att ett sociologiskt eller samhälls-
vetenskapligt perspektiv är ett sätt att söka förstå den sociala verkligheten (s. 12). 
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Dessutom säger de (s. 13): ”När vi hävdar att sociologin bör förstås i termer av 
perspektiv istället för slutgiltiga sanningar, så har vi inte bara tagit ställning till 
sociologin utan också till kunskapens natur rent allmänt.”. 
 
Valet av perspektiv reglerar den bild som framträder, vilket är högst relevant i detta 
arbete. Det aktuella förhållningssättet till tjänsteproduktion uppmärksammas i tjänste-
litteratur, men i hög grad på ett mera partiellt sätt inom ramen för samlade fram-
ställningar vilka på varierande sätt aktualiserar tjänstesektorn. Min bild av litteraturen 
präglas av intressanta och tankefrämjande bidrag, men också av ett begränsat utrym-
me och engagemang för tjänsteproduktion ur denna infallsvinkel.  
 
I realiteten är det i hög grad detta som format en viktig utgångspunkt för detta arbete, 
vilket diskuteras vidare nedan. På denna grund, och med hänsyn till den roll som 
tjänstesektorn spelar i vårt samhälle, framstår det som relevant att närma sig denna ur 
ett perspektiv som genomgående aktualiserar kundens koppling till tjänsteproduktion. 
 
 
4.3 Begrepp och begreppsutveckling 
 
Vårt språk intar en central och avgörande roll i samhället, såväl i vardagslivet som 
inom den vetenskapliga världen. För att som en illustration nämna detta arbete, så har 
framställningen hittills inkluderat begrepp vilka, enligt min tolkning, framstår som 
naturliga i en vetenskaplig dialog där kunden och tjänstesektorn står i centrum. 
Språkbruket bygger texter, liksom personliga samtal, och ligger naturligt till grund för 
tolkningar och upplevelser, samtidigt som kunskapsbaserade kopplingar framträder. 
Danermark et al. (1997) påtalar begreppens och begreppsbildningens avgörande 
betydelse vid kunskapsproduktion (s. 23). De markerar att både vetenskapliga och 
vardagliga försök att förstå, eller förklara, världen utgår från ”… de begrepp vi gör 
oss om den.” (s. 23). Vidare menar de att begreppsbildningen framstår som ett av våra 
viktigaste forskningsinstrument (s. 24).  
 
Molander (1988, s. 111) poängterar att vetenskapens utveckling inte enbart innebär 
att samla fakta inom en viss begreppsapparat utan att den också innefattar en 
utveckling av begreppsapparaten. Parallellt klargör han att språket inom vetenskapen  
visserligen är ett avgörande verktyg eller instrument, men att det inte enbart är detta 
utan att det också skall uttrycka kunskap om världen och ”…representera hur det 
verkligen är eller har varit, …” (s. 102). Han konstaterar att mycket av såväl dagens 
som gårdagens filosofi handlar om ord, uttryck och deras betydelse, samtidigt som 
språket finns i den offentliga sfär i vilken vi umgås och kommunicerar (s. 102). Det 
finns goda skäl att fundera över språket enligt Molander (1988, s. 102). I linje med 
detta framhåller Berger och Luckman (1966/1979 s. 50) språket som det viktigaste 
teckensystemet i det mänskliga samhället och med direkt koppling till vetenskapen 
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markerar Wallén (1993, s. 46) att begrepp är en grundläggande ingrediens i teorier. 
Det bör också framhållas att Gadamer (1975/1993, s. 428) engagerar sig påtagligt i 
betydelsen av språk och begreppsbildning (”language and concept formation”). 
 
Cuff och Payne (1979, s. 17) talar om socialvetenskaperna och olika socialveten-
skapliga synsätt. De påtalar att vi via dessa på skilda vägar kan försöka förstå den 
sociala verkligheten, samtidigt som de betonar att de begrepp som härvid används är 
mycket betydelsefulla (s. 18). Detta framstår som naturligt och i detta sammanhang 
accentuerar det vikten av att beakta språkets roll för att söka tydliggöra fenomenet 
kundmedverkan. Den innebörd vi lägger i olika ord och uttryck fyller en primär och 
naturlig funktion. Molander (1988, s. 125) belyser detta då han erinrar om dels de 
subjektiva innebörder som är naturliga på personlig individuell nivå, dels betydelsen 
av gemensamma innebörder inom ramen för användningen av ord och uttryck i språk-
spel som vi medverkar i tillsammans med andra.  
 
Med dessa utgångspunkter har det i detta arbete framstått som väsentligt att söka ett 
språk som accentuerar och stödjer den samlade bilden av kunders medverkan. 
Betydelsen av helhetssynen har tidigare markerats och ur språklig synvinkel har den 
naturliga ambitionen varit att parallellt söka tydliggöra helheten och delarna. I detta 
har funnits en strävan att via relevanta uttryck och begrepp främja förståelsen för 
närhet och kopplingar mellan olika inslag. Begrepp är naturliga komponenter i 
teorier, enligt ovan, och Starrin et al. (1991, s. 18) påtalar också att ett antal begrepp 
på något sätt måste relateras till varandra vid formulering av teorier. Vidare har det 
varit naturligt att uppmärksamma kopplingen till etablerat språkbruk. Gummesson 
(2002, s. 348) klargör att nytänkande kräver begreppsutveckling för att nya tankar ska 
tillåtas leva på sina egna villkor. Samtidigt framhåller dock Danermark et al. (1997) 
att det i många fall kan vara ”…mer fruktbart att utveckla och arbeta med redan 
befintliga begrepp…” än att skapa nya (s. 184).  
 
På denna grund har det primärt framstått som väsentligt att finna ord, uttryck och 
begrepp som ”talar till” läsaren. Etablerat språkbruk och etablerade ord framstår som 
naturliga ingredienser, parallellt med en strävan att i begreppsliga termer tydliggöra 
en samlad bild. Helhet och delar måste beaktas och på bästa sätt relateras till begrepp, 
vilka får innebörd i sitt sammanhang. Tre begrepp intar en central position och för att 
accentuera språkliga inslag finns anledning att något uppehålla sig vid dessa, enligt 
följande presentation.  
 
Insatser Begreppet har valts i en strävan att markera att kunden presterar 

något. Dennes insatser är direkt relaterade till egna aktiviteter och 
eget agerande. Kunden gör en insats och innebörden i detta kan i 
någon mån förstärkas av att vi i vardagsspråket talar om arbets-
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insatser, även om avsikten i detta sammanhang inte är att betona 
denna koppling.  

 
För att understryka språkets betydelse kan vidare som en illustration 
nämnas att nyttjande insatser respektive stödjande insatser aktuali-
seras. Språkbruket avser här att tydliggöra att kunder kan fylla en 
aktiv funktion dels inom ramen för sitt nyttjande av det tjänste-
system som erbjuds, dels då de på intet sätt är i kontakt med detta. 
Ordet ”nyttjande” relaterar till kunders användning av olika resurser 
och framstår som relevant. Som ett observandum kan samtidigt fram-
hållas att begreppen ”konsumera” och ”konsumtion” inte intar en 
framträdande roll i detta arbete. 

 
Som ytterligare en illustration kan nämnas att bland annat kunders 
konstruktion och deras värdeskapande lyfts fram inom ramen för de 
egna insatserna. Inget av dessa ord ter sig främmande i vårt språkspel 
och avsikten med det förstnämnda är att påvisa kunders agerande för 
att specificera, paketera och ibland kanske ”skräddarsy” en lösning. 
Med avseende på ”värdeskapande” framstår denna benämning som 
lämplig och oproblematisk för kunders aktiviteter och agerande i 
vissa situationer.  
 

Processbidrag Detta begrepp har valts för att understryka kundens processrelaterade 
roll. Dennes insatser formar inslag och komponenter i olika händelse-
förlopp och ordet ”bidrag” ter sig relevant och väl lämpat för att 
tydliggöra denna ingrediens. 

 
Två typer av processbidrag klarläggs, informativa respektive fysiska.  
Utgångspunkten är dels att kunder kan fylla en kommunikativ roll 
genom att leverera, bidra med, information, dels att de via fysiska 
aktiviteter kan bidra genom att forma inslag i olika förlopp. Ordvalet 
ter sig på denna grund relevant och lämpligt. 
 

Effekter Begreppet är väl etablerat och framstår i detta sammanhang som 
naturligt.  

 
 
Grundläggande är vidare ”medverkan” ett centralt ord i detta arbete. Bakgrunden till 
detta ordval är i viss utsträckning relaterad till befintlig teori. I huvudsak noterar jag 
att de två alternativen medverkan respektive deltagande förekommer i olika böjnings-
former. Detta framgår av följande stycke, vilket skall uppfattas mera som en illustra-
tion än en fullständig genomgång. 
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Initialt kan, med avseende på valet av ord, framhållas att Grönroos (2002) talar om 
kundernas medverkan (s. 245, 238), samtidigt som han markerar att kunden med-
verkar (s. 60) och att kunder deltar (s. 59, 60, 231). I tidigare sammanhang har han 
använt benämningen kundmedverkan (Grönroos 1992, s. 86, 88) och aktualiserat 
konsumentens medverkan (Grönroos 1992, s. 82). Vidare påtalar Normann (2000) 
kunders deltagande (s. 112, 116) och att kunder medverkar (s. 116), samtidigt som 
han använder benämningarna kundmedverkan (s. 109) och kunddeltagande (s. 34, 
109). Även tidigare har han relaterat till benämningen kundmedverkan (Normann 
1988, s. 59). Parallellt klargör Gummesson (2002) att kunden medverkar (s. 89) och 
att denne deltar (s. 325). Han beaktar även kunders deltagarstil (Gummesson 2002,  
s. 92). Avslutningsvis kan tilläggas att Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 
använder benämningen kundmedverkan (s. 32), samtidigt som de framhåller att kund-
en medverkar (s. 32). Motsvarande har tidigare påtalats av Edvardsson (1996, s. 64). 
 
Benämningen ”medverkan” framstår som väl etablerad, vilket är en utgångspunkt för 
ordvalet. Samtidigt relaterar ”deltagande”, enligt min tolkning, mera uttalat till någon 
form av närvaro, vilket betyder att företeelsen lättare skulle kunna missuppfattas och 
avgränsas till aktiviteter i kontakt med serviceorganisationen. Med avseende på 
betydelsen av kunders engagemang och konsekvenserna av deras inblandning, noterar 
jag dessutom att man kan såväl ”medverka” som ”delta” i något, men att man 
dessutom kan ”medverka till något”. 
 
Avslutningsvis bör åter nämnas att begrepp kan få sin innebörd inom ramen för det 
sammanhang där de framträder. Detta accentueras i detta arbete, där en naturlig 
ambition varit att parallellt söka förstå, liksom tydliggöra, helheten och de delar som 
bygger denna helhet. Språk och begrepp framstår härvid som en betydelsefull följe-
slagare och möjligen kan vi därmed också tala om en samlad begreppsapparat. Vidare 
bör framhållas att språk- och textrelaterade frågor aktualiseras även i följande avsnitt. 
Detta sker med utgångspunkt från Ricoeur (1993) som tydligt markerar språkets och 
begreppens betydelse i samhället, bland annat genom att engagera sig i det språkspel 
och den begreppsvärld inom vilken man talar om mänskligt handlande.  
 
 
4.4 Tolkning och förståelse 
 
Gustavsson (2004, s. 8) framhåller att det finns många olika sätt att se på vetenskap 
och kunskapande. Han diskuterar härvid betydelsen av tolkning och förståelse för att 
närma sig fenomen i samhället, vilka enligt honom inte går att fånga med en ansats 
som ger uttryck för en mera säker och exakt vetenskapssyn (s. 12-13). Inom denna 
ram lyfter han fram den kvalitative forskaren och betydelsen av dennes kvalitativa 
tolkning (s. 14), samtidigt som han påtalar att vetenskapen är ett kunskapande projekt 
och att det som sådant erbjuder en mängd vägar att gå (s. 18). Som genomgående 
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markerats intar i detta arbete, detta projekt, perspektivfrågan en avgörande roll. Med 
denna utgångspunkt noterar jag åter att Alvesson och Sköldberg (1994, s. 328) 
framhåller betydelsen av att behärska teorier som erbjuder tolkningsmöjligheter och 
att inte låta dessa ensidigt behärska en själv. Det framstår härvid som högst relevant 
att parallellt vara medveten såväl om det inflytande som valet av perspektiv får som 
sitt eget val av perspektiv. I detta arbete grundas tolkning, reflektioner och kun-
skapande på ett medvetet perspektivval som avser att fånga och tydliggöra kunden 
som medaktör och detta i relation till en mera etablerad bild av kunden som primärt 
en nyttjare och brukare av de värden organisationer erbjuder och skapar (produkter, 
varor, tjänster ). 
 
Vidare framhåller Alvesson och Sköldberg (1994, s. 316) hur svårt, eller kanske 
omöjligt, det kan vara att beskriva och uttolka den ”objektiva verkligheten” eller 
människors intersubjektiva, socialt konstruerade verklighet, liksom deras inre värld. 
På denna grund markerar de den uppgivenhet som kan uppkomma inför empirisk 
forskning. De poängterar dock att man inte skall ge upp ambitionen att bedriva sådan, 
samtidigt som de klargör att kritisk hållning och insikt kan bibringa möjligheter till en 
friare syn på empiriskt arbete. En fruktbar och rimlig utvecklingslinje för kvalitativ 
forskning kan enligt dem vara att lägga mera tonvikt på tolkning och reflektion, 
parallellt med en nedtonad koncentration på insamling och behandling av data          
(s. 316). Andra ingredienser får då en mera framskjuten roll och större utrymme. De 
säger: ”Den empiriska tvångströjan – vilken hämmar tankefriheten till att underordnas 
bestämda procedurer för avbildning av snäva utsnitt ur den existerande ’verkligheten’ 
kan tas av.” (s. 357), samtidigt som de markerar att andra ”delvis högre krav än de 
traditionella” bör ställas (s. 358). Det som härvid framstår som relevant, med 
koppling till detta arbete, är medvetenheten om tolkningens centrala roll, liksom 
språkets betydelse och den empiriska förankring och trovärdighet som framträder.   
 
Starrin et al. (1991, s. 22) diskuterar ”upptäcktens väg” parallellt med ”bevisets väg” 
och menar att den förstnämnda är betydligt svårare att bestämma och beskriva. 
”Bevisets väg” formas traditionellt av bland annat hypoteser, operationaliseringar av 
begrepp och testning av de uppställda hypoteserna (s. 17, 21). ”Upptäcktens väg” är 
annorlunda och de betonar härvid bland annat betydelsen av idérikedom och intuition, 
parallellt med avsaknaden av speciella regler (s. 22). Forskaren själv intar en funda-
mental roll och Gustavsson (2004, s. 13-14) påtalar, då han diskuterar tolkande 
vetenskap, att en hermeneutisk forskare är unik med sin förförståelse och förmåga att 
se olika poänger och nyanser i sina data och att denne härigenom kan ge en fördjupad 
förståelse för det område som studeras. 
 
Då han här lyfter fram ”en hermeneutisk forskare” ger det en antydan om att 
begreppet ”hermeneutik” innehar en naturlig position då tolkningsprocesser disku-
teras. Molander (1988, s. 232) klargör att  ”hermeneutik”  betyder ungefär tolknings-
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lära, samtidigt som han säger: ”När man talar om ’hermeneutik’ och ’hermeneutisk 
tradition’ avses emellertid oftast inte vilken tolkningslära som helst, …” (s. 232). 
Med denna utgångspunkt menar han att det som karaktäriserar den hermeneutiska 
traditionen är att ”hermeneutik” i en mera snäv betydelse innefattar en accept för ”den 
hermeneutiska cirkeln” (s. 232). Det utmärkande inom denna ram är, enligt Molander 
(1988, s. 232), förförståelsens centrala betydelse, liksom den parallella förståelsen för 
helheten och delarna. Med avseende på texter innebär denna grundsyn att innebörden 
i en sats vid tolkning relateras till det som tidigare lästs, samtidigt som den samlade 
helhetsförståelsen sträcker sig längre än summan av delarna (Molander 1988, s. 233). 
Dessa frågor aktualiseras ytterligare något nedan, samtidigt som det här kan klargöras 
att hermeneutik enligt Molander (1988, s. 240) inte är en enhetlig teoribildning. 
Innan jag åter uppmärksammar detta begrepp finns dock anledning att återkomma till 
Alvesson och Sköldberg (1994) som påtagligt inspirerat och påverkat detta arbete, 
inte minst utifrån det de benämner ”reflekterande forskning” (s. 12). 
 
De menar att två grundelement kännetecknar reflekterande forskning, nämligen 
tolkning och reflektion (s. 12). Tolkningen hamnar i centrum för forskningsarbetet, 
vilket ställer krav på en medveten hållning till teoretiska antaganden, liksom språkets 
och förförståelsens betydelse. Reflektionen relaterar samtidigt, enligt min tolkning, 
primärt till forskaren som person. De säger: ”Reflektion kan definieras som tolkning 
av tolkning och igångsättande av kritisk självprövning av egna tolkningar (inkl 
konstruerande) av empiriskt material.” (Alvesson och Sköldberg 1994, s. 12). I linje 
med detta påpekar Bärmark (1984, s. 89) att forskaren själv, inom human-
vetenskaperna, är en deltagare som påverkar och påverkas. Denne använder i 
realiteten sin egen personlighet som instrument (s. 89). 
 
Samtidigt som Alvesson och Sköldbergs (1994) diskussion varit en framträdande 
inspirationskälla, kan andra texter som här diskuteras på olika sätt relateras till 
forskningsprocessen. Tolkning, reflektion och ansträngningar för att förstå fenomenet 
präglar i hög grad denna process, enligt min egen upplevelse. Detta framträder såväl 
med hänsyn till arbetets grundning i teoretiska bidrag avseende kundmedverkan som 
inom ramen för den empiriska förankringen i ”kunders vardag”.  Dessutom är sådana 
inslag naturligt relaterade till arbetet med texten och egna fortlöpande tolkningar av 
denna, liksom till den bild som framträder för läsaren. 
 
Dessa ingredienser i den samlade processen aktualiseras inom de tre följande av-
snitten. Initialt klargörs kopplingen till, och betydelsen av, olika teoretiska bidrag i 
avsnitt 4.5. Det  avgörande i denna del är texter som, enligt min tolkning, lyfter fram 
kunden som aktiv medaktör. Basen är de teoretiska bidrag som presenterats i tidigare 
delar, inte minst kapitel 1. I nästa steg diskuteras erfarenheter relaterade till ”kundens 
vardag” som grund för egen tolkning och reflektion (avsnitt 4.6). Det bör härvid 
framhållas att tolkning av befintlig teori och erfarenhetsbaserade bilder av kunders 
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vardag är att betrakta som ingredienser i en sammanflätad process. Detta arbetssätt 
har framstått som fruktbart utifrån ambitionen att söka förstå och tydliggöra kunden 
ur det perspektiv som anlagts. Väl etablerade och tjänsterelaterade texter har varit en 
naturlig och viktig grund i forskningsprocessen, inte minst med hänsyn till att kunders 
medverkan återkommande accentueras inom mera avgränsade delar i samlade fram-
ställningar. Denna grundning i befintliga texter, som på något sätt aktualiserar detta 
perspektiv, bör framhållas som en väsentlig komponent i processen. Parallellt har 
erfarenhetsrelaterade bilder av kunder i olika situationer och förlopp erbjudit en 
empiriskt förankrad grund, vilken varit essentiell för den samlade bilden. 
 
Med koppling till den sammanflätade process som här påtalats, diskuteras vidare 
arbetsprocessen i avsnitt 4.7. Parallellt med andra inslag markeras då arbetet med 
texten som en essentiell ingrediens. Det framstår som en naturlig ambition att skapa 
mening via texten, såväl genom att söka tydliggöra olika delar som deras integration i 
en samlad helhetsbild. Gadamer (1975/1993, s. 292) menar att vi i princip försöker att 
förflytta (”transpose”) oss själva in i det perspektiv som format författarens bild, då vi 
försöker förstå en text. Vidare framhåller han (s. 292), enligt min tolkning, att texter 
vilka på ett klart och begripligt sätt framträder som meningsfulla (”…a dimension of 
meaning that is intelligible in itself…”) gör det mindre angeläget att skärskåda 
författarens personliga ställningstaganden (”…the subjectivity of the author.”).  
 
Tre ingredienser i forskningsprocessen har här poängterats för att markera deras 
centrala betydelse. Dessa utvecklas vidare nedan, men låt oss dessförinnan återvända 
till begreppet ”hermeneutik” och inslag som står detta nära. Ödman (2004, s. 71), 
liksom Danermark et al. (1997, s. 229), relaterar hermeneutik till tolkning och 
förståelse. Den hermeneutiska processen bygger enligt Ödman (2004, s. 74) på fyra 
huvudmoment, nämligen tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Han 
menar, enligt den bild jag fått, att tolkning kan betraktas som en översättning vilken i 
överförd betydelse inbegriper en förmedling av innebörder och betydelser (s. 74). 
Vidare uppfattar han förståelse som ett svårt begrepp, vilket endast kan definieras 
genom synonymer såtillvida att vi kan få insikt, begripa eller fatta något (s. 74). 
Samtidigt menar han dock att vi kan tala om ”hermeneutisk förståelse” och att detta 
innebär att vi förstår på ett mera djupgående sätt (s. 74). Förförståelse är samtidigt 
själva grunden och förutsättningen för att vi kan förstå (s. 75). Den baseras på tidigare 
lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor som kan aktualiseras i samband med 
tolkning (s. 75). Med avseende på det fjärde momentet, förklaring, påtalar han att vi 
måste förklara för att förstå och att vi dessutom måste förstå för att kunna förklara   
(s. 75). Förklaringsbegreppet inom hermeneutiken är dock av sådan karaktär att det 
ytterst sällan handlar om regelrätta orsaksförklaringar, enligt Ödman (2004, s. 76). 
Han säger (s. 76): ”Kanske kan man tala om ett nedtonat förklaringsbegrepp, ’human-
vetenskaplig förklaring’.”. 
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Olika ingredienser bygger och formar således på detta sätt den hermeneutiska 
processen, enligt Ödman (2004). Vidare konstaterar Danermark et al. (1997) att 
samhällsvetenskap bedrivs på hermeneutiska premisser (s. 24) och att hermeneutik 
generellt sett är ett centralt inslag i all samhällsvetenskap med hänsyn till att de 
fenomen som studeras i någon mening alltid är meningsbärande (s. 230). Traditionellt 
intar tolkning av texter en fundamental roll i hermeneutiken och med denna 
utgångspunkt noterar jag att Danermark et al. (1997, s. 230) uttrycker följande: 
”Föremålet för intresset, fenomenet, kallas ibland för ’text’. Detta kan innefatta en 
skriven text, ett konstverk, en handling eller andra fenomen som bär på en mening.”. 
Dessutom framhålls att de två grundläggande elementen i hermeneutiskt arbete är 
dels förförståelsen, dels växelspelet mellan helheten och delarna (s. 230). För att 
återkomma till Ödman (2004, s. 77) så betonar han att tolkning och förståelse är en 
process mot ny och förhoppningsvis fördjupad och vidgad förståelse. Samtidigt  klar-
lägger han, enligt min tolkning, att vi kan relatera till kontinuerligt förändrad för-
förståelse genom att initiala tolkningar förändras och nyanseras, inte minst utifrån 
kopplingen mellan helheten och delarna (s. 77). Därmed framträder åter betydelsen av 
den hermeneutiska cirkeln, som inbegriper pendlingen mellan del och helhet (Ödman 
2004, s. 78).  
 
Gadamer (1975/1993, s. 293, 1997. s. 140) framhåller att denna ”förståelsens cirkel” 
(”the circel of understanding”) är fundamental för all förståelse. Han betonar också 
betydelsen av den egna förförståelsen (”fore-understanding”) och kopplingen mellan 
helheten och delarna i förståelseprocessen (Gadamer 1975/1993, s. 294, 1997, s. 141). 
Härvid konstaterar han: “Thus the movement of understanding is constantly from the 
whole to the part and back to the whole.” (Gadamer 1975/1993, s. 291). Ödman 
(2004, s. 88) betraktar  ”den hermeneutiska cirkelns kriterium”, del-helhetskriteriet, 
som det fundamentala och övergripande kriteriet då han diskuterar betydelsen av att 
validera våra tolkningar och klargöra deras giltighet. Han poängterar härvid 
kopplingen till vårt eget tolkande omdöme och logiska tänkande (s. 88), samtidigt 
som även Gustavsson (2004, s 14) lyfter fram del-helhetskriteriet i hermeneutiken 
som ett kvalitetskriterium. 
 
Parallellt med tolkning, förståelse och förförståelse påvisar Ödman (2004, s. 74) 
”förklaring” som ett av den hermeneutiska processens huvudmoment. Detta framhölls 
ovan, varvid förklaringsbegreppet kortfattat diskuterades. Med denna utgångspunkt är 
det intressant att Ricoeur (1993), med fokus på texter, engagerar sig i de två 
begreppen ”förklara” respektive ”förstå”. Hans utgångspunkt är härvid, enligt den 
bild jag fått, att förklara och förstå är närbesläktade i den enkla dialogsituationen, 
men att det förhåller sig helt annorlunda då vi engagerar oss i en text (Ricoeur 1993, 
s. 74).  Inom ramen för forskningsprocessen uppfattar jag därmed en naturlig närhet 
till arbetet med den egna texten. Ricoeur (1993, s. 44) påtalar att vi som läsare kan 
uppehålla oss inom texten, i dess ”slutenhet”, vilket medför att den kan förklaras 
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genom sin struktur. Alternativt kan vi tolka den, vilket innebär att vi upphäver dess 
självständighet (s. 53) och för den ”…tillbaka till den levande kommunikationen.”    
(s. 44). Det är denna typ av läsning som ”...förskjuter textens rörelse mot betydelsen.” 
(s. 53). Ricoeurs avgörande inställning är dock att man bör söka upprätta ”… en mer 
komplementär och ömsesidig relation mellan förklara och tolka.” (Ricoeur 1993,       
s. 53). Strukturanalysen och hermeneutiken accentueras därmed som komplementära 
storheter (s. 56) och den förstnämnda betraktas som en etapp mellan en naiv och en 
kritisk tolkning eller en yttolkning och en djupgående tolkning (Ricoeur 1993, s. 59). 
Sammantaget klargör han att förklaringen frilägger de interna beroenderelationer som 
utgör textens statiska tillstånd (strukturen), samtidigt som tolkningen innebär att man 
följer den tankeriktning som öppnas genom texten (s. 60). 
 
Vidare påtalar han, med avseende på struktur, att berättelsens mening ”.. är själva 
arrangeringen av..” dess olika beståndsdelar, samtidigt som meningen består i 
”…helhetens förmåga att i sig integrera mindre enheter.” (Ricoeur 1993, s. 50). 
Parallellt är enskilda beståndsdelars mening kopplade till förmågan att upprätthålla en 
relation till andra delar och helheten (s. 50). Den naturliga ambitionen, i arbetet med 
den egna texten, har varit att tydligt förmedla bilden av kunden i rollen som 
medverkande aktör. En personlig upplevelse har härvid varit att tolkningar av egen 
text kontinuerligt varit en ingrediens i forskningsprocessen, även om det finns en 
naturlig särprägel i jämförelse med situationer då vi ställs inför mera främmande 
texter. Hantering av språk och begrepp, liksom organisering av den samlade texten, 
har framstått som grundläggande. Samtidigt framträder, på ett naturligt sätt, bilden av 
en sammanflätad process i vilken även egna tolkningar av den framväxande texten 
integrerats. Betydelsen av tolkning och förståelse visar sig åter, parallellt med 
språkets och textens förmåga att förmedla ett fenomen och spegla dess karaktär och 
ingredienser inför läsaren. Då vi går från förklaringen av berättelsen som ett objekt, 
framhåller Ricoeur (1993), till förståelsen av berättandet, så skall detta inte uppfattas 
som att vi primärt avser att förstå den som talar bakom texten utan ” …. det som 
texten talar om - textens ’sak’, d v s den värld som texten på något sätt utvecklar 
framför texten.” (s. 77). 
 
Sammantaget framstår ”reflekterande forskning” som ett nyckelbegrepp för detta 
arbete, med utgångspunkt från den diskussion och text som presenterats av Alvesson 
och Sköldberg (1994). På denna grund framträder avgörande kopplingar till tolkning, 
förståelse och förförståelse, samtidigt som arbetet med texten intagit en naturlig 
position utifrån ambitionen att via struktur, språk och begrepp skapa mening. Med 
denna utgångspunkt intar basen och grunderna för tolkning och reflektion en funda-
mental roll, vilket betyder att teoretiska erfarenheter och erfarenhetsbaserade bilder 
av ”kundens vardag”, enligt avsnitt 4.5 och 4.6 nedan, står i centrum. Uttryckt i andra 
termer innebär detta att grundning i teori såväl som ”kundens vardag” förankrar och 
formar detta arbete. Med tanke på ordvalet noterar jag att ord som ”grund” och 
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”grundning” möjligen kan förknippas med den metod som rubriceras ”Grounded 
Theory” (Glaser och Strauss 1967) eller ”Grundad teori” (Gustavsson 1998). Detta 
arbete relaterar dock på intet sätt till denna metod och termen ”grundning” används 
för att, i linje med språkets möjligheter, accentuera och markera de grundläggande 
byggstenarna i forskningsprocessen. 
 
 
4.5 Teoretiska erfarenheter - grundning i relevant teori 
 
I det första kapitlet har texten präglats av teoretiska bidrag, vilka aktualiserar kunden 
som medverkande aktör. Inte minst diskuteras den bild som framträder av olika typer 
medverkan, liksom kunders inflytande på kvalitet och produktivitet. Grundläggande 
har också avsikten varit att påvisa den återkommande acceptansen för fenomenet. 
Med denna utgångspunkt problematiseras ämnet i kapitel 2, varvid strukturen rela-
terar till dels kundgenererad input i produktionsprocessen, dels kunders aktiviteter 
och agerande vid medverkan och dessutom till de effekter som kan uppkomma för 
olika parter. Den primära avsikten har härvid varit att söka klarlägga hur fenomenet, 
och olika inslag i detta, framträder i litteratur och forskning. Samtidigt bör framhållas 
att en naturlig ambition varit att utifrån ett öppet förhållningssätt finna och upp-
märksamma bidrag, vilka på något sätt aktualiserar kunden som medverkande aktör 
vid tillkomsten av tjänster inom den konsumentrelaterade sektorn. 
 
Dessa teoretiska bidrag utgör och formar en erfarenhetsbaserad grund i detta arbete, 
vilket kortfattat påtalats ovan. Ämnets karaktär och det sätt på vilket det uppmärk-
sammas i litteraturen är härvid av primär betydelse. Enligt min tolkning kan detta  
tydliggöras i tre steg. För det första är det av fundamentalt intresse att kunden 
överhuvudtaget aktualiseras som en medverkande eller deltagande part och att be-
grepp som ”kundmedverkan” och ”participation” återkommande integreras i 
etablerade och tjänsterelaterade texter. För det andra är det högst relevant att detta 
görs återkommande, men i hög grad på ett mera begränsat sätt i samlade 
framställningar, även om bidrag av mera fokuserad karaktär i någon utsträckning 
förekommer. För det tredje formar dessa befintliga bidrag en grund som på 
varierande sätt stödjer olika byggstenar i detta arbete, i vilket avsikten varit att 
utveckla ramar som ger en mera samlad bild av fenomenet. 
 
En ingrediens som framstår som relevant är att den litteratur som här avses i hög 
utsträckning intar en relevant och respekterad ställning inom det område som med ett 
samlande begrepp kan rubriceras ”Service Management”. Erkända auktoriteter upp-
visar en accept för fenomenet kundmedverkan och aktualiserar det på varierande sätt, 
varvid sådana författare och forskare kan nämnas som Mary Jo Bitner, David E. 
Bowen, Bo Edvardsson, Christian Grönroos, Evert Gummesson, Christopher 
Lovelock, Richard Normann och Valarie A. Zeithaml. 
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Vidare framträder i detta sammanhang betydelsen av forskarens egen relation till 
litteratur och forskningsbidrag inom området, vilket innebär att dennes förförståelse i 
olika delar av kunskaps- och forskningsprocessen är av intresse. På ett mera 
personligt plan aktualiseras detta nedan inom rubriken ”Forskningsprocessen – en 
personlig betraktelse”. Den egna förförståelsen och dess inflytande klarläggs av 
Gadamer (1975/1993, s. 268), som samtidigt påtalar vikten av att förbli öppen inför 
det budskap, den innebörd, som framträder i en text (”…remain open to the meaning 
of the…text”). Vidare framträder en koppling till forskares erfarenheter, insikt och 
kunskaper då Alveson och Sköldberg (1994, s. 329) klargör att litteratur i olika grad 
kan gynna och missgynna kreativiteten i forskningsprocessen. De framhåller härvid 
att det inte är något problem då litteratur erbjuder olika teoretiska perspektiv eller 
inrymmer texter som är öppna, eller lätt kan öppnas, för olika läsningar (s. 330). Med 
dessa utgångspunkter framstår, i detta sammanhang, det personliga förhållandet och 
närheten till tjänsterelaterade texter som intressant, liksom erfarenheten av sådana. 
Parallellt noterar jag att litteratur och forskningsbidrag inom detta område i hög grad 
tillkommit under några få årtionden. Detta accentueras vidare nedan, men det intres-
santa är att kunskaper och litteratur kontinuerligt utvecklas, att området inbjuder till 
nytänkande och att texter delvis framstår som ”öppna för olika läsningar”. Samtidigt 
framträder det perspektiv som här står i centrum på ett begränsat sätt inom den 
samlade ram som kunskapsområdet ”Service Management” formar. 
 
För att återkomma till historik och utveckling, har tjänstesektorn under ett antal 
årtionden uppmärksammats allt tydligare i litteratur och forskning. Gummesson 
(2002, s. 324) markerar detta och klargör också att tjänstemarknadsföring på allvar 
började väcka intresse först under senare delen av 1970-talet. Han aktualiserar härvid 
Nordiska Skolan (s. 325) och framhåller: ”Intresset för tjänster spreds snabbt i Nor-
den, framförallt i Sverige och Finland, …” (s. 324). Parallellt med den internationella 
benämningen ”The Nordic School of Services” kan detta begrepp ses som ett 
samlingsnamn för forskare, konsulter och praktiker med intresse för tjänstesektorn 
(Gummesson 2002, s. 324 - 325). Vidare påtalar Zeithaml och Bitner (2003) dess 
betydelse, samtidigt som de säger: ”…the ’Nordic School’ of services, …is grounded 
firmly in relationships and marketing as a customer-focused process.” (s. 8).  
 
Kortfattat och övergripande noterar jag inte minst intresset för mötet med kunden och 
leveransen till denne, servicepersonalens roll, kvalitetsfrågor, intern marknadsföring, 
servicekultur och nya tekniska lösningar. Samtidigt har begrepp som ”sanningens 
ögonblick” (Normann 1992), ”servicescape” (Bitner 1992) och ”den interaktiva 
marknadsföringsfunktionen” (Grönroos 1983) fått betydelse. Vidare har, under en 
utvecklingsperiod, flera samlade framställningar lyft fram olika författare och intres-
set för området (t.ex. Swartz et al. 1995, Brown et al. 1991, Bowen et al. 1990, 
Zemke och Bell 1990, Edvardsson och Thomasson 1989, Edvardsson och Gummes-
son 1988, Lovelock 1984a). Något som dessutom kan understrykas är det intresse för 
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relationsbaserad marknadsföring som bland annat framgår av Zeithaml och Bitner 
(2003), liksom Grönroos (2002). Gummesson (2002, s. 24), som använder begreppet 
RM (relationsmarknadsföring), framhåller dessutom att en del av det nytänkande som 
bidragit till framväxten av RM kommer från tjänstemarknadsföringen.  
 
Teoribildning, föreställningar och begrepp som karaktäriserar och kan knytas till 
”Service Management” formar de referensramar mot vilka tjänsterelaterade fråge-
ställningar i hög grad aktualiseras. Därmed utgör de också de yttre ramarna för detta 
arbete. Tjänsters specifika karaktär är härvid av intresse och Gummesson (2002) 
framhåller, som ett unikt särdrag för tjänster, att den delvis samtidiga produktions- 
och konsumtionsprocessen utgör en avgörande skillnad gentemot varor, samtidigt 
som han menar att denna är en väsentlig del av RM (s. 325, 326). I anslutning till 
detta påtalar han också att kunden delvis deltar i produktionen (s. 325). Som ett 
observandum är den koppling till relationstänkande som här framträder inte minst 
tänkvärd mot bakgrund av att Gummesson (2002, s. 346) menar att RM och CRM 
innebär ett paradigmskifte. 
 
Dessa yttre ramar är tänkvärda, samtidigt som den primära avsikten i detta avsnitt har 
varit att påvisa betydelsen av befintliga bidrag vilka på varierande sätt stödjer olika 
byggstenar i detta arbete. De utgör en grund i processen mot bakgrund av den 
specifika orienteringen mot kunden som aktiv medaktör, samtidigt som relevansen i 
detta sammanhang är kopplad till det återkommande, men begränsade, engagemanget 
för fenomenet i etablerade framställningar.  
 
Med hänsyn till att dessa teoretiska bidrag rubricerats som en erfarenhetsbaserad 
grund, kan framhållas att begreppet ”erfarenhet” enligt Gadamer (1997, s. 162) kan 
framträda på två sätt. Han menar att vi kan tala om dels erfarenheter ”…som 
införlivas med och bekräftar vår förväntan, …” (s. 162), dels ”…den erfarenhet man 
’gör’.” (s. 163). På motsvarande sätt klargör han att samma erfarenhet strängt taget 
inte kan ”göras” mer än en gång, men att den ständigt kan bekräftas och förvärvas 
genom upprepning (Gadamer 1997, s. 163). Med avseende på den som besitter vissa 
erfarenheter och på denna grund gör en ny erfarenhet, framhåller han också: ”Den 
som erfar har blivit medveten om sin erfarenhet – han har blivit erfaren.” (s. 163).  
 
Det som i detta sammanhang framstår som tänkvärt är att han dessutom menar att vi 
på detta sätt kan tillägna oss en ny horisont för fortsatta erfarenheter (Gadamer 1997,     
s. 163). Begreppet diskuteras vidare i nästa avsnitt och mot bakgrund av detta har 
avsikten i denna del varit att kortfattat aktualisera innebörden i det. Det väsentliga är, 
med denna utgångspunkt, att det framstår som relevant att tala om ”en erfarenhets-
baserad grund” och ”teoretiska erfarenheter” med avseende på bilden och upplevelsen 
av texter med orientering mot kunden som aktiv medaktör. 
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4.6 Erfarenhetsbaserade bilder av ”kundens vardag” 
 
Parallellt med den teoretiska bas som påtalats ovan, formar erfarenhetsrelaterade 
bilder av ”kundens vardag” en primär grund i detta arbete. Berger och Luckman 
(1966/1979, s. 31) diskuterar vardagslivets verklighet och hur denna kan te sig utifrån 
vanliga samhällsmedborgares sunda förnuft, varvid de använder begreppet ”common 
sense - verklighet”. De klargör vidare att vardagsvärlden har sitt ursprung i samhälls-
medlemmarnas tankar och handlingar, samtidigt som den vidmakthålls som verklig 
genom dessa (s. 31). Dessutom framhåller de att vardagslivet kan indelas i olika 
sektorer som i varierande utsträckning kan uppfattas rutinmässigt (s. 36), vilket ger 
associationer till vår vardag som kunder. Inom servicesektorn agerar vi i olika situa-
tioner och händelseförlopp. Vi interagerar med personal eller utrustning och möter 
olika former av miljöer. I vissa situationer agerar vi helt på egen hand, kanske framför 
datorn, och i andra kan medkonsumenter inta en naturlig roll. Det är denna verklighet 
som står i centrum, relaterad till bland annat resor, finanssektorn, handeln och olika 
former av offentlig verksamhet. Det är denna verklighet som via erfarenhetsbaserade 
bilder formar en naturlig och primär grund för detta arbete.  
 
Språket fyller härvid en naturlig funktion. Berger och Luckman (1966/1979 s. 53) 
påtalar att vi via språket typifierar våra erfarenheter så att de kan sammanfattas i 
allmänna kategorier, varigenom de får mening såväl för oss själva som våra med-
människor. Med språkets hjälp kan, enligt min tolkning, olika zoner inom vardags-
livets verklighet lyftas fram i medvetandet, såväl inom ramen för möten och menings-
utbyten med andra som i situationer då vi inte samtalar med någon (Berger och 
Luckman 1966/1979 s. 53). Parallellt talar Molander (1988, s. 160) om ”inter-
subjektiv observerbarhet” med avseende på sådant som personer kan uppnå en hög 
grad av enighet om genom enbart iakttagelser. Han tydliggör härvid att ”inter-
subjektiv” står för något som är gemensamt för flera subjekt, samtidigt som han med 
”observationspåståenden” avser sådana påståenden som vi kan uppnå enighet om 
”…utan att förutsätta någon speciell vetenskaplig teori.” (s. 160). I samklang med 
detta betonar Berger och Luckman (1966/1979 s. 35) att vardagslivets verklighet för 
individen ter sig som en intersubjektiv värld, en värld som delas med andra.  
 
På denna grund konstaterar de ”…att vardagslivets värld är lika verklig för andra som 
den är för mig själv.” (s. 35). De påtalar också att vår naturliga attityd till denna värld 
bygger på commonsense-medvetandet och motsvarar andra människors naturliga 
attityd (Berger och Luckman 1966/1979 s. 35). Vi är alltid medvetna om att våra 
perspektiv och planer inte överensstämmer, men det primära är att den naturliga 
attityden refererar till en värld som är gemensam för många människor (s. 35). Berger 
och Luckman (1966/1979 s. 32) talar också om ”den intersubjektiva commonsense-
världen” och säger dessutom (s. 35): ”Commonsense-kunskap är den kunskap jag 
delar med andra under vardagslivets normala, självklara rutiner.”. 
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Något som måste accentueras i detta sammanhang är att en grundläggande sortering 
och standardisering har framstått som naturlig för att tydliggöra den erfarenhets-
baserade grunden i kundens vardag. Detta betyder att jag på ett grundläggande plan 
identifierar en intellektuell process präglad av strukturella ingredienser. Delvis i 
samklang med texten ovan har situationer och händelseförlopp ”specificerats”, inte 
minst med hänsyn till att olika resurser kan vara inblandade och att tidsrelaterade 
faktorer kan framträda. För att tydliggöra detta är det som en illustration naturligt att 
kunder kan interagera med personal och andra kunder eller att de alternativt kan 
hantera olika situationer på egen hand, med varierande närhet till utrustning. Vidare 
kan kunder agera i möten med tjänsteorganisationen, liksom i sammanhang då de på 
intet sätt är i kontakt med leveranssystemet. Flera olika inslag har på ett naturligt sätt 
aktualiserats i processen och den primära avsikten här är att via dessa enkla illustra-
tioner markera karaktären på denna ingrediens i arbetet. Tilläggas kan att olika typer 
av tjänste- och leveranssystem dessutom har lyfts fram på denna nivå, vilket bland 
annat innebär att varierande typer av arenor och kundmöten har aktualiserats. Att 
identifiera olika sammanhang i vilka kunder framträder har framstått som en naturlig 
komponent och näraliggande påtalar Ödman (2004, s. 80) vikten av att rekonstruera 
de sammanhang i vilka tolkningsobjekten är delar. Det måste härvid framhållas att 
han ser detta som en viktig uppgift inom hermeneutiken, men att det enligt min 
tolkning ter sig relevant även i detta arbete som primärt relaterar till det Alvesson och 
Sköldberg (1994, s. 12) benämner ”reflekterande forskning”. 
 
Den grundläggande process som här påtalats har framträtt som en väsentlig ingre-
diens för att lyfta fram, klarlägga och tydliggöra de erfarenhetsbaserade bilder av 
kundens vardag som, enligt ovan, intar en fundamental position i detta arbete. Molan-
der (1988, s. 127) talar om empirisk erfarenhet, vilken enligt min tolkning relateras 
till den verklighet vi på olika sätt kan uppfatta omkring oss. Han påtalar dessutom att 
vi inte minst i vetenskapliga sammanhang engagerar oss i vad som ”är observerbart” 
(s. 160), även om han också framhåller att observationer i sig är aktiva och innefattar 
kategoriseringar av olika slag (s. 145). På ett sammanfattande sätt klargör han dock 
att det är ”…svårt att komma ifrån tanken på att det är genom våra sinneserfarenheter 
vi har, i någon mening, bäst kontakt med den empiriska verkligheten.” (Molander 
1988, s. 145). I detta framträder, enligt min tolkning, en direkt närhet till det han själv 
benämner ”empirisk erfarenhet”. Vidare framhåller Alveson och Sköldberg (1994,     
s. 13), då de diskuterar reflekterande forskning, att ”…empiriskt material – tolkningar 
med referens till ’verkligheten’ – är viktigt, …”. Samtidigt markerar de dock 
betydelsen av att fundera på vad empiriskt material betyder och varför man gör vissa 
tolkningar, innan man uttalar sig om ”verkligheten” (s. 13). 
 
Vad som utgör ”empiri” respektive ”verklighet” är föremål för diskussion, vilket 
påtalas av Arbnor och Bjerke (1994, s. 38), samtidigt som de markerar att ”empiri” är 
att jämställa med erfarenheter av det vi benämner ”verklighet” (s. 39). De klarlägger 
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vidare att forskningsinsatser ska uppvisa relevans i relation till verkligheten (s. 38) 
och att man i dagligt tal med ”verklighet” brukar avse den yttre verklighet vi har 
omkring oss (s. 39). I anslutning till detta talar de också om ”erfarna upplevelser”, 
vilka relateras till sinnesintryck av denna verklighet (s. 39). Gadamer (1997, s. 160) 
framhåller att erfarenheter är vetenskapens nödvändiga förutsättning, men att de 
måste säkras såtillvida att enskilda iakttagelser regelbundet visar detsamma. När man 
sedan uppnått den allmänna karaktär som erfarenheterna handlar om, kan den 
vetenskapliga frågeställningen aktualiseras (s. 160). Som ett förtydligande klarläggs i 
anslutning till detta att ”allmän karaktär” är kopplat till det gemensamma hos många 
enskilda iakttagelser. 
 
Vidare accentuerar Gummesson (1991d, s. 11) betydelsen av att forskare har ”access” 
till data som på ett relevant sätt speglar verkligheten. Han säger (s. 11): “Access 
refers to the opportunities available to find empirical data (real-world data) and 
information.”. Detta framhålls som en central och avgörande ingrediens, vilken 
grundläggande understryker betydelsen av närhet till det fenomen som studeras 
(Gummesson 1991d, s. 21). Samtidigt klargör han att forskare inom marknadsförings-
området i hög grad erbjuds access till verkligheten (”reality”) i det dagliga livet 
(Gummesson 2001, s 37). Detta poängteras på bland annat följande sätt: “We are 
offered constant and close access to reality, far superior to that of any other type of 
data collection method.” (Gummesson 2001, s. 37). Access och närhet lyfts härvid 
fram på ett sätt som, enligt min tolkning, relaterar väl till detta arbete.  
 
Samtidigt bör framhållas att detta görs inom ramen för en diskussion som fokuserar 
de möjligheter som aktionsforskning (”action research”) erbjuder forskare inom 
marknadsföringsområdet. Återkommande lyfter han inom denna ram fram den verk-
lighet vi möter i det dagliga livet, bland annat som kunder (Gummesson 2001, s. 37,  
2005, s. 323). Med koppling till detta klarläggs vidare att aktionsforskning kan 
relatera till och tillvarata personliga erfarenheter som en värdefull grund, samtidigt 
som detta på ett naturligt sätt understryker betydelsen av den enskilde forskarens 
förmåga (Gummesson 2001, s. 37). Bland annat betonas härvid reflektion parallellt 
med inre dialog (”dialogue”) (Gummesson 2005, s. 323).  
 
På olika sätt framträder här kopplingar till mitt arbete, specifikt enligt min tolkning 
med hänsyn till den grund som erfarenhetsbaserade bilder av ”kundens vardag” 
formar. Värdefulla ingredienser som aktualiseras uppvisar närhet, vilket är tänkvärt 
och intressant. På ett kortfattat sätt noterar jag samtidigt att de krav som ställs för att 
en studie skall accepteras som aktionsforskning, enligt Gummesson (2003, s. 490), är 
relaterade till systematik och reflektion (”…how systematic and reflective it is; …”). 
Parallellt framhåller han att karaktäristiska inslag och krav inom hermeneutiken kan 
tjäna som vägledning för en sådan studie (”...; ït should be confronted with the 
guidelines from hermeneutics.” (s. 490). 
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I detta arbete bygger och formar erfarenheter av intersubjektiv karaktär en naturlig 
grund. Uttryckt i något andra termer innebär detta att vardagslivets värld bildar en 
primär utgångspunkt, specifikt då inom den zon som här står i centrum: den 
konsumentrelaterade tjänstesektorn. Med avseende på begreppet ”erfarenhet” 
(”erfahrung”, ”experience”) framhåller Gadamer (1997, s. 163) att sådan bara kan 
förvärvas genom upprepning och att den är ”…något som ständigt bekräftas.”. Våra 
erfarenheter gäller tills de motsägs av nya erfarenheter, menar han (Gadamer 
1975/1993, s. 350), samtidigt som han klargör att detta är karaktäristiskt för erfaren-
heter generellt, oavsett om vi talar om vetenskapliga procedurer eller erfarenheter i 
det dagliga livet (”…the experience of daily life that men have always had.”).  
  
Sammanfattningsvis innebär detta att erfarenhetsrelaterade bilder av kundens vardag 
format en primär grund för tolkning och reflektion i detta arbete. Som framhållits 
ovan har en intellektuell process på grundläggande nivå varit naturlig för att 
strukturera, sortera och klarlägga händelser, situationer och förlopp som kan före-
komma. Detta har varit en fundamental ingrediens, relaterad till målsättningen att på 
ett relevant sätt beakta och integrera hela det spektrum av tjänster som kan före-
komma inom den konsumentorienterade sektorn. Med denna utgångspunkt har den 
helt avgörande forskningsprocessen varit kopplad till det valda perspektivet. Bilder av 
kundens vardag har fått genomslagskraft och gradvis integrerats i en samlad bild, 
vilken i olika delar relaterats till befintliga teoretiska bidrag, inom ramen för en 
sammanflätad process. Överväganden om alternativa tolkningsmöjligheter har varit 
en naturlig ingrediens, parallellt med en strävan att klarlägga förhållandet mellan 
helheten och delarna. Berger och Luckman (1966/1979, s. 35-36) framhåller att då 
man exempelvis fördjupar sig i teoretiska betraktelser medför detta ”…en övergång 
till ett fullständigt annorlunda plan.”. Med andra ord talar de om övergången till 
vetenskapsmannens teoretiska attityd från den naturliga attityden, vilken är relaterad 
till vardagslivets verklighet (Berger och Luckmann 1966/1979, s. 36). I detta kan jag 
se en viss närhet och koppling till mitt arbete, med hänsyn till att forskningsprocessen 
påtagligt präglats av pendling mellan vardagsrelaterade bilder och engagemang på ett 
teoretiskt plan.  
 
Avslutningsvis bör framhållas att texten karaktäriseras av att bilder från kundens 
vardag kontinuerligt lyfts fram. Detta har framstått som naturligt för att tydliggöra 
olika ingredienser, liksom för att accentuera förankringen i den vardagliga verklighet 
som kunder och tjänsteorganisationer möter. Skiftande situationer och händelse-
förlopp vävs in, samtidigt som olika delar av tjänstesektorn aktualiseras. Ambitionen 
har härvid varit att på bästa sätt beakta de variationer som kan förekomma inom 
tjänstesektorn och integrera olika typer av arenor, leveranssystem, möten och förlopp. 
I fem kapitel presenteras dessutom, i avslutande delar, ett antal konstruerade 
händelseförlopp. Avsikten är att via dessa tydliggöra olika ingredienser på ett 
kortfattat och samlat sätt för läsaren, vilket betyder att de genom sin speciella karaktär 
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skall uppfattas som stödjande inslag i helheten. Det avgörande är, utifrån de inten-
tioner som väglett arbetet, den koppling och närhet till kundens vardagsvärld som 
framträder i den samlade framställningen. Kundens roll som medverkande aktör 
accentueras och andra aktörers inblandning beaktas, samtidigt som olika situationer 
och sammanhang införlivas i texten.  
 
 
4.7 Forskningsprocessen – en personlig betraktelse 
 
Inom ramen för flera års undervisning i marknadsföring har tjänstesektorn och teori 
relaterad till denna intagit en framskjuten roll i min profession. Litteratur och 
forskningsbidrag har blivit nära följeslagare i arbetslivet, parallellt med personliga 
tankegångar och reflektioner. De karaktäristika som tjänster uppvisar har på skilda 
sätt aktualiserats och inte minst har efterhand kundens roll fångat mitt intresse. Detta 
är bakgrunden till min forskning och mitt engagemang. I detta ser vi också en naturlig 
koppling till den grund som befintliga teoretiska bidrag format i forsknings-
processen, vilket inte minst klarlagts i avsnitten 1.3, 2.1 och 4.5.  Enkelt uttryckt har 
jag tagit del av många högst intressanta och tankefrämjande bidrag avseende kunders 
medverkan i tjänsteproduktion, samtidigt som jag upplevt det som svårt att få ett 
helhetsintryck präglat av en samlad bild av fenomenet och olika inslag i detta. Enligt 
min mening är detta relaterat till perspektivfrågan, vilken framstår som avgörande. 
Den har därmed stått i förgrunden i detta arbete och genomgående har forsknings-
processen präglats av det perspektiv som aktualiserar tillkomsten av tjänster och 
accentuerar kundens roll som aktiv medaktör. 
 
I en strävan att fånga och klarlägga fenomenet närmare har det framstått som givande 
och relevant att utveckla och empiriskt förankra arbetet genom att beakta naturligt 
förekommande inslag i ”kundens vardag”, vilket klarlagts i avsnitt 4.6. Med hänsyn 
till forskningsfrågans karaktär, ambitionen att få en samlad bild och de variationer 
som tjänstesektorn uppvisar, har jag upplevt detta angreppssätt som påtagligt beri-
kande. Arbetet har därmed karaktäriserats av teoretisk analys inom ramen för en 
process sammanvävd av teoretiska erfarenheter och på erfarenhet grundade bilder av 
vardagslivets värld inom den konsumentrelaterade tjänstesektorn. Processen har varit 
komplex till sin natur, samtidigt som den i hög grad formats av tolkning, reflektion 
och ambitioner att förstå. Befintliga teoretiska bidrag har fyllt en naturlig funktion 
och reglerat väsentliga inslag i en grundläggande stomme till föreställningsram. 
Parallellt har allmänt förekommande förlopp och händelser i kunders vardagsliv 
integrerats och bidragit med förankring såväl som en vidgad horisont. Utifrån de 
grunder som projektet vilar på, har kunskapande och förståelseprocessen präglats av 
tänkande och tankarnas försök att bringa klarhet. Något som därvid framträtt som 
högst påtagligt har varit relationen mellan befintliga bidrag, vardagslivets bilder och 
egna teoretiska ansatser. Möjligen kan man symboliskt tala om ett antal ”möten” 
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mellan dessa tre ingredienser, varigenom positionerna gradvis förskjutits framåt och 
horisonten vidgats.  
 
Detta hade dock inte varit möjligt utan att bejaka språkets betydelse och som tidigare 
framhållits har begreppsutveckling varit en ingrediens i forskningsstrategin. Språkets 
betydelse, liksom begreppens essentiella funktion vid kunskapande, har diskuterats 
och framhållits i avsnitt 4.3. Något som kan poängteras är att jag eftersträvat att på 
bästa sätt nå fram till en sammanhållen begreppsapparat. Detta har inneburit att jag 
upplevt betydelsen av att parallellt relatera språket till helheten och delarna. Genom-
gående har målsättningen varit att forma denna samlade begreppsapparat via språklig 
precision, klarhet och i möjligaste mån naturliga och enkla ord. Det har härvid varit 
naturligt att på olika sätt tillvarata och infoga ord och begrepp som är relaterade till 
primärt områdena ”Service Management” och marknadsföring. Som tidigare fram-
hållits ger Gummesson (2002, s. 348) uttryck för kopplingen mellan nytänkande och 
begreppsutveckling, samtidigt som Danermark et al. (1997, s. 184) klargör att det i 
många fall kan vara fruktbart att använda och utveckla redan befintliga begrepp. 
Mycket av detta har fallit sig naturligt, men det som kan framhållas är upplevelsen av 
språkets funktion även i tankevärlden och det teoretiska tänkandet. Språket är inte 
enbart av intresse för att producera en text. 
 
Detta har framgått mycket tydligt och innebär att språkliga inslag integrerats som en 
naturlig och väsentlig komponent i forskningsprocessen. För att återkomma till karak-
tären på denna kan man i princip konstatera att den med stöd av språket har formats 
av tankarnas växelspel mellan befintlig teori, bilder från ”kundens vardag” och egna 
ansatser till förståelse och utveckling. Berger och Luckman (1966/79, s. 37) 
accentuerar hur medvetandet kan växla mellan det dagliga livets verklighet och det 
teoretiska tänkandets. Detta kan tolkas på olika sätt, men i grunden ser jag en intres-
sant närhet till forskningsprocessen. Utifrån den teoretiska ansatsen och de grunder 
arbetet vilar på, är det mycket påtagligt att tankarnas pendling mellan den teoretiska 
världen och vardagsvärlden präglat centrala inslag i processen. Denna har fort-
löpande utvecklats och efterhand erbjudit nya erfarenheter, parallellt med ständiga 
omprövningar av egna ansatser.  
 
På detta sätt framträder parallellt induktiva och deduktiva inslag på ett sätt som 
betyder att processen, enligt min tolkning, relaterar till abduktiv slutledning. Alveson 
och Skjöldberg (1994) framhåller att abduktion kan betraktas som ett slags kombina-
tion av induktion och deduktion (s. 42) och att induktiva och deduktiva förfaringssätt 
kan betraktas som led av abduktionen (s. 44). Detta relaterar väl till forsknings-
processen och dess ingredienser av förförståelse och analys med koppling till 
befintlig teori och erfarenhetsbaserade bilder av kundens vardag, liksom den kon-
tinuerliga växlingen mellan teoretiska mönster och vardagsrelaterade situationer. På 
denna grund, och inom denna ram, har tolkningar och omtolkningar fortlöpande satt 
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sin prägel på processen. Alveson och Sköldberg (1994, s. 42) markerar också att 
abduktion inbegriper förståelse, vilket relaterar väl till ambitionen att bättre förstå 
fenomenet kundmedverkan. Vidare menar Danermark et al. (1997, s. 143) att abduk-
tion är ett delvis svårfångat begrepp. De poängterar dock samtidigt att all abduktion, i 
en mer grundläggande mening, bygger på kreativitet och fantasi (s. 149). Med fokus 
på abduktionens tillämpning inom samhällsvetenskapen klargör de att en tolknings-
ram, eller teori, vägleder tolkningen och att denna ram vanligtvis utgör ett av flera 
tänkbara alternativ (s. 145-146). Vidare accentueras tankeprocessens inflytande med 
hänsyn till möjligheten ”…att formulera nya idéer om hur företeelser hänger 
samman,…”, liksom betydelsen av ”…ingående kunskaper om etablerade alternativa 
teorier, modeller och tolkningsramar, …” (s. 149).  
 
För att åter bli något mera personlig, framträder i denna diskussion på olika sätt bety-
delsen av forskaren själv. Ödman (2004, s. 79) poängterar tolkarens ”…erfarenhet, 
teoretiska perspektiv och kunskaper…” som ingredienser i dennes förförståelse, 
samtidigt som han påpekar att denna förändras under arbetets gång. Parallellt klargör 
Wallén (1993, s. 75), med avseende på förförståelsens genomslagskraft, att man 
”…förstår något nytt genom att inordna det i tidigare kunskap.”. För att med denna 
utgångspunkt ägna sig något åt personlig reflektion, intar mina erfarenheter från 
akademisk undervisning en naturlig roll. Under många år har jag undervisat i olika 
kurser med inriktning mot marknadsföring, liksom utvecklat och ansvarat för sådana. 
Efterhand har inte minst tjänsterelaterade kurser intagit en fundamental roll, parallellt 
med ansvaret för kursen företagsekonomi 41-60 poäng, med inriktning mot 
marknadsföring. Handledning av uppsatser på denna nivå har under flera år varit ett 
centralt inslag i min tjänst, varvid marknadsrelaterade frågor och tjänstesektorn på 
olika sätt aktualiserats.  
 
De erfarenheter som detta byggt upp och skapat är en del av min person och på ett 
naturligt sätt har detta fått genomslagskraft och inflytande i detta sammanhang. Inte 
minst ser jag en närhet till grundningen i befintliga teoretiska bidrag, liksom den 
process inom vilken allmänt förekommande situationer och händelseförlopp ”specifi-
cerats” och strukturerats. Erfarenhet avseende olika typer av leveranssystem, arenor, 
möten, interaktion och aktörer är nära förknippad med min yrkesroll. Samtidigt kan 
åter framhållas att min forskning inkluderar ett medvetet val av perspektiv, vilket 
betyder att en ambition i tidigare avsnitt varit att tydliggöra att det naturligt finns 
alternativa tolkningsmöjligheter. Alveson och Sköldberg (1994, s. 328) markerar 
betydelsen av denna ingrediens då de accentuerar konsten att behärska teorier och 
därmed också alternativa tolkningsmöjligheter.  
 
Avslutningsvis finns anledning att ägna några ord åt textproduktion. Självfallet är det 
så att författandet och skapandet av text i hög grad satt sin prägel på processen. Andra 
ingredienser har enligt ovan intagit naturliga och på olika sätt avgörande roller, men 



 
 
 
  

 

86 

samtidigt har den text som vuxit fram alltid varit närvarande. Gadamer (1975/1993,  
s. 397) framhåller att ingen text ”talar” (”speaks”) om den inte präglas av ett språk 
som når läsaren. Språkets fundamentala roll har tidigare markerats, parallellt med den 
naturliga ambitionen att via texten tydligt förmedla budskapet. Något som dessutom 
måste poängteras är att den framväxande texten, via egna tolkningar, fyllt en primär 
funktion inom ramen för den samlade förståelseprocessen. 
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5 INSATSER 
 
 
Kundens medverkan utgörs och formas grundläggande av olika aktiviteter. 
Detta har diskuterats tidigare i framställningen, varvid jag också aktualiserat 
begreppet insatser. Initialt behandlas nedan en grundläggande uppdelning i dels 
fysiska och mentala insatser, dels nyttjande och stödjande insatser med hänsyn 
till om kunden är i kontakt med tjänstesystemet eller ej.  
 
Parallellt intar, enligt min tolkning, karaktären på kundens personliga engage-
mang en fundamental roll. Denne engagerar sig bland annat för att få tillgång 
till en viss del av tjänstesystemet, vilket som en illustration kan framhållas för 
att markera betydelsen av den intention och det engagemang som präglar 
kundens agerande. Denna ingrediens ges stort utrymme i detta kapitel, vilket 
syftar till att klarlägga den samlade bild som framgår av figurerna 5.4 och 5.5. 
 
 
5.1 Inledning 
 
Enligt tidigare är insatser sådana ”kundaktiviteter som kan relateras till produktion av 
tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, såväl genom den karaktär de 
uppvisar som det inflytande de får” (avsnitt 4.1). Det sistnämnda framstår som 
fundamentalt. Kundens medverkan är naturligt relaterad till olika typer av effekter, 
samtidigt som dennes prestation uppvisar en relevant koppling till tjänsteorganisa-
tionen. Detta har tidigare klarlagts i avsnitt 2.3. 
  
I den följande framställningen ges avsnitt 5.3 stort utrymme utifrån ambitionen att 
presentera och klarlägga olika typer av insatser, med hänsyn till den inriktning och 
karaktär som kundens prestationer och engagemang uppvisar. Därefter presenteras 
dels en samlad bild av kundens insatser (5.4), dels fem förlopp för att tydliggöra olika 
ingredienser och den empiriska förankringen (5.5). Inledningsvis ges dock en mera 
grundläggande bild av de insatser kunden presterar. 
 
 
5.2 Grundläggande kategorisering       
 
 
5.2.1 Fysiska  och  mentala insatser 
 
Som en naturlig utgångspunkt kan två typer av insatser särskiljas: fysiska och mentala 
(figur 5.1). På detta grundläggande plan framstår det som naturligt att relatera till 
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litteratur som behandlar konsumenters beteende. Jag noterar bland annat att Kardes 
(2002, s. 5) beaktar affektiva och kognitiva inslag parallellt med kunders agerande, då 
han aktualiserar konsumenters reaktioner och respons (”respons”). Samtidigt fram-
håller Peter och Olson (1993, s. 10) följande med avseende på konsumenter: “..., we 
must understand what they think (cognition) and feel (affect), what they do 
(behaviors), and the things and places (environmental events) that influence and are 
influenced by what consumers think, feel, and do.”. På motsvarande sätt lyfter Engel 
et al. (1995, s. 560) fram  “...how consumers think, feel, and act in the marketplace”. 
Med koppling till detta framhåller de samtidigt: “Action refers to the specific beha-
vior of interest (for example, buying, using, borrowing)” (s. 394). Enligt min tolkning 
accentueras i båda dessa bidrag en gränsdragning mellan kunders konkreta agerande 
och mera bakomliggande aktiviteter av mental art. På liknande sätt beaktar Howard  
(1989, s. 29) olika komponenter inom ramen för ”The Consumer Decision Model”. 
Med fokus på ”brand recognition”, ”attitude toward the brand” och ”confidence in 
judging the brand” framhåller han (s. 30): ”They are formed in the consumer’s 
mind...”, samtidigt som han också påpekar (s. 35): “Intention(I) to buy is defined as a 
mental state...”. Med avseende på komponenten ”information” markeras vidare 
betydelsen av perception (s. 30) liksom ”internal search” (s. 74). Naturligt inkluderas 
även ”external search” (s. 74) och ”purchase” (s. 36), vilket betonar kundens agerande 
och dennes fysiska aktiviteter.  
 
 
 
 

Figur 5.1 Insatser - grundläggande kategorisering I 

 
Det väsentliga i detta sammanhang är att mentala respektive fysiska aktiviteter på ett 
naturligt sätt framträder inom ramen för kundrollen. Med denna utgångspunkt är 
fysiska insatser ett samlande begrepp för de fysiska aktiviteter som kunden presterar 
inom ramen för sin medverkan - kundens konkreta handlande och agerande. Med 
mentala insatser avses aktiviteter på det mentala planet, av kognitiv eller affektiv art. 
Kategoriseringen fokuserar vad kunden gör på ett uppenbart och påtagligt grund-
läggande plan och den ges mycket begränsat utrymme i den fortsatta framställningen. 
 
Som ett observandum kan framhållas att Normann (2000, s. 112) liksom Eiglier och 
Langeard (1987, s. 40), presenterar en uppdelning i fysiskt, intellektuellt och 
emotionellt deltagande. Härvid framträder en närhet till ovanstående diskussion, men 
ingen grundläggande överensstämmelse. Enligt min tolkning är avsikten i dessa 
bidrag primärt att betona karaktären på kundens medverkan i olika situationer, medan 
den kategorisering som här står i centrum mera direkt fokuserar specifika aktiviteter 
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som kunden presterar. Då Normann (2000, s. 111) beaktar det (fysiska) arbete kunden 
utför, ter sig närheten mera påtaglig än då han talar om ”intellektuella handlingar”.  
 
 
5.2.2 Nyttjande och stödjande insatser 
 
Med utgångspunkt från de bidrag som behandlats i avsnitt 1.3 framgår inte minst att 
kunder medverkar i kontakt med tjänsteorganisationen och dess personal. Detta är den 
naturliga utgångspunkten och mycket påtagligt behandlas medverkan ur denna syn-
vinkel, även om detta inte alltid markeras. Kunden gör insatser för att på olika sätt 
tillvarata erbjudandet och dess möjligheter. Kunden nyttjar det samlade tjänstesystem 
som erbjuds och enligt min tolkning presterar denne nyttjande insatser.  
 
Variationer mellan olika typer av tjänsteverksamheter måste då uppmärksammas. 
Gummesson (1991a) identifierar nio olika typer av servicemöten, samtidigt som 
Lovelock et al. (1999) menar att leveransen sker hos tjänsteorganisationen, hos kund-
en eller ”through arm’s length transaction”. Båda dessa bidrag, vilka beaktats i avsnitt 
3.2, kan relateras till en gränsdragning som markerar att kunden, som ett primärt 
inslag i sin medverkan, presterar nyttjande insatser. Med denna utgångspunkt kan 
kunden enligt min tolkning vara i kontakt med tjänstesystemet på skiftande sätt enligt 
följande: 
 
* kunden befinner sig inom eller i omedelbar anslutning till lokaler eller ett avgränsat 

område som tjänsteorganisationen disponerar; 
*kunden medverkar inom ramen för någon form av externt möte med exempelvis en 

hantverkare eller överhuvudtaget med personal som agerar inom ramen för sin 
yrkesroll utanför lokaler som organisationen disponerar; 

*kundens kontakt och medverkan är teknikbaserad såtillvida att denne via någon form 
av tekniskt system kan lämna information som kan registreras inom organisationen 
(och möjligen också kan få respons på sitt budskap); 

* kunden medverkar inom ramen för privat nyttjande av hyrd utrustning (eller 
möjligen annan utrustning som temporärt disponeras). 

 
Parallellt med denna fundamentala komponent kan kunder, enligt min tolkning, 
medverka även då de inte är i kontakt med tjänstesystemet. Det avgörande är att 
sådana kundaktiviteter framträder ”… som kan relateras till produktion av tjänster 
eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, ...” (avsnitt 4.1). Såväl Bowen (1986, 
1990, s. 39) som Mills och Moberg (1990, s. 108) anlägger ett tidsrelaterat perspektiv 
och framhåller betydelsen av kunders aktiva inblandning såväl i förväg och under 
själva leveransen som i efterhand. Motsvarande markeras av Gummesson (2002,       
s. 89), samtidigt som Zeithaml och Bitner (2003, s. 358) poängterar kunders 
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medverkan i efterhand. Vidare konstaterar Grönroos (2002, s. 234) att medverkan 
ibland kan ske utanför samspelet med serviceleverantören, samtidigt som han påtalar 
att kunden i vissa situationer kan producera tjänsten ”…isolerad från..” leverantören 
(s. 237). Detta är vägledande och grundläggande för den övergripande bild av 
fenomenet som lyfts fram och presenteras i detta arbete. 
 
På denna grund gör kunden, enligt min tolkning, stödjande insatser i anslutning till 
den medverkan som sker då denne på intet sätt är i kontakt med det aktuella tjänste-
systemet. Vidare kan stödjande insatser presteras såväl i förväg som i efterhand, 
vilket klargörs närmare i nästa avsnitt. Som exempel på stödjande insatser kan dock 
nämnas tillgänglighetsrelaterade aktiviteter, förberedelser inför en resa, självstudier i 
anslutning till en kurs eller uppföljning av de råd som en sjukgymnast givit. Insatser i 
förväg får alltid genomslagskraft och inflytande i senare skeden. Insatser i efterhand 
uppvisar alltid en koppling till tidigare leverans från tjänsteorganisationen.  
 
I figur 5.2 markeras dessa två grundläggande typer av medverkan, parallellt med den 
indelning i fysiska respektive mentala insatser som tidigare behandlats. Även om 
nyttjandeorienterade insatser i kontakt med servicesystemet intar en avgörande roll, 
framträder stödjande insatser som väsentliga inslag i den samlade tjänsteprocessen, 
enligt min tolkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.2 Insatser - grundläggande kategorisering II 

 
 

Avslutningsvis bör framhållas att denna kategorisering ges stort utrymme i den 
fortsatta framställningen. Härvid används också, som i figuren ovan, benämningarna 
nyttjande medverkan och stödjande medverkan med avseende på situationer och 
sammanhang då kunden presterar nyttjande respektive stödjande insatser. Som ett 
observandum bör också påpekas att kundens eget nyttjande fokuserats i denna 
grundläggande presentation. I vissa situationer kan dock dennes engagemang primärt 
vara orienterat mot en annan kund, enligt min tolkning. Denne står då i centrum, 
kanske i samband med transporter och hantering av utrustning eller då en mera 
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kunnig kund tar initiativet och föreslår hur en medkonsument skall nyttja en viss 
anläggning. Detta behandlas närmare i nästa avsnitt. 
 
 
5.3         Karaktären på kundens engagemang 
 
5.3.1 Inledning 
 
Kundens engagemang är en naturlig ingrediens i fenomenet och i centrum står aktivi-
teter vilka uppvisar ett engagemang som är relaterat till tjänsteorganisationen (avsnitt 
2.3). På denna grund har det framstått som naturligt att beakta det fokus som kundens 
insatser uppvisar i olika situationer och då med utgångspunkt från frågan: ”vad gör 
kunden egentligen?” Olika inslag har härvid framträtt allt tydligare och den samlade 
bilden bygger på ett mönster som efterhand återkommit. Utgångspunkten är således 
kundens fokus eller syfte, vilket i realiteten betyder att karaktären på kundens 
engagemang står i centrum. Detta är väsentligt och bör framhållas. Även om närhet 
till olika effekter kan framträda är denna koppling inte avgörande. Det fundamentala 
är kundens fokus, engagemang och intention. På denna grund kan vi enligt min 
tolkning lyfta fram olika typer av insatser enligt figur 5.3. Dessa är primärt relaterade 
till egen nytta, samtidigt som annan kund kan stå i centrum i vissa situationer. Detta 
tydliggörs i den fortsatta framställningen, men som en illustration är det naturligt att 
den enskilda kunden primärt kan agera för att en medkonsument skall få tillgång till 
tjänstesystemet.  
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Utvärdering 

 

Figur 5.3 Insatser – karaktären på kundens engagemang. 

 
I jämförelse med den kategorisering som presenterats i avsnitt 5.2 framträder här en 
annan karaktär. Tidigare kategorisering präglas av tudelning och en gränsdragning 
som i detta sammanhang framstår som mera entydig: fysiska och mentala insatser 
respektive nyttjande och stödjande insatser. Den kategorisering som här står i centrum 
är mera tolkningsrelaterad, samtidigt som den lyfter fram kundens eget perspektiv. I 
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den samlade bilden framstår komplexa inslag som naturliga. Detta diskuteras i avsnitt 
5.4, men som ett observandum bör påpekas att olika typer av insatser i viss 
utsträckning kan förekomma samtidigt.  
 
Avslutningsvis bör dessutom framhållas att samtliga typer av insatser i figur 5.3 kan 
förekomma vid såväl nyttjande som stödjande medverkan, samtidigt som fysiska och 
mentala insatser genomgående förekommer oberoende av denna kategorisering. 
  
 
5.3.2 Tillgänglighetsorienterade insatser 
 
Köbildning och kösystem är vanliga inslag i tjänstesektorn. Likaså aktiverar sig 
kunder i stor utsträckning för att komma i kontakt med olika delar av service-
systemet. I båda fallen är det en fråga om tillgänglighet och grundprincipen ter sig för 
mig väldigt likartad. Kunder engagerar sig påtagligt för att skapa tillgänglighet och 
normalt betraktar vi det som ett naturligt inslag i kundrollen. Vi är medvetna om att vi 
måste medverka på detta plan för att få tillgång till olika tjänster. Som biobesökare 
står vi kanske i kö både till biljettförsäljning och godisautomat, samtidigt som det är 
naturligt att aktivt medverka för att komma på plats i salongen. På större anlägg-
ningar och attraktioner inom exempelvis turism- eller nöjessektorn är kundens för-
flyttning fundamental. Detsamma gäller på ett varuhus eller en stormarknad.  
 
I andra sammanhang kan möjligheterna för kunden vara mera begränsade, t.ex. hos 
frisören och tandläkaren eller vid ett personligt möte på en offentlig institution. Då 
kunden väl kommit i kontakt med servicesystemet är då behovet av tillgänglighets-
relaterade insatser klart begränsat. Motsvarande gäller vid olika typer av ”externa 
möten”. Samtidigt är det naturligt att tillgänglighetsrelaterade inslag inom ramen för 
”teknikbaserade kontakter” uppvisar specifik karaktär, exempelvis då kunden via sin 
dator söker viss information. ”Privat nyttjande” uppvisar genomgående särprägel. 
Efter initial kontakt och avtal med tjänsteorganisationen har kunden i princip fri 
tillgång till viss utrustning, vilken kan nyttjas mycket självständigt. 
 
Beslut och agerande i samband med köp framträder också som tillgänglighets-
orienterad medverkan, i anslutning till t.ex. en teaterföreställning eller en fotbolls-
match. Kundens engagemang och köpbeslut fyller en grundläggande funktion för den 
tjänst som senare uppkommer. Det avgörande är att kunden inom initiala förlopp 
engagerar sig, medverkar, för att få tillgång till den tjänst som levereras. 
 
På denna grund presterar kunder, enligt min tolkning, tillgänglighetsorienterade 
insatser och bland annat då inom ramen för nyttjande medverkan i kontakt med 
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tjänstesystemet. Det bör då åter framhållas att resultatet inte står i centrum utan 
kundens intention och karaktären på dennes engagemang.  
 
Vid stödjande medverkan, då kunden inte är i kontakt med tjänstesystemet, kan denne 
på motsvarande sätt aktivera sig för att få tillgång till systemet och erbjudandet. 
Förflyttning är då ett naturligt inslag. Kunder engagerar sig för att få tillgång till ett 
sport- eller musikevenemang, en offentlig serviceinrättning, ett transportmedel, en 
sevärd attraktion eller en butik. Med avseende på specifika situationer aktualiserar 
såväl ”teknikbaserade kontakter” som ”externa möten” tillgänglighetsrelaterade 
aktiviteter som kan uppvisa särprägel. Ofta framstår dessa som blygsamma, 
exempelvis då kunden söker kontakt via ett elektroniskt nät eller engagerar sig för att 
ge en hantverkare tillgång till hemmet. ”Privat nyttjande” uppvisar också speciell 
karaktär, genom att kunden under en viss tidsperiod exempelvis har tillgång till en 
hyrbil. Initiala kontakter med uthyraren uppvisar dock ingen principiell särprägel. 
  
Genomgående innebär detta att kunder i hög grad presterar tillgänglighetsorienterade 
insatser även inom ramen för stödjande medverkan. Samtidigt finns anledning att 
uppmärksamma även sådan bokning och beställning som görs i kontakt med andra 
aktörer. Flygresan och hyrbilen kanske bokas genom en fristående resebyrå och 
teaterbiljetterna kanske beställs på nätet av en aktör som erbjuder denna typ av 
förmedling. Även annan organisation kan därmed vara inblandad. Det avgörande är 
dock att kunden medverkar inom ramen för den tjänsteprocess som är relaterad till 
bakomliggande organisation, i föregående exempel således flygbolaget, biluthyraren 
eller teatern. Även om kunden primärt nyttjar exempelvis resebyråns tjänster, ser jag 
en fundamental koppling till den organisation som ansvarar för och erbjuder den 
tjänst som står i centrum.  
 
Som tidigare framhållits kan kunder också medverka med primärt fokus på annan 
kund. Kunder kan på olika sätt stödja varandra såväl inom mera nära relationer som 
vid tillfälliga kontakter. I olika sammanhang är det också naturligt att engagemanget 
omfattar såväl kunden själv som andra inom exempelvis familjen. Det avgörande är 
att kunden engagerar sig på ett sätt som kan relateras till den aktuella tjänste-
organisationen. I princip kan då även negativa inslag förekomma genom att kunder i 
speciella sekvenser kan agera för att hindra, störa eller på annat sätt motverka andra 
kunder. 
 
I hög grad förekommer dock inslag av mera positiv karaktär. Kunder transporterar 
och hjälper varandra för att skapa tillgång till olika erbjudanden, som ett led i sin 
stödjande medverkan. Insatserna kan variera påtagligt, men även enkla råd och 
vägvisning kan få betydelse. I kontakt med tjänstesystemet uppfattar jag motsvarande, 
exempelvis då kunder är varandra behjälpliga i en mera omfattande sekvens på en 
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stormarknad eller då en oerfaren kund får vägvisning på en större attraktion. Vidare 
framträder inom vårdsektorn förekomsten av inslag som uppvisar sådan stödjande 
karaktär. Sammantaget framgår att enskilda kunder kan medverka primärt för att en 
medkonsument skall få tillgång till olika delar av det samlade tjänstesystemet, vilket 
inte minst är naturligt inom nära relationer. I olika situationer kan dock även kortvarig 
interaktion, ett tillfälligt möte, få inflytande. Annan kund står i centrum och jag 
uppfattar tillgänglighetsorienterade insatser. 
 
Inom ramen för bidrag som presenterats i avsnitt 1.3 noterar jag att Gummesson 
(2002, s. 89) beaktar att prestationer med koppling till tillgänglighet kan vara en del 
av kunders medverkan. Vidare markerar han den betydelse kunder kan få för varandra 
via köbildning (Gummesson 1998, s. 10). På motsvarande sätt påvisar Grönroos 
(2002, s. 188) att kunder samspelar med kösystem, samtidigt som han klarlägger att 
kunden kan påverka tillgängligheten för medkonsumenter (s. 186). I vissa delar 
markeras här, enligt min tolkning, primärt en effekt av kundens medverkan, även om 
jag också uppfattar en närhet till dennes prestationer. Vidare noterar jag en koppling 
via det intresse för köbildning och kösystem som framträder (t.ex. Katz et al. 1991). 
Enligt min tolkning betonas dock härvid inte kundens engagemang i kösystem som en 
specifik typ av medverkan, vilken tydligt relateras till andra prestationer från dennes 
sida. 
 
 
5.3.3 Resursorienterade insatser 
 
Kunden kan på olika sätt betraktas som en resurs. Därmed finns det också anledning 
att uppmärksamma aktiviteter inom vilka kunden själv beaktar detta. Kunder kan läsa 
in föreskrifter eller regler och inte minst kan de observera hur andra kunder 
exempelvis hanterar ett modernt och avancerat självbetjäningssystem. Besökaren på 
en offentlig förvaltning kanske kontrollerar egna handlingar inför ett personligt möte 
och bankkunden kan fylla i olika blanketter samtidigt som han väntar på betjäning. 
Vidare är det naturligt att den som skall motionssimma eller medverka i ett ”gympa-
pass” förbereder sig med hänsyn till klädsel, liksom kryssningsresenären som ”klär 
upp sig” inför kvällens bankett. Den gemensamma kärnan är att kunden själv som 
resurs står i centrum och att dennes engagemang uppvisar en koppling till senare 
medverkan.  
 
Enligt min tolkning förekommer tre besläktade typer av insatser. Dels kan kunden 
engagera sig med fokus på kunskap, dels kan tillgången till informationsmaterial och 
olika handlingar stå i centrum och dessutom kan någon form av utrustning vara en 
avgörande komponent. Med denna utgångspunkt finns det enligt min tolkning 
anledning att uppmärksamma kundens resursorienterade insatser.  
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Dessa kan, som framgått, vara en naturlig komponent vid nyttjande medverkan i 
kontakt med tjänstesystemet. Även stödjande insatser i förväg kan dock, inom ramen 
för min bild av fenomenet, uppvisa en resursorienterad karaktär. Inför ett restaurang-
besök eller en kväll på diskotek kan kunder vara mycket noggranna med klädsel och 
personlig fräschör. Motsvarande gäller inför en mässa eller ett viktigt personligt möte, 
liksom generellt i många andra sammanhang. Dessutom kan kunder helt naturligt 
inhandla eller låna utrustning primärt med avseende på nyttjandet av en tjänst, kanske 
i samband med en kurs i oljemålning eller avancerad skidåkning. Enligt min tolkning 
betyder detta att kunder presterar resursorienterade insatser även inom ramen för 
stödjande medverkan i förväg. 
 
Parallellt med klädsel och utrustning är således kunskap och information naturliga 
inslag, inte minst då kundens erfarenhet är mera begränsad. De som tänker besöka en 
festival eller större turismanläggning kontaktar kanske en turistbyrå för att få tillgång 
till broschyrer och kunskap. De som tänker stanna en vecka på hälsohem kan inför 
besöket ha ingående diskussioner med andra kunder som tidigare besökt anläggning-
en. Det gemensamma är att kunden engagerar sig och förbereder sig inför nyttjandet 
av en tjänst och att kundens egna resurser härvid står i centrum. 
 
Även i detta sammanhang kan en annan kund stå i förgrunden. En mera kunnig kund 
kan bistå med kunskap och information inför besöket på en internationell stormässa 
eller ett museum. Engagemanget riktas härvid mot annan kund, varvid erfarenhet och 
tillgång till olika informationsmaterial framstår som väsentliga komponenter. Inom 
ramen för stödjande medverkan måste också utrustning beaktas. Kunder kan stödja 
varandra med såväl förslag och idéer som anskaffning och utlåning inför exempelvis 
en vintersemester. Det avgörande är att engagemanget riktas mot en annan kund och 
att  närheten till en viss tjänsteorganisation framträder. 
 
Vid nyttjande medverkan kan motsvarande inslag vara naturliga, inte minst inom 
verksamheter som erbjuder möjlighet till en längre kontakt. På ett hotell eller en färja 
kan kunder bistå varandra med såväl information och kunskap om olika rutiner som 
med synpunkter på klädsel inför en festlig kväll på restaurangen. Moderna själv-
betjäningssystem och ny teknik lyfter också fram den betydelse kunder kan ha för 
varandra.  
 
Edvardsson et al. (1994, s. 13) beaktar ”co-planning” som en komponent i kundens 
agerande som aktiv medaktör, vilket framhållits avsnitt 1.3. Parallellt påtalar Bowen 
(1986) betydelsen av kunders planering i förväg och enligt min tolkning kan vi, inom 
dessa båda bidrag, uppfatta inslag som inryms i kunders resursrelaterade prestationer. 
Motsvarande framträder då Mills och Moberg (1990), med utgångspunkt från Katz 
och Kahn (1978), framhåller betydelsen av att kunden planerar, förbereder sig och 
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vidtar vissa arrangemang i förväg. Även då Grönroos (1990, s. 80) som ett exempel 
nämner att kunder inom sin medverkan hanterar och fyller i dokument, uppfattar jag 
att kunden beaktas som en resurs inför exempelvis ett möte med servicepersonal.  
 
 
5.3.4 Konstruktion 
 
Inte minst inom verksamheter som erbjuder ett brett spektrum av inslag och 
valmöjligheter kan kunden markant prioritera och påverka det samlade nyttjandet. 
Denne kan tillvarata erbjudandet på sitt personliga sätt utifrån behov och önskemål. 
Kunden kan ”paketera” och ”konstruera”, vilket framträder tydligt på såväl ett 
muséum som en mässa eller en utställning, liksom då denne tillvaratar möjligheterna 
på ett internationellt storhotell, en djurpark eller en festival. Motsvarande gäller på en 
stormarknad eller ett varuhus. Kunden besöker och nyttjar olika avdelningar, för-
flyttar sig, tar en paus, interagerar med andra etc. Även om vissa inslag planerats i 
förväg, kan kunden i kontakt med tjänstesystemet ta väsentliga beslut avseende sitt 
samlade nyttjande. Min upplevelse är att kunden i olika situationer kan inta rollen 
som ”konstruktör” inom ramen för sin nyttjande medverkan. Nyttjandet formas 
naturligt av egna prioriteringar och beslut.   
 
Detta får genomslagskraft även inom verksamheter som inte uppvisar samma omfatt-
ning i erbjudandet, även om möjligheterna för kunden då är mera begränsade. Det 
avgörande är dock genomgående att kunden kan påverka och styra vilka inslag som 
tillvaratas inom de ramar som erbjuds. I vissa sammanhang är dessa snäva, medan 
kunden i andra situationer kan möta ett tjänstesystem som inbjuder till egen 
konstruktion. Variation framstår som något av ett nyckelord, dels med hänsyn till 
olika typer av tjänstesystem dels kunders personliga sätt att tillvarata erbjudandet. 
Tjänsteorganisationens konstruktionsarbete formar erbjudandet och dess möjligheter, 
samtidigt som kundens konstruktion av eget nyttjande kan vara helt avgörande. Enligt 
min bild är det naturligt att lyfta fram kundens konstruktionsorienterade insatser. 
Dessa framträder tydligt då denne tillvaratar och nyttjar servicesystemet. Samtidigt är 
det naturligt att kunder även i förväg planerar sitt nyttjande. Inför besöket på en 
operafestival har kanske den kräsne kunden långt i förväg valt ut vissa godbitar, 
liksom de entusiaster som förbereder tre dagar på en rockfestival. Då vi planerar att 
besöka ett berömt muséum, bestämmer vi kanske i förväg vilka attraktioner som skall 
prioriteras och att vi dessutom skall äta lunch inom anläggningen. En timma på det 
stora varuhuset kan vara väl förberedd och inför besöket hos en myndighet kan vi ha 
bestämt oss för att söka kontakt med en viss person. På liknande sätt förekommer 
konstruktionsrelaterade inslag av stödjande karaktär, bland annat då kunden specifi-
cerar en resa via en fristående resebyrå. Kunden nyttjar de tjänster som denna erbju-
der, men presterar samtidigt stödjande insatser med koppling till de aktörer som 
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senare levererar resan. På olika sätt kan kunden, enligt den bild jag fått, vara 
konstruktör även inom ramen för stödjande medverkan utanför tjänstesystemet.  
 
På denna grund noterar jag den närhet som kan finnas mellan ”konstruktion” i olika 
förlopp. Planer som gjorts upp i förväg kan på skilda sätt styra senare konstruktion, 
samtidigt som även detaljerade planer kan förändras då kunden möter systemet. 
Variationerna är påtagliga, såväl med hänsyn till kundens personliga medverkan som 
olika typer av verksamheter.  
 
Det primära genomgående är dock att kunden framträder som konstruktör i olika 
sammanhang. Möjligen kan man tolka även detta engagemang som ett resurs-
orienterat inslag, inte minst med hänsyn till kundens planering i förväg. Den specifika 
karaktär som framträder gör dock att det, enligt min tolkning, finns anledning att 
särskilt markera kundens konstruktionsorienterade medverkan. Inom denna ram bör 
då också tidsfaktorn uppmärksammas. Kunden kan i många sammanhang välja och 
styra tidpunkten för viss leverans, samtidigt som begränsningarna kan vara påtagliga 
vid exempelvis personliga möten, inom vårdsektorn eller i samband med studier. 
 
Avslutningsvis finns anledning att också uppmärksamma kunden i rollen som med-
konstruktör för andra kunder. Inom ramen för stödjande medverkan i förväg kan den 
enskilda kunden påverka och styra annan kunds nyttjande med avseende på exempel-
vis tidpunkt och lämpliga kontaktpersoner. Erfarenhet kan härvid betyda mycket. Den 
mera kunniga kunden kan engagera sig, förklara och föreslå olika lösningar. I vissa 
situationer kan också en dominerande kund ta initiativet och markant styra exempel-
vis en samlad grupp som skall besöka en turismattraktion. Även i anslutning till 
nyttjande av tjänstesystemet framstår den samlade gruppen och nära relationer som 
väsentliga i detta sammanhang. På ett nöjesfält eller en festival kan den enskilda 
kunden i hög grad engagera sig i medföljande kunders nyttjande. Graden av infly-
tande kan variera, men på skilda sätt framträder kunden som ”medkonstruktör” även 
vid nyttjande medverkan i kontakt med organisationen. Det avgörande är karaktären 
på dennes engagemang. Kunskap och tillgång till information framstår härvid som 
naturliga komponenter. 
 
I föregående avsnitt har Edvardsson et al. (1994), Bowen (1986) samt Mills och 
Moberg (1990) aktualiserats med koppling till kunders planering och förberedelser. 
Enligt min tolkning framträder inom denna ram även kunders konstruktion, parallellt 
med eventuella inslag av resursrelaterad karaktär. Vidare ser jag en närhet då Mills 
och Moberg (1990, s. 109) framhåller att kunden fyller en funktion ”… in the 
operation’s work flow…” genom att prioritera och gör vissa val. Motsvarande gäller 
då Normann (2000), Tansik (1990) samt Larsson och Bowen (1989) beaktar 
betydelsen av kunders specifikation. 
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5.3.5 Värdeskapande  
 
Vid nyttjande av tjänstesystemet medverkar kunden för att tillvarata erbjudandet och 
för att på skilda sätt tillgodogöra sig värden som kan uppkomma och nytta som kan 
skapas. Möjligen kan man då anlägga ett sådant perspektiv att kundens samlade 
medverkan betraktas som värdeskapande, vilket dock inte framstår som givande vid 
analys. Inom ramen för den bild jag fått framträder snarare det egna värdeskapandet 
som en specifik ingrediens i anslutning till vissa typer av inslag. De tjänster som 
framträder mycket påtagligt i detta sammanhang är sådana som kräver kundens 
närvaro. Vid såväl rehabilitering och träning som olika former av underhållning är 
detta ett absolut krav. Kunden måste vara närvarande, engagera sig och medverka i 
värdeskapandet. Motsvarande gäller på ett diskotek eller en restaurang, samtidigt som 
det är naturligt att kunden även i andra sammanhang engagerar sig för att själv tillföra 
värde, inte minst vid interaktion med andra kunder. Reaktioner från dessa är då en 
naturlig komponent, liksom kundens personliga sätt att tillgodogöra sig olika inslag. 
På en musikfestival medverkar kunden på skilda sätt och närvaro vid olika konserter 
framstår som avgörande. Parallellt noterar jag dock att kunden kan vara inblandad i 
värdeskapande även i andra moment, inte minst vid interaktion med andra besökare.  
 
Vidare framträder, enligt min tolkning, kunden i rollen som värdeskapare i anslutning 
till centrala och avgörande förlopp vid självbetjäning. Med avseende på situationer av 
specifik karaktär (avsnitt 5.2.2), uppfattar jag vid ”privat nyttjande” betydelsen av 
värdeskapande då kunden exempelvis använder en hyrbil. Inom ramen för 
”teknikbaserade kontakter” fyller värdeskapande på motsvarande sätt en naturlig 
funktion då kunden tillgodogör sig information av centralt värde. 
 
Värdeskapande förlopp intar en central roll och leverantören fyller en naturlig och  
fundamental funktion för att erbjuda möjligheter och söka skapa värde. Parallellt är 
det enligt min tolkning naturligt att beakta kunders egna värdeskapande som en 
väsentlig ingrediens i deras samlade medverkan. Härvid ser jag en naturlig närhet till 
sådana effekter som kan relateras till egna prestationer, men det primära i ett första 
steg är att kunden engagerar sig för att tillvarata erbjudandet och tillföra värde. 
Kunden presterar värdeskapande insatser.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar jag två huvudtyper av värdeskapande enligt följande: 
 

 Medverkan där kundens fysiska agerande är naturligt relaterat till, och förknippat 
med, den nytta och det värde som uppkommer. Detta är påtagligt såväl i anslut-
ning till rehabilitering, träning och sportaktiviteter som i samband med själv-
betjäning, liksom nöjen vilka fokuserar kundens fysiska agerande, exempelvis 
dans. Inom denna ram noterar jag dessutom att kunder kan nyttja hyrd utrustning i 
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form av t.ex. en bil eller speciella trädgårdsmaskiner. Kundens eget agerande intar 
en avgörande roll i de värdeskapande processer som framträder. 

 
 Medverkan där upplevelser, kunskap eller kommunikation står i centrum snarare 
än de fysiska aktiviteter som kunden presterar. Denne engagerar sig primärt för att 
njuta, tillvarata och uppleva på t.ex. en teater, en konsert eller en konstutställning, 
liksom för att tillgodogöra sig nätbaserad information och kommunikation som 
präglas av ett egenvärde. Med avseende på kunskap framträder vidare betydelsen 
av värdeskapande i anslutning till studier och utbildning, samtidigt som informa-
tion och kunskap kan stå i centrum även i andra sammanhang. Det primära är 
kundens engagemang och karaktären på detta, parallellt med det värde som kan 
uppkomma. 

  
Genomgående framträder i många skilda sammanhang den essentiella betydelsen 
av värdeskapande relaterat till upplevelser, kunskap och kommunikation. Det 
primära är härvid att kunden engagerar sig och medverkar i olika förlopp för att 
skapa värde. Denne kan på sitt personliga sätt aktivera sig för att interagera och 
för att tillgodogöra sig olika situationer. Detta är bland annat naturligt på arenor 
där kunder möts, exempelvis en festival eller en pub. Motsvarande förekommer 
även på ett gym, där interaktion med andra besökare kan stå i centrum i vissa 
sekvenser. Inom tjänstesektorn är kommunikation med såväl andra kunder som 
personal en vanlig ingrediens och kunden kan på skilda sätt engagera sig för att 
påverka, forma, tillvarata och skapa värde i olika situationer.   
 

Parallellt med denna bild av kundens nyttjande, uppfattar jag värdeskapande även 
inom ramen för stödjande medverkan utanför tjänstesystemet, genomgående i form 
av uppföljning av tidigare leverans från tjänsteorganisationen. Inte minst i samband 
med olika typer av rådgivning och instruktioner är detta påtagligt. Kundens agerande 
i efterhand framstår då som väsentligt, såväl inom exempelvis vård- och hälsosektorn 
som vid finansiell rådgivning. Patientens sätt att sköta medicinering eller följa 
motionsprogram och kostråd framstår som en fundamental komponent. Engagemang, 
vilja och förmåga att i skilda sammanhang följa olika råd lyfter fram fenomenet 
kundmedverkan. Jag uppfattar aktiviteter från kundens sida, vilka kan vara väsentliga 
inslag i den samlade tjänsteprocessen. På motsvarande sätt står egna aktiviteter i 
centrum vid studier, oavsett om det gäller en kurs i språk, ekonomi, målning eller 
pianospel. Kopplingen och närheten till organisationens prestationer är fundamental, 
samtidigt som kunden själv står påtagligt i centrum genom att kropp, hälsa och 
kunskaper framstår som väsentliga komponenter. 
 
Vidare kan kunder inom varuhandeln få instruktioner, råd och anvisningar, vilka kan 
vara relaterade till installation eller montering av nyinköpta varor. Principiellt upp-
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fattar jag även på denna grund kunders värdeskapande i efterhand, i den utsträckning 
som en relevant närhet framträder till den leverantör som tillhandahåller varorna, en 
viss butik eller butikskedja. På motsvarande sätt noterar jag, med koppling till fysiska 
resurser, att kunder i vissa situationer engagerar sig för att vidmakthålla värdet på en 
serviceleverans. Den kund som fått ett nytt klinkergolv inlagt kanske förväntas 
efterbehandla detta, på samma sätt som en nyanlagd gräsmatta initialt ställer krav på 
kunden för att trädgårdskonsultens ansträngningar skall ge resultat. Kunden med-
verkar aktivt för att vidmakthålla värdet av tidigare leverans och även här ser jag en 
koppling till information från organisationen i form av instruktioner eller råd.  
 
Avslutningsvis finns anledning att också uppmärksamma att andra organisationer 
kan vara inblandade i efterhand, såväl då exempelvis läkaren remitterat en patient till 
sjukgymnasten som då kunden möter det hotell som resebyrån bokat. En annan 
organisation står nu i centrum för kundens medverkan, samtidigt som det finns en 
naturlig koppling till den organisation som tidigare betjänat kunden. Även om denne 
nu grundläggande tillvaratar exempelvis resebyråns förslag, är det primära att kund-
ens engagemang och deltagande nu är relaterat till en annan organisation.  
 
Sammantaget framträder värdeskapande inom ramen för nyttjande medverkan, i 
kontakt med tjänstesystemet, som en tongivande och fundamental komponent. 
Parallellt kan dock kunden i vissa sammanhang inta rollen som värdeskapare även vid 
stödjande medverkan. I första hand kan denne engagera sig och agera utifrån olika 
typer av råd, instruktioner och anvisningar, med koppling inte minst till hälsa och 
egen inlärning. I vissa situationer kan dessutom utrustning eller nyinköpta varor 
föranledda viss uppföljning som uppvisar relevant koppling till leverantören.  På olika 
sätt uppfattar jag inslag i tjänsteprocessen. Karaktären kan variera och i vissa 
situationer kan kundens insats framstå som begränsad eller perifer. Det gemensamma 
är dock den värdeskapande ingrediensen. Kunden engagerar sig för att tillföra värde 
inom ramen för inslag som är uppenbart relaterade till tidigare leverans.  
 
I linje med tidigare presentation kan engagemanget alternativt vara relaterat till 
värden som kan uppkomma för annan kund, vilken står i centrum. Inom ramen för 
kontakter med tjänstesystemet kan medkonsumenters engagemang och kunskap inta 
en framträdande roll, såväl på ett gym eller en kurs som i olika situationer inom 
vårdsektorn. Värdeskapande medverkan kan i ett visst förlopp vara relaterad till en 
annan kund och inslag som kan vara av genuin betydelse för denne. Inom nära och 
personliga relationer är det vidare naturligt att kunder kan fylla en viktig funktion för 
varandra. Kunder som har tidigare erfarenheter av en organisation kan inta en 
”medföljande” eller stödjande roll och engagera sig för att förstärka nyttan för en god 
vän eller familjemedlem, liksom för att denne på bästa sätt skall tillgodogöra sig 
värdeskapande förlopp. Det primära är att nyttan och värdet för annan kund står i 
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centrum. I vissa sammanhang framträder, enligt min tolkning, principiellt mot-
svarande inslag vid stödjande medverkan i efterhand, varvid tjänster som uppvisar 
närhet till kropp, hälsa och inlärning intar en naturlig roll. Såväl vid träning och 
rehabilitering som studier kan kunder aktivt stödja varandra i värdeskapandet.  
 
Grönroos (2002, s. 68) framhåller, med koppling till tjänsteprocessen, att kunderna 
själva ofta kan bli en värdeskapande resurs. Samtidigt talar Gummesson (2002, s. 21) 
om värdesamhället, i vilket värdeskapande betonas som det önskvärda resultatet av 
ekonomiska aktiviteter och konsumtion. Han accentuerar vidare att kunden som med-
verkande aktör (”co-producer”) kan få inflytande på de värden som skapas (Gummes-
son 1998, s. 8). Dessutom klargör han att kunder delvis producerar tjänsten tillsam-
mans (Gummesson 2002), vilket enligt min tolkning markerar det värde de gemen-
samt kan skapa. Detta har framhållits i avsnitt 1.3, där också andra bidrag presenterats 
med avseende på den interaktion som kan förekomma mellan kunder (t.ex. Grönroos 
2002, Normann 2000, Johnston och Clark 2001). 
 
Vidare diskuteras självbetjäning med tydlig koppling till kunders medverkan, vilket 
enligt min tolkning betyder att deras värdeskapande engagemang aktualiseras. Nor-
mann (2000, s. 114) framhåller möjligheterna att utifrån ”möjliggörande logik” ge 
kunden verktyg och kunskaper och Bowen (1986; 1990, s. 39) markerar att kunden i 
vissa sammanhang kan fungera som ”sole producer”. Samtidigt presenterar Gabbott 
och Hogg (1998, s. 71) exempel på medverkan i form av interaktion med utrustning. I 
övrigt uppmärksammas kunders möjligheter att betjäna sig själva av bland annat 
Lovelock (2001, s. 77) samt Johnston och Clark (2001, s. 227). I någon mån uppfattar 
jag också en närhet då Ahrnell och Nicou (1989, s.23) påtalar betydelsen av kunders 
sätt att utnyttja tjänsten.  
 
Med koppling till stödjande medverkan poängterar såväl Gummesson (2002) som 
Zeithaml och Bitner (2003) att kunder kan medverka i efterhand och härigenom få 
inflytande på resultatet. Samtidigt tydliggör Grönroos (2002) att medverkan ibland 
kan ske utanför samspelet med serviceleverantören. Han påvisar vidare, med utgångs-
punkt från Ojasalo (1999), en koppling till ”output” även då kunden producerar tjänst-
en isolerad från leverantören (s. 238). Som tidigare framhållits markerar dessutom 
Mills och Moberg (1990, s. 110) att kunder ofta måste utföra vissa uppgifter i efter-
hand för att resultatet skall bli tillfredsställande. Parallellt beaktar de att kunder i vissa 
situationer kan förväntas preventivt vidmakthålla tidigare levererad service (s. 108). 
Även Bowen (1986; 1990, s. 39) tydliggör att kunder eventuellt måste göra vissa 
insatser i efterhand. 
 
Avslutningsvis kan framhållas att såväl Wikström et al. (1992, s. 45) som Normann 
och Ramirez (1994 a, s. 56; 1994 b/1995, s. 86) poängterar betydelsen av kunders 
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värdeskapande aktiviteter och processer. På liknande sätt uppmärksammar Storbacka 
och Lehtinen (2000) kundens värdeskapande (s. 48, 68), liksom betydelsen av dennes 
värdeskapande processer inom relationen till en organisation (s. 14, 18).  
 
 
5.3.6 Utvärdering 
 
Kunder bedömer och värderar erbjudandet såväl i förväg som i efterhand. Detta är 
naturligt och ges stor uppmärksamhet i litteratur och forskning. Det väsentliga i detta 
sammanhang är att det framstår som en ingrediens i tjänsteprocessen.  
 
Vid nyttjande medverkan kan kunder i princip kontinuerligt utvärdera erbjudandet, 
vilket enligt min tolkning kan få betydelse för det samlade nyttjandet. Inte minst 
framstår detta som naturligt inom verksamheter som erbjuder valmöjligheter och ett 
brett spektrum av inslag, exempelvis ett nöjesfält, en festival eller en stormarknad. 
Kunder värderar och prioriterar inom de ramar som erbjuds och konstruerar på ett 
personligt sätt den samlade tjänst som uppkommer. Kopplingen mellan utvärdering 
och tillkomsten av olika tjänsteinslag är uppenbar. Medverkan på detta plan fyller en 
grundläggande och avgörande funktion för att olika tjänster överhuvudtaget skall 
uppkomma. Normann (2000, s. 118) framhåller: ”Tjänsten är immateriell och svår att 
värdera, men den potentielle kunden kan finna ledtrådar genom att bedöma service-
leveranssystemet. Utrustning, lokaler, finansiella resurser samt särskilt de viktiga 
mänskliga resurserna kommer att noga skärskådas, att provas.”. 
 
Påtagliga variationer är en naturlig ingrediens. Vissa kontakter med en organisation 
erbjuder mera begränsade möjligheter och situationen präglas inte lika påtagligt av 
utvärdering och prioriteringar. Inte minst är detta naturligt i samband med planerade 
personliga möten och andra typer av avgränsade och specifika ärenden. Detta 
påverkar dock inte det faktum att utvärdering inför olika beslut och prioriteringar är 
ett naturligt inslag i tjänsteprocessen. Kundens medverkan kan relateras till upp-
komsten av olika tjänster och denne presterar, enligt min tolkning, utvärderings-
orienterade insatser. 
 
Förutom att sådan medverkan är väsentlig före nyttjandet av olika inslag är den också 
naturlig såväl i direkt anslutning till olika moment som i efterhand. Dels kan kunden 
vid personlig interaktion utvärdera olika förslag och idéer som presenteras av 
exempelvis en banktjänsteman eller en kypare, dels är dennes personliga upplevelser 
genomgående en naturlig och väsentlig ingrediens. Jag uppfattar kopplingar till den 
tjänst som uppkommer, parallellt med en närhet till framtida medverkan. Ur olika 
infallsvinklar framstår därmed engagemanget på detta plan som väsentligt och enligt 
min bild presterar kunden aktiviteter som i linje med avsnitt 4.1 ”…kan relateras till 
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produktion av tjänster ...”. Kunden registrerar, tolkar och utvärderar på sitt personliga 
sätt och detta får genomslagskraft. Kunden medverkar även på detta plan. 
 
Med avseende på kundens stödjande medverkan uppfattar jag motsvarande. Utvärde-
ring i förväg är ett väldokumenterat och naturligt inslag. Kunden försöker på olika 
sätt att klargöra och bedöma erbjudandet och olika delar av detta. Sådana aktiviteter 
kan bli avgörande för kundens fortsatta medverkan överhuvudtaget, samtidigt som en 
närhet framträder till egen konstruktion. Bedömning och utvärdering i förväg kan få 
stor genomslagskraft med hänsyn till vilka delar av erbjudandet som tillvaratas och 
den samlade tjänst som kunden tillgodogör sig. Parallellt är kopplingen till förvänt-
ningar fundamental. 
 
Även bedömningar och utvärdering i efterhand måste betraktas som naturliga och 
relevanta inslag i tjänsteprocessen. Kunden återupplever och återskapar mötet med 
serviceorganisationen och olika inslag i leveransen, på egen hand eller tillsammans 
med andra. Kunden engagerar sig med utgångspunkt från tidigare medverkan och 
upplevelser i anslutning till olika händelseförlopp. Grönroos (2000, s. 63) betonar, 
med fokus på kvalitet, betydelsen av ”…a functional  or process-related dimension.”. 
Närheten är uppenbar, samtidigt som jag uppfattar kopplingar till senare medverkan 
från kundens sida. 
 
Genomgående betyder detta att utvärderingsrelaterade aktiviteter framträder som 
naturliga i tjänsteprocessen, såväl då kunden nyttjar tjänstesystemet som vid stödjan-
de medverkan utanför detta. Kunden utvärderar på sitt personliga sätt, vilket på olika 
sätt får genomslagskraft. 
 
Även vid denna typ av engagemang kan en annan kund stå i centrum. Nyttan och 
värdet för denne är då det väsentliga. Vid stödjande medverkan noterar jag hur kunder 
i förväg kan engagera sig såväl för att utvärdera vissa tjänster för annan kunds 
räkning, som för att klargöra för- och nackdelar för denne. Kopplingen till tjänster 
som senare uppkommer är uppenbar och kunder kan, enligt min tolkning, göra 
utvärderingsorienterade insatser med primärt fokus på nyttan och värdet för annan 
kund. Inte minst egna erfarenheter kan då få stor betydelse. 
 
Inom ramen för kundens kontakt med tjänstesystemet ser jag motsvarande. Kunder 
kan bedöma olika delar av erbjudandet primärt med tanke på nyttan för annan kund, 
vilket kan få inflytande på den samlade tjänst som denne tillgodogör sig på ett 
muséum eller en djurpark. Medkonsumenter kan engagera sig såväl före som i direkt 
anslutning till olika förlopp av leveransen, inte minst inom nära relationer eller då en 
samlad grupp exempelvis är på resa eller besöker en anläggning. Vänner tillsammans 
hos frisören kan utvärdera och ha synpunkter på den frisyr som efterhand växer fram. 



 
 
 
 

106 

Banktjänstemannens förslag till investeringar och sparformer kan bedömas och 
kommenteras av en medföljande kund, vars kompetens på olika sätt får genom-
slagskraft. Variationerna är påtagliga, men det avgörande är att kunder även i 
anslutning till utvärdering kan uppvisa ett engagemang som är relaterat till en annan 
kund. Grundläggande noterar jag också att en initiativrik medkonsument kan enga-
gera sig i förlopp efter viss leverans, i form av feedback till organisationen på en resa, 
inom vården eller i samband med ett restaurangbesök.  
 
Vid stödjande medverkan i efterhand noterar jag på liknande sätt betydelsen av 
utvärdering som sätter en annan kund i centrum. Dennes upplevelser och medverkan i 
olika processer kan diskuteras och klargöras efter en tågresa eller en festlig kväll på 
dansrestaurangen. Då exempelvis två kunder interagerar  kan i realiteten båda påver-
kas och närheten till framtida medverkan är uppenbar, såväl ur positiv synvinkel som 
i samband med missnöje. I samband med olika typer av råd och förslag uppfattar jag 
motsvarande. Läkarens insatser och ordination kan utvärderas av en nära vän, liksom 
bankens prestationer och förslag. Värderelaterat stöd av denna typ framstår som ett 
naturligt inslag i tjänsteprocessen. Jag ser en koppling till tidigare medverkan liksom 
till kvalitetsupplevelser och eventuellt också framtida medverkan. 
 
Utvärdering framträder i olika faser som en naturlig ingrediens i kundens medverkan. 
Denne presterar aktiviteter som kan relateras till olika tjänsteinslag och enligt min 
tolkning fyller de en väsentlig funktion i tjänsteprocessen. Med utgångspunkt från 
presentationen i avsnitt 1.3 ser jag en utvärderingsrelaterad koppling då Normann 
(2000, s. 111) påvisar kvalitetskontroll som en funktion i kundens deltagande. Vidare 
betraktar Grönroos (2002, s. 233) kunders klagomål som input i serviceprocessen. 
Parallellt noterar jag att Mills och Moberg (1990, s. 107), under rubriken ”Client 
Service Production Roles”, påtalar betydelsen av att kunden kontinuerligt ger feed-
back under processens gång. I övrigt är utvärdering och personliga kvalitets-
upplevelser väldokumenterade inslag, även om de inte poängteras inom ramen för 
kunders medverkan. Jag noterar bland annat att Lovelock et al. (1999, s. 132) beaktar 
betydelsen av utvärdering inom ramen för ”Pre-purchase Stage” respektive ”Post-
purchase Stage”. Motsvarande framgår av Hoffman och Bateson (2002, s. 84) liksom 
Zeithaml och Bitner (2003, s. 37). Gabbott och Hogg (1998, s. 15) använder begrep-
pen ”Pre-consumption Stage” och ”Post-consumption Stage” och även inom denna 
ram markeras betydelsen av utvärdering. 
 
 
5.3.7 Avslutning 
 
På ett varuhus avslutar kunden olika typer av möten och interaktion genom att 
engagera sig i nedpackning och förflyttning från en viss avdelning. På ett hotell eller 
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en färja är det naturligt att kunder på liknande sätt avslutar sin medverkan i olika 
typer av sekvenser. Biobesökaren aktiverar sig för att lämna lokalen när filmen är slut 
och för de som nyttjat en tennishall är hygien, klädsel och hantering av utrustning 
naturliga inslag i efterhand.  
 
Kunder avslutar olika sekvenser och möten med servicesystemet, samtidigt som det är 
naturligt att de aktiverar sig för att lämna detta i sin helhet. Det sistnämnda är den 
dominerande avslutningen inom verksamheter där erbjudandet inte är så mång-
facetterat och möjligheterna för kunden mera begränsade, liksom vid avgränsade 
ärenden i form av exempelvis ett personligt möte. Variationerna kan vara stora och 
olika konkreta typer av aktiviteter förekommer inom ramen för avslutningen. Det 
gemensamma är emellertid att kunden aktiverar sig efter medverkan i ett visst förlopp 
för att sedan kunna ägna sig åt annat. Inom den bild jag fått av fenomenet framstår 
det som naturligt att beakta kunders avslutningsorienterade insatser. 
 
Dessa framträder som naturliga inom ramen för nyttjande medverkan, såväl efter 
kundens möte med olika delar av tjänstesystemet som efter det samlade nyttjandet vid 
ett speciellt tillfälle. Parallellt ser jag inslag av liknande karaktär även vid stödjande 
medverkan i efterhand, vilka framstår som en påtagligt vanlig del av vardagen. 
Kunder engagerar sig för att lämna olika tjänstesystem och förflyttning står i centrum. 
Samtidigt kan såväl varor som egen eller hyrd utrustning finnas med i bilden och 
ställa krav på viss hantering eller speciella arrangemang. Det centrala är att kunden nu 
lämnat tjänstesystemet och primärt agerar för att sedan kunna ägna sig åt andra 
aktiviteter. Något som kan uppmärksammas är dock att den stödjande avslutningen, 
enligt min tolkning, inte behöver ske inom ramen för en samlad sekvens. Bankkunder 
kan sortera handlingar såväl i banklokalen som när de kommer hem och sedan 
kontrollera olika transaktioner vid ett senare tillfälle. Då utrustning och varor är 
inblandade är det på motsvarande sätt naturligt att den praktiska hanteringen inte 
behöver ske inom en samlad sekvens. Det primära är att kunden, med koppling till 
tidigare leverans, presterar aktiviteter som uppvisar en avslutningsorienterad karaktär. 
 
För att uppmärksamma specifika situationer noterar jag att avslutningen vid ”teknik-
baserade kontakter” normalt framstår som mycket blygsam, exempelvis då kunden 
”loggar ut” efter kommunikation via nätet. I anslutning till ”externa kontakter” 
framträder en specifik karaktär, exempelvis då kunden städar efter hantverkaren. Vid 
”privat nyttjande” av hyrd utrustning uppfattar jag en särprägel som innebär att den 
samlade avslutningen kan innefatta interaktion med personal. 
 
I likhet med andra typer av medverkan kan annan kund stå i centrum. Kunder bistår 
varandra även i avslutande sekvenser, ofta som ett naturligt inslag i vardagslivet. 
Variationerna är stora och olika typer av aktiviteter kan förekomma. Inom ramen för 
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kontakter med tjänstesystemet framträder dock hantering av utrustning och varor. 
Detta gäller också vid stödjande medverkan i efterhand, samtidigt som transporter då 
kan stå i förgrunden. Kontroll av viktiga handlingar eller kvitton kan vara andra 
inslag.   
 
 
5.3.8 Specialfallet ”intern medverkan” 
 
I speciella situationer medverkar den enskilda kunden med primärt fokus på 
tjänsteorganisationen. Inte minst kan kunder fylla en väsentlig funktion inom organi-
serade konstruktionsarbeten i samarbete med en tjänsteleverantör. Kunden engagerar 
sig och medverkar med fokus på organisationens utveckling och förändring, nya 
arbetssätt och kanske ny teknik. Jag uppfattar en naturlig koppling till kunder 
generellt, men primärt framträder vid denna typ av medverkan ett engagemang som 
påtagligt fokuserar organisationen. Denna står i centrum och i princip kan jag se 
motsvarande även i andra sammanhang. Kunder kan stödja personalen i speciella 
situationer, vara behjälpliga utifrån specifik kompetens och kanske också spontant 
städa upp efter andra. Den enskilda kunden blir tillfälligt en ”intern medarbetare” och 
agerar inte med klart fokus på egen eller annan kunds nytta.  
 
Parallellt med de kategorier som presenterats ovan, betyder detta att specialfallet 
intern medverkan måste beaktas, framförallt med tanke på kunders inblandning i 
organiserade konstruktionsprojekt. Som ett observandum i detta sammanhang noterar 
jag en närhet till utvärderingsrelaterade insatser i form av klagomål och andra typer 
av feedback. Gränsdragningen kan möjligen upplevas som komplex. Enligt min 
tolkning kan dock kunder, förutom att engagera sig i utvärdering med primärt fokus 
på eget eller någon medkonsuments nyttjande, medverka även på ett annat plan. 
 
Med avseende på tidigare bidrag påtalas kunders aktiva medverkan i internt 
utvecklingsarbete av t.ex. Echeverri och Edvardsson (2002, s. 467), Baron och Harris 
(2003, s. 94), Schneider och Bowen (1995, s. 86) samt Gummesson (1991a, s. 177).  
 
 
5.4 Kundens insatser - den samlade bilden 
 
Kundmedverkan präglas, enligt min tolkning, av ett engagemang som kan relateras 
till eget eller annan kunds nyttjande, samtidigt som kunder vid ”intern medverkan” 
primärt engagerar sig för att stödja organisationen. På denna grund kan kundens 
insatser kategoriseras på två skilda plan, dels med hänsyn till karaktären på det egna 
engagemanget enligt avsnitt 5.3, dels på ett mera grundläggande sätt enligt avsnitt 
5.2. Den samlade bilden framgår av figur 5.4.  
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Karaktären på kundens engagemang 

* Tillgänglighetsorientering 
* Resursorientering 
* Konstruktion 
* Värdeskapande 
* Utvärdering 
* Avslutning 
 
* Intern medverkan 

 

Fysiska och mentala 
insatser 

Nyttjande och stödjande 
medverkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Grundläggande kategorisering 

 

 

 

 

Figur 5.4 Insatser - en samlad bild 

 
 
I centrum står de sex kategorier som baseras på kundens intention och den karaktär 
som dennes engagemang uppvisar. Som tidigare påvisats kan dessa förekomma såväl 
vid nyttjande som vid stödjande medverkan, även om variationerna är stora beroende 
på verksamhetens art. Genomgående ser vi såväl fysiska som mentala insatser.  
 
Mot bakgrund av denna samlade bild är det naturligt att framhålla den komplexitet 
som inryms i fenomenet, vilket betyder att vi bör uppmärksamma att olika typer av 
insatser kan uppvisa en naturlig närhet. Kopplingen mellan resursorienterad med-
verkan och konstruktion i förväg kan vara uppenbar. På liknande sätt kan utvärdering 
relateras till tillgänglighetsorienterade prestationer i senare led. Samtidigt uppfattar 
jag en naturlig närhet mellan avslutningen i en viss sekvens och tillgänglighets-
relaterade insatser för fortsatt medverkan inom tjänstesystemet. Denna framträder 
inom ramen för förlopp som förenar dessa olika typer av engagemang och samtidigt 
markerar en övergång.  
 
Vidare kan olika insatser i viss utsträckning presteras samtidigt. Inte minst utvärde-
ring är naturlig parallellt med annan medverkan, såsom avslutning eller värde-
skapande. Dessutom är tillgänglighetsrelaterade insatser av sådan karaktär att kunden 
samtidigt kan engagera sig i konstruktion eller resursorienterade inslag.  
  
Specifikt noterar jag dessutom, vid vissa typer av värdeskapande, att kundens med-
verkan parallellt kan framstå som en resursorienterad insats. Detta kan förekomma 
och vara naturligt då kunskaper, egen kropp och hälsa står i centrum. Då kunden 
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      Avslutning 

       Utvärdering  
         Värdeskapande              

Nyttjande insatser 
- i kontakt med tjänstesystemet -  

  Resursorientering  
     Utvärdering                 Värdeskapande       
          Konstruktion                   Avslutning  
           Tillgänglighetsfokus 
 

aktiverar sig på ett gym är välbefinnande och en mera vältränad kropp fundamentala 
inslag. Parallellt med detta värderelaterade fokus kan även inslag av resursorienterad 
karaktär framträda, enligt min tolkning. Detta mot bakgrund av att kundens engage-
mang vid ett visst tillfälle kan uppvisa en koppling till senare medverkan. Värde och 
nytta står i centrum, men parallellt kan kundens prestationer framstå som förberedel-
ser för senare medverkan. Värdeskapande och utveckling av egna resurser förenas. 
 
Avslutningsvis presenteras den samlade tjänsteprocessen i figur 5.5. Denna komplet-
teras dessutom med en summarisk text, med avsikten att ge en kortfattad förklaring. 
Intern medverkan inkluderas ej, då denna ingrediens framstår som ett specialfall och 
undantag.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5.5 Kundens insatser i den samlade tjänsteprocessen. 

 
 
 

Stödjande medverkan i förväg 
 
Resursorientering - kunskap eller tillgång till information och utrustning står 

i centrum för kundens engagemang.  
Utvärdering - servicesystemet och olika inslag i erbjudandet utvär-

deras.  

                 Resursorientering 
              Utvärdering 
          Konstruktion 

 Tillgänglighetsfokus 
 

Stödjande insatser 
- i förväg - 

Stödjande insatser 
- i efterhand - 
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Konstruktion - planer görs upp inför ett kommande möte med tjänste-
systemet, med avseende på primärt tidpunkt eller inslag 
som skall tillvaratas. 

Tillgänglighetsfokus  - kunden agerar för att få tillgång till tjänstesystemet eller 
möjligen för att skapa tillgång för annan kund. 

 
Nyttjande medverkan 
Resursorientering - kunskap eller tillgång till information står i centrum, 

liksom utrustning i vissa sammanhang; kunden själv eller 
annan kund fokuseras som en resurs, primärt med kopp-
ling till medverkan i efterföljande eller senare förlopp. 

Utvärdering - inslag i tjänstesystemet utvärderas såväl före nyttjandet i 
ett visst förlopp som i anslutning till detta eller i efter-
hand.   

Konstruktion - kunden planerar och konstruerar sitt personliga nyttjan-
de eller agerar som medkonstruktör för annan kund. 

Tillgänglighetsfokus - kunden engagerar sig för att få tillgång till olika delar av 
erbjudandet eller möjligen för att skapa tillgång för annan 
kund. 

Värdeskapande - kunden medverkar aktivt för att själv tillföra, skapa och 
tillgodogöra sig värde, samtidigt som nyttan för annan 
kund alternativt kan stå i centrum. 

Avslutning - det samlade mötet med tjänstesystemet, eller medver-
kan i ett visst förlopp av detta, avslutas; alternativt står 
annan kund i centrum.  

 
Stödjande medverkan i efterhand 
Avslutning - kunden har lämnat servicesystemet och gör avslutande 

insatser för att sedan kunna ägna sig åt annat; alternativt 
står annan kund i centrum. 

Utvärdering - eget eller annan kunds möte med organisationen utvär-
deras.   

Värdeskapande - kunden engagerar sig i värderelaterad uppföljning med 
utgångspunkt från tidigare leverans; instruktioner, råd och 
anvisningar står i centrum.  

 
 
 
5.5 Fem förlopp 
 
För att tydliggöra olika typer av insatser, presenteras nedan fem tänkta förlopp inom 
olika tjänstesektorer. Karaktären på kundens engagemang står i centrum, parallellt 
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med förekomsten av såväl nyttjande medverkan som stödjande insatser i förväg eller i  
efterhand. 
 
 

 Hotellet 
 
Vår kund planerade i god tid en veckas avkoppling och rekreation på hotell och 
gjorde långt i förväg tillgänglighetsorienterade insatser genom att boka besöket via 
en fristående resebyrå. Redan några veckor tidigare hade hon haft kontakt med denna 
för att få information och tillgång till några broschyrer, inom ramen för olika resurs-
orienterade insatser. Parallellt framträder den egna utvärderingen som ett naturligt 
inslag av grundläggande betydelse för den samlade tjänst som senare uppkommer. 
Kopplingen till konstruktion är uppenbar. Hon värderade, planerade och specifi-
cerade t.ex. tidpunkt och typ av rum. Hon var då också angelägen om att på olika sätt 
skaffa ytterligare information inför besöket för att få en bra bild av anläggningen. Vi 
ser åter inslag av resursorienterad karaktär, genom att hon engagerar sig i tillgången 
till information och egen kunskap inför besöket. Av tidigare erfarenhet var hon 
medveten om den internationella och lite exklusiva stilen på hotellets gäster, men 
hotellets gym med pool var en nyhet. Detta påverkade i någon mån planerna och den 
preliminära konstruktionen av besöket, dvs. hennes idéer om hur möjligheterna skulle 
tillvaratas. Kanske var det just den lite exklusiva stilen, i kombination med tanken på 
aktiva timmar i hotellets gym, som mest präglade packningen, vilket åter markerar 
förekomsten av resursorienterade insatser. Resan till hotellet var därefter tongivande 
för hennes tillgänglighetsrelaterade medverkan. 
 
I samband med vistelsen är vår kund mycket aktiv inom anläggningen. Nyttjandet 
konstrueras på ett påtagligt personligt sätt, samtidigt som tillgänglighetsorienterade 
insatser får sin betydelse. Hon förflyttar sig ofta för att få tillgång till olika delar av 
erbjudandet - det egna rummet, gym, pool, restaurang och andra gemensamma 
utrymmen inom anläggningen. Genomgående ser jag värdeskapande inslag då hon på 
sitt personliga sätt tillvaratar anläggningen. Hon uppskattar inredningen och stimu-
leras av atmosfären. Hon njuter av det sobra rummet, liksom den goda maten och den 
högklassiga service som personalen presterar. Hon ”ger och tar” i sin interaktion med 
personal och andra kunder. På olika sätt medverkar hon värdeskapande, inte minst då 
hon aktivt nyttjar hotellets gym och pool. Genomgående är samtidigt utvärdering en 
naturlig komponent. 
 
Inför olika inslag förbereder hon sig på varierande sätt och inte minst är hon noga 
med klädsel och personlig fräschör, vilket åter markerar förekomsten av resurs-
relaterade inslag. Parallellt med tillgänglighetsorienterade insatser förekommer 
aktiviteter som fyller en avslutande funktion i olika förlopp, exempelvis då hon 
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signerar notan och lämnar restaurangen eller ”klär om och fräschar upp” efter ett 
träningspass. Samtidigt uppkommer avslutande insatser då kunden tillfälligt lämnar 
anläggningen och inte minst sista dagen då packning och hantering av bagage präglar 
hennes medverkan.  
 
Även efter vistelsen, då hon lämnat anläggningen, står avslutningsorienterade inslag 
i centrum. Hon hanterar sitt bagage och reser hem. Samtidigt är utvärdering naturlig i 
efterhand, såväl i samband med avslutningen som då hon senare minns och åter-
upplever vistelsen, kanske tillsammans med goda vänner som tidigare besökt hotellet.  
 
 

  Banken 
 
Även om vår kund allt oftare uträttar bankärenden via sin dator eller telefon, besöker 
han sin bank i vissa sammanhang. Transport och förflyttning är då naturliga inslag i 
förväg, vilket präglar kundens tillgänglighetsorienterade medverkan. Vid detta till-
fälle har han dessutom, på ett resursorienterat sätt, engagerat sig i förväg genom att 
gå igenom kontoställningar, läsa ett informationsblad och plocka med sig vissa 
dokument. När han tidigare bokat tid med sin kontaktperson på banken hade han 
angivet en ganska flexibel tidpunkt, så besöket konstruerades i viss mån då han strax 
efter lunch begav sig till banken. Han hade gott om tid och bestämde då att också 
uträtta några mindre ärenden i en av kassorna. 
 
Inom ramen för sin kontakt med banken medverkar han tillgänglighetsorienterat 
genom att förflytta sig mellan olika avdelningar och avvakta i kösystemet vid 
kassorna. Eftersom den person han skulle träffa var upptagen, fick han vänta en stund. 
Han var dock flexibel och utnyttjade tiden väl, bland annat genom att diskutera 
placeringar med en av bankens rådgivare på ett resursorienterat sätt inför mötet med 
sin kontaktperson eller senare beslut.  
 
Vid det avtalade mötet engagerar han sig på olika sätt. Han lämnar information, 
lyssnar noga, tar beslut och skriver på vissa handlingar. I hög grad framträder 
betydelsen av konstruktion genom att han specificerar tjänsten, samtidigt som 
värdeskapande är en naturlig ingrediens vid interaktion, där båda parter kan bidra. 
Interaktionen i en av kassorna är rutinmässig, men även denna lyfter principiellt fram 
liknande insatser. Utvärdering är parallellt ett naturligt inslag, vilket inte minst 
framträder i anslutning till det inbokade mötet, efter vilket kunden känner sig väldigt 
nöjd. I olika förlopp förekommer naturliga avslutningar, dels då vår kund hanterar 
handlingar och pengar efter personlig interaktion, dels då han lämnar banken och 
avslutar mötet med tjänstesystemet för denna gång. 
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Även i efterhand framträder avslutande prestationer, bland annat då vår kund för-
flyttar sig från banken. Mötet med denna har stått i centrum vid detta tillfälle, vilket 
betyder att förflyttningen är påtagligt relaterad till bankbesöket. Det primära är olika 
inslag i efterhand, vilka fungerar som en avslutning, ”avrundning” och uppföljning av 
nyttjandet. Därmed kan också grundläggande tilläggas att vår kund senare sorterar 
och sparar viktiga handlingar på ett noggrant sätt.  
 
I anslutning till besöket kände han sig nöjd med det personliga mottagandet, samti-
digt som han upplevde att köbildningen kunde hanteras bättre. När han senare 
kontrollerar och sparar olika dokument, som ett led i avslutningen, upplever han att 
han kan lita på sin bank. I olika faser framträder utvärdering som ett naturligt inslag. 
 
 

  Nöjesfältet 
 
Eftersom vår kund har lovat sina vänner en helkväll på nöjesfältet, gör han vissa 
resursorienterade insatser i förväg. Han kontrollerar bland annat öppettider och går 
igenom informationsmaterial som han har sedan ett tidigare besök. Samtidigt som 
detta ger honom bättre kunskaper om anläggningen utvärderar han attraktionerna, 
inte minst de restauranger som finns. Han känner sina vänner ganska väl och planerar 
delar av kvällen, vilket betyder att han delvis konstruerar nyttjandet. När hans vänner 
anlänt tar han ledningen. Han engagerar sig resursorienterat genom att bistå med 
såväl information som vissa broschyrer, samtidigt som tillgänglighet står i centrum då 
han beställer taxi. 
 
I samband med besöket intar han en central roll i gruppen. Tidigare planering 
reglerar delvis besöket, samtidigt som han i hög grad agerar medkonstruktör under 
kvällen. Genomgående framträder, med avseende på samliga inblandades med-
verkan, betydelsen av tillgänglighetsrelaterade prestationer och värdeskapande. 
Personlig utvärdering ligger samtidigt till grund för valet av attraktioner och den 
avgörande konstruktionen.  
 
Vår kund agerar på ett naturligt sätt med fokus på eget nyttjande, men samtidigt 
framträder i olika förlopp ett engagemang som är klart relaterat till övriga i gruppen. 
Han visar vägen och bjuder på sin kunskap, i vilket jag ser såväl resurs- som 
tillgänglighetsorienterade inslag. Samtidigt engagerar han sig för att försöka utvär-
dera olika attraktioner med tanke på att vännerna skall bli nöjda. Samtliga inblandade 
presterar olika typer av insatser och parallellt med sådana inslag som här aktualiserats 
är också avslutande förlopp en naturlig ingrediens. 
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I efterhand arrangerar vår värd med hemtransport som en del av avslutningen, 
samtidigt som gemensam utvärdering är naturlig. Han upptäcker dock senare att 
notan från deras restaurangbesök, inom anläggningen, är felaktig. Hans vänner tycker 
inte det är så väsentligt, eftersom det viktigaste var att middagen blev så lyckad. Han 
tar dock kontakt med restaurangen nästa dag, blir väl bemött och får senare 
kompensation. Eget engagemang i efterhand får genomslagskraft och han blir nöjd. 
Jag noterar att insatser som presteras inom ramen för avslutningen kan få betydelse på 
olika sätt. 
  
 

 Stormarknaden 
 
Vår kund, som brukar ”storhandla” på torsdagar, planerar veckans matinköp genom 
att läsa den reklam hans handlare regelbundet skickar. Inom ramen för stödjande 
medverkan i förväg utvärderar han olika erbjudanden, på vilken grund han delvis 
planerar veckans inköp. Han noterar samtidigt att trädgårdsmöbler och andra träd-
gårdsartiklar säljs ut till extra förmånliga priser. Han blir intresserad och har detta i 
åtanke vid sin preliminära konstruktion i förväg. Dagen därpå tar bilen till butiken för 
att få tillgång till erbjudandet. 
 
I butiken beger han sig direkt till avdelningen för trädgårdsartiklar. Efter en stund får 
han kontakt med en säljare. De diskuterar utbudet av möbler och han specificerar sina 
önskemål, som ett inslag i sin samlade konstruktion av de tjänster som butiken erbju-
der. Parallellt utvärderas de olika alternativ som säljaren presenterar och föreslår. 
 
Han bestämmer sig ganska snabbt, betalar i en specialkassa för denna avdelning och 
ber att få hämta möblerna senare. Därmed avslutas mötet med säljaren och det 
interaktiva förloppet på denna avdelning. Vår kund beger sig istället till den centrala 
butikshallen för att göra övriga inköp, varvid olika typer av medverkan framträder. 
Kunden skapar tillgång till olika delar av erbjudandet och betjänar i hög grad sig 
själv. Parallellt med betydelsen av tillgänglighetsrelaterade insatser framträder vikten 
av utvärdering i olika led, samtidigt som kundens egen konstruktion får en över-
gripande betydelse. Självbetjäning inbjuder till eget värdeskapande, vilket framträder 
då kunden i centrala delar av förloppet tillvaratar olika möjligheter och inslag i det 
samlade erbjudandet.  
 
Kassakön är relativt lång och vår kund får vänta en stund. I princip medverkar han då 
för att få tillgång till kassabiträdets tjänster och för att kunna avsluta mötet med 
tjänstesystemet. Inom denna ram hämtar han också de möbler han tidigare köpt. 
 



 
 
 
 

116 

I efterhand präglas avslutningen av hemtransport och hantering av inköpta varor. 
Parallellt intar utvärdering en naturlig roll, bland annat med koppling till säljaren och 
dennes agerande vid möbelköpet. 
 
 

  Högskolan 
 
Vår student har såväl ett seminarium som en föreläsning samma dag, på två olika 
kurser. På seminariet skall han och en kurskamrat presentera en preliminär version av 
sin uppsats, för att få synpunkter från såväl övriga på kursen som handledaren. Detta 
har stått i centrum de senaste dagarna. De har båda i förväg förberett sig för att 
prestera väl och få behållning av mötet, vilket framträder som resursorienterad med-
verkan. Den aktuella dagen cyklar han hemifrån i god tid, efter att ha packat med sig 
litteratur och annat material som kan behövas under dagen. På vägen köper han en 
bok inför dagens föreläsning på en ny kurs. Tillgänglighet och resursorienterade 
insatser framträder och sammantaget präglar dessa typer av insatser hans stödjande 
medverkan. Möjligheterna till övergripande konstruktion har däremot varit mera be-
gränsade, med hänsyn till att han skall medverka på ett seminarium och en före-
läsning vid bestämda klockslag. 
 
På institutionen förbereder de sig kort inför seminariet, vilket markerar förekomsten 
av resursorienterade förlopp. Inom ramen för seminariet framträder betydelsen av 
värdeskapande, genom att de agerar för att få synpunkter och förslag, liksom för att 
tillvarata dessa. Parallellt uppfattar jag en resursorienterad prägel genom kopplingen 
till senare medverkan och nytta. Inför den nya kursen senare på dagen känner sig vår 
student oförberedd. Han försöker dock engagera sig och tycker att han tillgodogör sig 
den första föreläsningen över förväntan, genom att lyssna och vara uppmärksam. På 
motsvarande sätt som vid seminariet står värdeskapande i centrum, samtidigt som en 
påtaglig närhet föreligger mellan resursorientering och värde med hänsyn till den 
karaktär som tjänsten uppvisar. 
 
Efter att ha fikat med några kurskamrater cyklar han i efterhand hem, som en avslut-
ning av mötet med tjänstesystemet. Han är nöjd, vilket kan relateras till egna presta-
tioner och förhoppningsvis också, inom ramen för personlig utvärdering, till utbild-
ningen och institutionen. 
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6 PROCESSBIDRAG 
 
 
Kundens insatser skapar och formar bidrag i tjänsteprocessen, vilket klargörs i 
detta kapitel. Två typer kan, enligt min tolkning, särskiljas: informativa och 
fysiska bidrag. De förstnämnda utgörs primärt av sådan information som 
kunden levererar i anslutning till sin medverkan, inom ramen för ett samtal eller 
genom sitt agerande. Fysiska bidrag, vilka är av helt annan karaktär, utgörs av 
exempelvis egen förflyttning eller hantering av utrustning. En sammanfattning 
presenteras i avsnitt 6.4. 
 
 
6.1 Tjänsteprocessen står i centrum 
 
Syftet med detta arbete är ”... att utveckla referensramar avseende kunders medverkan 
i tjänsteprocessen....” ( avsnitt 2.2). Med utgångspunkt från min definition av tjänste-
processen (avsnitt 2.3) innefattas i detta dels kunders inblandning i ”... produktions- 
och konstruktionsprocesser som tjänsteorganisationen presterar på egen hand eller 
tillsammans med andra parter...”, dels sådana kundgenererade bidrag och prestationer 
som, inom ramen för andra händelseförlopp, uppvisar ”…en relevant och naturlig 
koppling till tjänsteorganisationen och tjänster som denna levererar.”. 
 
På denna grund framstår det som naturligt att i en del av detta arbete anlägga ett 
processnära synsätt för att klargöra kunders medverkan. Olika grundläggande typer av 
händelseförlopp och processinslag måste beaktas och kundens roll måste tydliggöras 
med fokus på de bidrag denne levererar i tjänsteprocessen. Enligt min tolkning kan 
härvid, enligt fig. 6.1, två typer av processbidrag särskiljas, fysiska respektive 
informativa. Dessa behandlas och klarläggs i den fortsatta framställningen.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figur 6.1 Processbidrag - två huvudtyper 

 
Grundläggande intar den enskilda kundens engagemang en central roll, vilket 
poängterats i föregående kapitel. Olika typer av insatser framträder och det avgörande 
är att dessa ligger till grund för och formar bidrag i tjänsteprocessen. Inom ramen för 
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bland annat tillgänglighetsrelaterade prestationer eller värdeskapande kan kunden 
medverka genom att på egen hand forma ett förlopp eller genom att leverera bidrag 
till en process i vilken andra parter parallellt är inblandade. Tjänster och tjänsteinslag 
kan tillkomma bakom kulisserna, i anslutning till olika former av interaktion eller 
genom att kunden hanterar vissa uppgifter på egen hand, vilket framgår av bland 
annat Grönroos (2002, s. 237) och Normann (2000, s. 164). Vidare noterar jag i detta 
sammanhang att Echeverri och Edvardsson (2002, s. 107) talar om kundprocessen 
med fokus på de aktiviteter eller delprocesser i vilka kunden deltar, samtidigt som de 
klargör att kundprocessen är en del av den totala tjänsteprocessen. Edvardsson (1996, 
s. 112) framhåller parallellt att dynamiska aktiviteter hänger samman i delprocesser 
som bygger upp tjänsteprocessen.  
 
 
6.2 Nyttjande medverkan 
 
6.2.1 Kopplingen mellan insatser och processbidrag 
 
Vid nyttjande medverkan är kunden i kontakt med den aktuella tjänsteorganisationen 
och agerar som medaktör i processer vilka formar och skapar olika tjänsteinslag. 
Enligt Grönroos (2002, s. 63, 188) kan kunder i olika förlopp samverka med såväl 
personal som fysiska resurser, teknik och olika former av system, parallellt med 
eventuell interaktion med medkonsumenter. Konkret betyder detta att kunden inom 
ramen för sitt agerande kan komma i kontakt andra individer liksom olika typer  av 
fysiska resurser. Detta är väl i linje med den modell avseende ”La servuction de 
l’entreprise de service” som Eiglier och Langeard (1987, s. 18) presenterat, liksom 
Gummessons (1991a, s. 101) grundläggande utgångspunkt för olika produktions-
modeller. Inom denna ram är den fysiska miljön en komponent och jag noterar att 
Grönroos (2002) beaktar denna som det tjänstelandskap kunden möter (s. 127). 
Internationellt är benämningen ”servicescape” väl etablerad (Zeithaml och Bitner 
2003, Lovelock 2001, Grönroos 2000, Bateson och Hoffman 1999, Bitner 1992). 
 
Inom ramen för sin förflyttning genom tjänstesystemet kan kunden därmed dels 
interagera med andra individer, dels på olika sätt komma i kontakt med inredning, 
utrustning och eventuellt också varor. Det är naturligt att söka klarlägga vad kunden 
då tillför och analysera de olika funktioner som denne kan fylla. Kunden bidrar på 
olika sätt och det framstår som rimligt att använda begreppet processbidrag. Detta ger 
enligt min tolkning en rättvisande bild av fenomenet. Som framhållits ovan kan två 
typer av processbidrag särskiljas, fysiska respektive informativa. Dessa behandlas 
mera ingående nedan. Kortfattat kan dock påtalas att fysiska bidrag, enligt min 
tolkning, utgörs av olika händelse- och aktivitetsförlopp som kunden presterar, 
exempelvis egen förflyttning och hantering av utrustning. Informativa bidrag utgörs 
av den information som kunden på varierande sätt levererar. 
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Med denna utgångspunkt avses med processbidrag sådana inslag i tjänsteprocessen 
som kunden ansvarar för. Dessa uppkommer primärt i direkt anslutning till insatser 
som kunden presterar, men i speciella situationer kan de alternativt relateras till 
sådana insatser som kan forma informativa processbidrag i senare skeden. 
 
De förstnämnda intar en framträdande och fundamental roll. Genomgående är de ett 
naturligt inslag i samband med kundens medverkan. Närheten mellan insatser och 
bidrag är då påtaglig, samtidigt som den principiella skillnad som föreligger måste 
uppmärksammas. Kunden presterar insatser i form av olika typer aktiviteter. Dessa 
skapar och formar bidrag i händelseförloppet, vilket betyder att begreppet process-
bidrag lyfter fram och poängterar den funktion som kundens medverkan fyller i 
tjänsteprocessen. Som tidigare framhållits utgör de med andra ord kundens input i 
olika förlopp. 
 
Detta är också fallet vid sådana bidrag som är direkt relaterade till tidigare insatser. 
Även om dessa framstår som marginella i den samlade bilden av fenomenet, är det 
rimligt att här speciellt tydliggöra dem eftersom de ur ett tidsrelaterat perspektiv 
uppvisar en specifik karaktär. Information står i centrum och det primära är att 
följdverkningar av tidigare insatser oförvanskade lever kvar och ligger till grund för 
informativa processbidrag i senare förlopp. Olika formulär, blanketter och handlingar 
som kunder fyller i, kan få inflytande i efterhand inom exempelvis en myndighet eller 
på ett försäkringsbolag. Den information som kunden genererat kan hanteras i flera 
led innan dennes personliga bidrag framträder och får genomslagskraft. Kunden kan 
ha lämnat organisationen för länge sedan och nu ägna sig åt annat, men i realiteten 
framträder ett informativt processbidrag med markant närhet till dennes tidigare 
insats. På motsvarande sätt noterar jag att kunder via IT-baserade system lämnar 
information som oförändrad kan föras vidare i olika led, varigenom den fyller en 
funktion och bidrar i tjänsteprocessen.  
 
Enligt min tolkning framträder i dessa situationer genomgående en förmedling, vilket 
har föranlett begreppet förmedlade processbidrag. Det avgörande är att den informa-
tion som står i centrum är direkt relaterad till kundens tidigare insatser genom att den 
framträder oförvanskad. I annat fall kan den inte rubriceras som processbidrag. Annan 
part kan på olika sätt fylla en förmedlande roll, samtidigt som även kunden själv kan 
inta en roll i den förmedlande kedjan. I vissa situationer betyder detta att kund och 
organisation i samverkan fyller en förmedlande funktion. Det primära är att kundens 
”personliga budskap” inte förvanskas. Den i detta sammanhang helt centrala insatsen, 
i samband med tillkomsten av viss text, får genomslagskraft först då den i efterhand 
genererar informativa bidrag.  
 
Med fokus på inslag som formar och skapar olika förlopp i tjänsteprocessen är 
närheten till kunders prestationer av primärt intresse. Då kundgenererad information 
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lyfts in i ett visst förlopp framträder, enligt min tolkning, en så uppenbar koppling och 
närhet att jag uppfattar ett processbidrag. Olika parter kan samverka i den förmed-
lande processen. Kunden själv är en naturlig länk då denne personligen lämnar vissa 
blanketter och handlingar, samtidigt som även intern hantering kan behövas för att 
budskapet ska nå fram.  
 
Som framhållits har denna typ av inslag uppmärksammats speciellt genom sin särprä-
gel. I den samlade bilden av fenomenet framstår de dock som marginella. De process-
bidrag som genereras i direkt anslutning till kundens medverkan står helt i centrum. 
 
 
6.2.2 Fysiska och informativa processbidrag 
 
Som framgått ovan kan två typer av processbidrag särskiljas, fysiska och informativa. 
Med fysiska processbidrag avses kundens närvaro och olika typer av aktivitetsförlopp 
som denne levererar i anslutning till sin medverkan. Variationerna kan vara påtagliga, 
men det gemensamma kriteriet är att kunden själv presterar inslag i tjänsteprocessen. 
Kunden kan agera på egen hand, men också vara inblandad i interaktion med 
personal, andra kunder eller utrustning. För att tydliggöra kundens fysiska bidrag kan 
man i princip särskilja tre olika typer enligt nedan, samtidigt som det måste fram-
hållas att dessa i vissa sammanhang kan presteras samtidigt. Med hänsyn till att 
exempelvis inredning och andra personer nämns i texten nedan, bör understrykas att 
processen står i centrum. De effekter som kan uppkomma för olika parter är här inte 
det primära. Betydelsen och inblandningen av olika resurser bör dock markeras för att 
tydliggöra karaktären på de bidrag kunden presterar. De två första typerna är enligt 
min tolkning naturliga och mest framträdande, samtidigt som den sistnämnda typen 
av inslag kan få betydelse i specifika situationer.   
 
 

 Bidrag med kunden i centrum Olika typer av fysiska aktivitetsförlopp 
som kunden levererar; t.ex. förflytt-
ning, träning och rehabilitering, liksom 
fysisk närvaro och tillgänglighet vid 
köbildning, väntan eller för att uppleva 
exempelvis en film. 

 
 Hantering av fysiska resurser Nyttjande, hantering och förflyttning av 

inredning, utrustning eller varor. 
 

 Bidrag som involverar annan person Förlopp som innefattar fysisk kontakt 
med personal eller annan kund, t.ex. 
vid dans eller inom vårdsektorn. 
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Som framhållits ovan förekommer kombinationer i form av inslag som parallellt 
sätter olika resurser i centrum. Detta bör inte minst uppmärksammas med tanke på 
sådan hantering av utrustning som sammanfaller med aktiviteter inriktade på kunden 
själv, exempelvis då denne förflyttar såväl sig själv som viss utrustning eller då 
hantlar används på ett gym. Fördjupad analys med avseende på olika kombinationer 
framstår dock inte som avgörande. Avsikten med denna indelning är snarare att 
tydliggöra begreppet ”fysiska processbidrag” än att på ett fördjupat sätt klarlägga 
olika kategorier inom  denna ram. 
 
Vidare framträder informativa processbidrag, vilka utgörs av information som kunden 
levererar. Primärt genereras dessa i direkt anslutning till kundens medverkan, såväl 
genom kundinsatser som medvetet och aktivt fokuserar information som genom 
kundens ”blotta närvaro” och agerande. Dessutom noterar jag i vissa situationer hur 
information, enligt ovan, ”förmedlas” av kunden själv eller annan part. Tidigare 
insatser från kundens sida får då genomslagskraft i form av sådan information som 
oförvanskad lever kvar, inom exempelvis ett IT-baserat system.  
 
Till skillnad från fysiska processbidrag uppvisar informativa bidrag sådan karaktär att 
annan part genomgående står i centrum och olika typer kan framträda enligt följande 
presentation. 
 
 

 Information som kunden levererar i anslutning till sin medverkan, vilken kan 
registreras av personal, andra kunder eller t.ex. en övervakningskamera. 

 
 Information som kunden direkt levererar till olika former av teknikbaserade och 

automatiserade system, t.ex. en bankomat eller ett elektroniskt bokningssystem. 
 

 Information som uppvisar närhet och koppling till tidigare kundinsatser och i 
princip oförvanskad kan registreras i senare händelseförlopp genom att den på 
något sätt ”förmedlas”. 

    
Kopplingen till kundens insatser är den gemensamma kärnan för olika typer av 
processbidrag. Närheten kan dock variera. Inom ramen för fysiska processbidrag kan 
den vara mycket uttalad genom att kundens agerande direkt skapar och formar olika 
typer av aktivitetsförlopp, vilka utgör bidrag i tjänsteprocessen. Förflyttning, träning 
och rehabilitering är exempel som tidigare framhållits. I samband med hantering av 
utrustning eller varor uppfattar jag en något annorlunda karaktär. Kundens insatser 
och bidrag uppvisar då inte motsvarande närhet, även om kopplingen är uppenbar. 
Det primära är att kunden genom sina insatser levererar ett aktivitetsförlopp i vilket 
fysiska resurser är inblandade. Med avseende på informativa processbidrag har varia-
tionerna behandlats ovan. Närheten mellan insatser och bidrag är mera påtaglig då 
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information genereras i direkt anslutning till kundens medverkan än då information 
levereras genom ”förmedlade processbidrag”. Jag noterar dock aldrig den uttalade 
närhet som kan framträda i samband med fysiska bidrag. Genomgående är kopplingen 
mellan insatser och bidrag av annan karaktär då information står i centrum. 
 
Avslutningsvis bör framhållas att olika typer av bidrag, enligt min tolkning, kan 
genereras samtidigt. En naturlig orsak till detta kan vara att kunden gör flera olika 
insatser parallellt, exempelvis konverserar med personal i anslutning till praktisk 
hantering av bagage vid incheckning på flygplatsen. Vidare kan en viss insats 
generera olika typer av bidrag parallellt. Den kund som agerar i en butik, omgiven av 
andra kunder, kanske inte bara tillför fysiska processbidrag. På motsvarande sätt kan 
kunders agerande på ett dansgolv parallellt forma såväl fysiska som informativa 
bidrag. 
 
 
6.3 Stödjande medverkan 
 
6.3.1 Kopplingen mellan insatser och processbidrag 
 
Även vid stödjande medverkan, då kunden på intet sätt är i kontakt med tjänste-
systemet, måste dennes inblandning i olika processer beaktas. Förberedelser, plane-
ring och tillgänglighetsrelaterade aktiviteter har tidigare behandlats, liksom olika 
former av uppföljning i efterhand. Även vid sådana aktiviteter framstår begreppet 
processbidrag som relevant. Kunden skapar och formar processer, kunden medverkar 
i processer tillsammans med andra och kunden levererar sina bidrag. Tjänste-
processen är inte avgränsad till ”...produktions- och konstruktionsprocesser som 
tjänsteorganisationen presterar på egen hand eller tillsammans med andra parter, ...” 
(avsnitt 2.3). Den inkluderar även ”...andra händelseförlopp i vilka kunders bidrag 
och prestationer uppvisar en relevant och naturlig koppling till tjänsteorganisationen 
och tjänster som denna levererar.” (avsnitt 2.3). Interaktion med såväl privatpersoner 
som organisationer är naturlig, samtidigt som kunden kan agera helt på egen hand. 
Det väsentliga är att dennes engagemang och agerande uppvisar relevans. Kopplingen 
till organisationen och tjänster som denna levererar, måste samtidigt stå klar. 
 
Även om den principiella grunden är likartad framträder dock påtagligt en annan 
karaktär än vid nyttjande medverkan. Organisationen är inte aktivt inblandad och de 
processer som nu står i centrum intar på olika sätt en stödjande roll. Aktiviteter och 
händelseförlopp i förväg kan möjliggöra och påverka nyttjande insatser och process-
bidrag som senare levereras av kunden själv eller medkonsumenter. Alternativt kan 
de få inflytande via annan organisation som på något sätt är inblandad. Vidare kan 
händelseförlopp i efterhand uppvisa en naturlig och relevant koppling, exempelvis då 
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kunden följer upp en pianolektion, på bästa sätt följer doktorns ordination eller kanske 
transporterar dåligt förpackade varor.  
 
Kunder kan leverera stödjande processbidrag i mycket varierande sammanhang. 
Interaktion med privatpersoner kan få betydelse även om dessa inte är att uppfatta 
som kunder, liksom kontakter med olika organisationer oavsett vilken relation dessa 
har till den aktuella tjänsteorganisationen. Kopplingen till denna måste dock stå helt 
klar för att kundens prestation skall kunna rubriceras som kundmedverkan. Det 
avgörande är genomgående karaktären på dennes engagemang och det faktum att 
detta via insatser och processbidrag får betydelse.  
 
Såväl stödjande bidrag i förväg som i efterhand kan sätta kunden själv eller annan 
kund i centrum, vid exempelvis transporter, hantering av utrustning, planering inför 
en resa eller uppföljning efter ett läkarbesök. Som framgått ovan framstår det 
dessutom som naturligt att uppmärksamma betydelsen av kopplingar och relationer 
mellan olika organisationer. Då jag ovan lyft fram ”annan organisation som på något 
sätt är inblandad” är avsikten inte minst att markera betydelsen av samarbete och 
etablerade relationer. Bland annat finns anledning att uppmärksamma olika typer av 
tjänstedistributörer, vilka engagerar sig i försäljning, bokning, beställning och kanske 
också paketering av olika tjänster inom exempelvis resesektorn. Genomgående är det  
dock naturligt att beakta sådana kopplingar som kan vara relevanta i detta samman-
hang, även om de kanske mera präglas av sporadiska kontakter än etablerat sam-
arbete. Det primära är att uppmärksamma organisationer som har sådan koppling och 
relation till den aktuella tjänsteorganisationen att kunden via dessa kan agera i rollen 
som medverkande aktör. En fundamental ingrediens är härvid att kundens prestation i 
detta led kan få betydelse för händelser i bakomliggande led, den organisation som 
står i centrum. Kundens insats formar stödjande processbidrag som får genomslags-
kraft via annan aktör, vilken inte står i centrum vid analys.  
 
Sammantaget betyder detta att det även med avseende på kundens stödjande med-
verkan är relevant att, enligt min tolkning, anlägga ett processnära perspektiv i vissa 
delar av analysen. Ur principiell synvinkel framträder gemensamma drag, även om de 
förlopp som aktualiseras inte ingår i den del av tjänsteprocessen i vilken organisa-
tionen är direkt inblandad. Det är istället stödjande medverkan som står i centrum och 
mycket påtagligt framträder en annan karaktär än vid nyttjande medverkan.  
 
Avslutningsvis bör framhållas att stödjande insatser kan ligga till grund för den typ av 
inslag som tidigare rubricerats förmedlade processbidrag. Som framhållits ovan 
uppvisar dessa särprägel och i vissa sammanhang kan de vara relaterade till kunders 
stödjande medverkan, genom att utfallet av denna oförvanskat lever kvar och ligger 
till grund för informativa processbidrag i senare händelseförlopp. Blanketter, formulär 
och andra handlingar som kunden skickat, eller på annat sätt vidarebefordrat, kan 



 
 
 
 

124 

hanteras i flera led innan dennes personliga information framträder och uppmärk-
sammas. Kanske gäller det en beställning, en reklamation eller viktiga handlingar i 
kontakt med en myndighet, då såväl kunden själv som andra parter kan fylla en 
förmedlande funktion. Det avgörande är att utfallet av stödjande insatser, via någon 
form av förmedling, framträder oförvanskat i efterhand. 
 
 
6.3.2 Fysiska och informativa processbidrag 
 
Med utgångspunkt från föregående avsnitt uppkommer även utanför tjänstesystemet 
fysiska och informativa processbidrag av principiellt samma karaktär som vid 
nyttjande medverkan, vilket betyder att presentationen i avsnitt 6.2.2 uppvisar en 
grundläggande relevans även i detta sammanhang. Den avgörande skillnaden är att 
kunden på intet sätt är i kontakt med den aktuella tjänsteorganisationen, samtidigt 
som denne kan interagera med helt andra parter. 
 
En specifik karaktär framträder vid stödjande medverkan, men på ett naturligt sätt 
präglas även denna av kunders inblandning i processer. Fysiska bidrag kan vara en 
naturlig ingrediens, samtidigt som interaktion med andra parter lyfter fram informa-
tiva bidrag. De sistnämnda är av speciellt intresse då flera kunder är inblandade, 
liksom då kunden interagerar med en aktör vilken som mellanhand fyller en funktion i 
relationen till den aktuella tjänsteorganisationen. Grundläggande präglar såväl fysiska 
som informativa bidrag även kunders stödjande prestationer. 
 
 
6.4 Processbidrag - en sammanfattning 
 
I föregående kapitel har olika typer av kundinsatser behandlats. Kundens aktiviteter 
står därvid i centrum och primärt anläggs ett kundnära perspektiv genom att karak-
tären på dennes engagemang markerar sex huvudtyper av insatser (avsnitt 5.3). 
Grundläggande har också framhållits att kunder presterar fysiska respektive mentala 
insatser och att medverkan kan ske såväl i kontakt med tjänstesystemet som helt 
oberoende av sådan kontakt. 
 
På denna grund står tjänsteprocessen i centrum i detta kapitel. Detta medför en foku-
sering på kundens funktion dels i ”…produktions- och konstruktionsprocesser som 
tjänsteorganisationen presterar på egen hand eller tillsammans med andra parter, ...” 
dels i ”...andra händelseförlopp i vilka kunders bidrag och prestationer uppvisar en 
relevant och naturlig koppling till tjänsteorganisationen och tjänster som denna 
levererar.” (avsnitt 2.3). Det väsentliga härvid är att kunden genom sina insatser kan 
skapa och forma olika inslag i den samlade processen. Kunden presterar och levererar 
processbidrag och två typer kan enligt min tolkning särskiljas, fysiska respektive 
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informativa bidrag. Kortfattat utgörs fysiska bidrag av exempelvis händelse- och 
aktivitetsförlopp i samband med träning, egen förflyttning eller hantering av utrust-
ning. Informativa bidrag utgörs primärt av sådan information som kunden levererar i 
anslutning till sin medverkan, oavsett om denna uppkommer på ett medvetet och 
aktivt sätt eller om den är relaterad till kundens agerande och närvaro. Parallellt kan 
dock information framträda även inom ramen för förmedlade processbidrag. Som 
framhållits ovan föreligger då en koppling till insatser som kunden presterat tidigare. 
Kunden själv eller andra parter kan fylla en förmedlande roll, varvid det primära är att 
den information som kunden tidigare presterat framträder oförvanskad. IT-baserad 
information kan stå i centrum, liksom olika formar av blanketter och formulär. Inslag 
av denna typ uppvisar en särprägel som bör markeras, även om deras betydelse kan 
framstå som begränsad i den samlade bilden av fenomenet. 
 
Kundens processbidrag intar en fundamental roll vid analys av dennes nyttjande 
medverkan. Kunden är då i kontakt med tjänstesystemet och skapar olika händelse-
förlopp på egen hand eller tillsammans med personal och andra kunder. Såväl fysiska 
som informativa bidrag är naturliga även om variationerna är stora, inte minst 
beroende på tjänsteverksamhetens art. Även vid stödjande medverkan presterar 
kunden processbidrag, vilket måste beaktas ur principiell synvinkel. Denne kan leve-
rera både fysiska och informativa processbidrag såväl i förväg som i efterhand. Den 
aktuella organisationen är dock inte involverad och nära analys av stödjande process-
bidrag framstår som relevant och intressant endast i vissa sammanhang. Den 
principiella grunden är dock gemensam och stödjande bidrag intar en naturlig och 
väsentlig roll inom den samlade bilden 
  
Avslutningsvis bör framhållas att såväl fysiska som informativa processbidrag, enligt 
min tolkning, kan genereras inom ramen för samtliga de typer av medverkan som 
presenterats i avsnitt 5.3, samtidigt som det måste poängteras att variationerna är 
stora. Då kunden vid stödjande medverkan agerar helt på egen hand är det naturligt att 
inga informativa bidrag framträder och vid värdeskapande framstår fysiska bidrag 
som marginella under en operaföreställning - men helt avgörande i samband med 
träning på ett gym. Sammantaget framstår kundens processbidrag som något av en 
kärna i fenomenet. Enligt min tolkning tydliggör denna ingrediens grundläggande 
funktioner inom kundens roll som medverkande aktör i olika förlopp, samtidigt som 
jag kan se en närhet till såväl insatser som effekter. 
 
I problemdiskussionen, avsnitt 2.1, har jag aktualiserat den bild som i litteratur och 
forskningsbidrag framträder av kunders medverkan vid tjänsteproduktion, bland annat 
utifrån den input de levererar i olika förlopp. I den sammanställning som där 
presenteras uppfattar jag vissa variationer, samtidigt som jag ser en närhet till ovan-
stående diskussion primärt då information lyfts fram parallellt med kunders arbets-
insatser. Ojasalo (1999, s 92) beaktar att kunder bidrar med ”information, effort, or 
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physical possessions” och Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s. 32) klargör att 
de medverkar genom att dels bidra med information och andra input i processen, dels 
utföra olika moment eller aktiviteter i denna. Kelley et al. (1990, s. 315) menar att 
kunden bidrar med ”…information or effort...”, samtidigt som Larsson och Bowen 
(1989, s. 218) talar om ”…labor or information inputs...”. Mills och Moberg (1982,   
s. 469) beaktar på liknande sätt information parallellt med ”client efforts”. Viss närhet 
framträder vidare då Gustavsson et al. (1997) konstaterar att kunder kan bidra med 
kunskap, information och arbetskraft. 
 
Jag kan här i viss utsträckning se kopplingar och närhet till min tolkning av feno-
menet, samtidigt som jag upplever det som väsentligt att specifikt klarlägga dels 
kundens insatser, dels de processbidrag denne levererar. De sistnämnda är nära 
relaterade till olika förlopp i tjänsteprocessen, vilket betyder att de utifrån min bild är 
primära vid analys av denna. De står då i centrum snarare än kundens ansträngning 
eller arbetsinsats. Med avseende på begreppet fysiska processbidrag innebär detta att 
jag i befintlig teori uppfattar en viss närhet, samtidigt som jag upplever att denna 
ingrediens kan identifieras och tydliggöras mera påtagligt då den ingår i en helhet 
som parallellt beaktar kundens insatser och processbidrag. 
 
Även med avseende på informativa processbidrag framstår det som väsentligt att 
tydliggöra den karaktär som framträder, vilket bland annat betyder att sådana bidrag 
enligt min bild inte behöver vara relaterade till kunden som aktiv informatör. I ovan-
stående källor markeras betydelsen av information, samtidigt som kommunikation 
och information även i övrigt aktualiseras som en fundamental och naturlig ingrediens 
i tjänstelitteratur. Detta framgår inte minst i avsnitten 1.3 och 2.1, varvid det 
väsentliga är den närhet som framträder då information accentueras som input i för-
lopp vid vilka tjänster uppkommer. 
 
 
6.5 Åtta förlopp 
                                                                                                                                                                         
På följande sidor presenteras åtta tänkta förlopp för att tydliggöra och accentuera de 
två grundläggande typer av processbidrag som här diskuterats. Därmed står tjänste-
processen i centrum och specifikt kundens processnära inblandning i olika situationer. 
Den följande presentationen innefattar primärt kortare sekvenser, samtidigt som ett 
längre förlopp illustrerar kundens stödjande medverkan i efterhand.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

127 

 
Muséet - stödjande medverkan i förväg 

 
Vår kund engagerar sig till förmån för goda vänner och kör dem till ett stort och 
välbekant muséum. Han känner väl till anläggningen och bistår med såväl några 
broschyrer som muntliga förslag till hur anläggningen bäst skall tillvaratas. 
   
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden kör egen bil och över- 
lämnar också några broschyrer till  
sina vänner (hantering av fysiska 
resurser, annan part inblandad). Information om muséet leve-

reras till medkonsumenter 
 (annan part inblandad).  
 
 
 
 
 

 
Researrangören - stödjande medverkan i förväg 

 
Kunden beger sig till en resebyrå för att få sol, värme och avkoppling om ett par 
veckor. Han känner personalen väl och blir betjänad av en erfaren säljare. Inom 
ramen för interaktion ställer han frågor och framför sina önskemål. Han utvärderar 
olika alternativ och bestämmer sig slutligen för en paketresa som tilltalar honom. 
Researrangören är fristående från resebyrån och kundens prestationer framträder 
därmed som stödjande medverkan i förväg. 
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag  
Kunden förflyttar sig till resebyrån och    
är närvarande i samband med personlig 
interaktion (kunden själv i centrum). Information levereras primärt 

till den inblandade säljaren 
(annan part inblandad). 

Kunden bläddrar i och ”tar del av”   
diverse broschyrer. Han medför  
informationsmaterial och resehand- 
lingar då han lämnar resebyrån (han- 
tering av fysiska resurser). 
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Banken I - nyttjande medverkan 

 
Kunden hanterar olika dokument i väntan på att bli betjänad av servicepersonal. 
Handlingarna sorteras, förbereds och fylls i. Kunden nyttjar härvid inredning och den 
utrustning som banken tillhandahåller. Han verkar noggrann och städar dessutom upp 
efter andra. Vidare sitter han ganska synligt i den relativt öppna lokalen och kan 
iakttas av andra kunder.  
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden är närvarande; avvaktar och   
väntar på sin tur (kunden själv i centrum). Information levereras till om- 

givningen genom kundens 
närvaro och agerande (annan 
part inblandad). 

Dokument sorteras och förbereds på kund-   
ens personliga sätt. Inredning och utrustning  
nyttjas (hantering av fysiska resurser).                                                                                           
 
 
 

Banken II - nyttjande medverkan 
 
Kunden interagerar med en tjänsteman på banken, varvid ett antal ärenden hanteras. 
Båda personerna tycks efterhand bli på ett alltmera strålande humör och relationen 
verkar förtroendefull. De tycks ha trevligt - men det tar lång tid. Flera andra kunder 
väntar på sin tur och iakttar episoden.  
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden är närvarande vid   
personlig interaktion (annan 
part inblandad). Information levereras till bank-  

ens representant, men också  
till omgivningen i övrigt genom 
kundens närvaro och  agerande 
(andra parter inblandade). 

Olika dokument och betalnings-  
medel hanteras (hantering av fy- 
siska resurser). 
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Banken III - nyttjande medverkan 

 
Vår kund sköter många bankärenden hemifrån via sin dator. Idag gör han två transak- 
tioner och kontrollerar noga ett av sina konton med avseende på saldo och händelser 
under den senaste perioden.  
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden interagerar via egen utrust-  
ning med bankens leveranssystem 
(hantering av fysisk utrustning).  Information levereras till 
 banken och det nätbaserade 

system som denna tillhanda-
håller (annan part inblandad). 

 
 
 
 
 
 
 

Hotellet I - nyttjande medverkan 
 
Kunden besöker tillsammans med goda vänner hotellets pool med vidhängande 
utrymmen. De är mycket aktiva, dyker, roar sig och är påtagligt högljudda. Andra 
gäster tycks reagera negativt och ber dem lugna ner sig, men det får inte så stor 
inverkan. 
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden aktiverar sig och   
nyttjar anläggningen (kunden 
själv i centrum). Information levereras till 

kundens vänner, men också 
till omgivningen i övrigt 
(andra parter inblandade).   g

Kunden nyttjar på sitt person-   
liga sätt inredning och utrust-  
ning; träningsredskap, hand- 
dukar, möbler etc. (hantering 
av fysisk utrustning). 
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Hotellet II - nyttjande medverkan 

 
Kunden checkar ut från hotellet. Han får stå länge i kö, men gör detta tålmodigt och 
låter även någon annan kund gå före. Han betalar smidigt med kort, men receptionen 
tycks ha oklar information om hans olika utlägg. Han hjälper dock till på ett bra sätt. 
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden är närvarande och  
väntar på sin tur och intera- 
gerar sedan med en receptionist 
(annan part inblandad). Information levereras speci- 

fikt till receptionisten, men 
också till övrig omgivning 
genom kundens närvaro 
(andra parter inblandade). 

Eget betalkort och räkningar 
hanteras (hantering av fysiska  
resurser).  

 
 

Hälsoanläggningen - stödjande medverkan i efterhand 
 
Vår kund har tillsammans med en god vän varit på ett hälsoinriktat hotell. Ett 
väsentligt inslag under vistelsen har varit att ge gästerna kunskap och organisera deras 
fortsatta livsstil. Vår kund har deltagit aktivt och lyssnat noga, men ”tillbaka i 
vardagen” tycker hon det är svårt att leva upp till egna förväntningar. De råd hon fått 
verkar svåra att följa och hon tycker att de passar dåligt in i hennes tillvaro. Efter en 
tid har hon i hög grad återgått till gamla vanor. Vi följer ett diskontinuerligt förlopp.  
 
Fysiska processbidrag Informativa processbidrag 
Kunden engagerar sig i träning,   
olika övningar och förändrad  
kosthållning (kunden själv i 
centrum; i viss utsträckning  
hanteras fysisk utrustning). Information levereras i sam-   

band med träning till i första 
hand den väninna som också 
varit på kursen, men också till 
medlemmar av familjen  
(andra parter inblandade). 
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7 EFFEKTER 
 
 
Avsikten i detta kapitel är att klarlägga de olika typer av effekter som kan upp-
komma till följd av kunders medverkan. Grundläggande framträder, enligt min 
tolkning, dels direkta och indirekta effekter, dels effekter av fysisk, kommunika-
tiv och mental art. Parallellt kan, ur ett tidsrelaterat perspektiv, kundens in-
blandning få genomslagskraft såväl i anslutning till medverkan som i efterhand 
och då i form av ”spår” av dennes engagemang. En sammanfattning presenteras 
i avsnitt 7.4. 
 
Nyttjande medverkan i kontakt med tjänstesystemet intar en särställning, men 
den principiella grunden framstår som giltig även vid stödjande prestationer i 
förväg eller i efterhand, vilket klarläggs i framställningen. Presentationen i detta 
kapitel ligger till grund för del III där konsekvenser för olika parter behandlas. 
 
 
7.1     Inledning 
 
7.1.1 Inblandade parter 
 
Med effekter avses enligt tidigare ”Följdverkningar för kunden själv, annan kund eller 
den inblandade tjänsteorganisationen, vilka direkt eller indirekt kan relateras till 
kundens medverkan - ett brett spektrum med fokus på kvalitetsupplevelser och 
produktivitet.” (avsnitt 4.1). Således fokuseras tre olika parter, vilket genomgående 
får stor betydelse. Dessa tre parter framträder i etablerad tjänsteteori och jag har 
upplevt denna avgränsning som naturlig. 
 
Detta betyder att andra aktörer enbart uppmärksammas genom den funktion de kan 
fylla inom ramen för relationen mellan kunden och en viss tjänsteorganisation. Tidi-
gare har jag i avsnitt 6.3.1 aktualiserat andra organisationer som på något sätt kan 
vara inblandade, varvid boknings- och beställningstjänster inom resesektorn påtalats. 
Konsekvenserna för sådan aktör är då inte det primära utan den funktion som denne 
kan fylla mellan kunden och den organisation som står i centrum vid analys. 
 
 
7.1.2 Kvalitetsupplevelser och produktivitet 
 
Kvalitetsupplevelser och produktivitet har genomgående framhållits som väsentliga 
ingredienser vid analys av de effekter som kan relateras till kunders medverkan. Detta 
framstår som naturligt. Kvalitetsfrågor ges stort utrymme i tjänsteteori och betydelsen 
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av att förstå och hantera kundens kvalitetsupplevelser poängteras återkommande 
(t.ex. Edvardsson 2005, Echeverri och Edvardsson 2002, Lovelock 2001, Normann 
2000, Grönroos 1998, Gummesson 1998, Kurtz och Clow 1998). Ur organisationens 
synvinkel är samtidigt produktivitet en fundamental ingrediens, som på skilda sätt 
uppmärksammas i den akademiska debatten och i litteratur (t.ex. Grönroos 2002, 
Lovelock 2001, Lovelock och Wright 1999, Ojasalo 1999, Gummesson 1998). 
Specifikt kan framhållas att kopplingen mellan kundens medverkan och organisation-
ens produktivitet tidigare aktualiserats av Lovelock och Young (1979). Vidare fram-
håller Albrecht och Zemke (1985, s. 129): “Though there are many issues to address 
in the management of service delivery, quality and productivity are at the core of 
most of them.”. 
 
I syftet har jag använt formuleringen ”...effekter....med fokus på kundupplevd tjänste-
kvalitet samt produktivitetsrelaterade effekter inom tjänsteorganisationen.” (avsnitt 
2.2). Samtidigt har jag klargjort att detta inte skall uppfattas som någon initial 
avgränsning (avsnitt 2.3). Kvalitet och produktivitet är fundamentala ingredienser, 
men detta har inte styrt analysen. Det har framstått som väsentligt att utifrån ett öppet 
förhållningssätt söka klarlägga olika typer av effekter, vilket grundläggande betyder 
att konsekvenserna av kunders medverkan lyfts fram på ett annat plan. I nästa steg har 
det sedan varit naturligt att aktualisera kopplingar till kvalitetsinslag och produktivi-
tet. Detta framgår i del III, där ett brett spektrum av effekter behandlas och klarläggs 
med fokus på respektive aktör. En samlad bild av de effekter som kan uppstå fram-
står, enligt min tolkning, som primär för att tydliggöra fenomenet ”kundmedverkan”. 
 
I detta sammanhang bör åter poängteras att detta arbete fokuserar kundrollen och inte 
enskilda kunders beteende. I den utsträckning variationer mellan kunder lyfts fram i 
texten är det primärt för att manifestera olika inslag. Avsikten är inte att utreda kund-
ers olika sätt att medverka och således inte heller att söka tydliggöra de specifika 
effekter som kan relateras till olika kundstilar. Min målsättning är snarare att utveck-
la referensramar som kan ligga till grund för sådan analys. 
 
 
7.1.3 Kopplingen till insatser och processbidrag 
 
Den naturliga utgångspunkten för analys av olika effekter är de processbidrag som 
kunden levererar. Kundens insatser formar processbidrag, vilka får genomslagskraft i 
tjänsteprocessen och det centrala är därmed att klargöra och förstå på vilka olika sätt 
dennes bidrag kan skapa effekter för inblandade parter. Man måste klargöra följd-
verkningar och relevans med avseende på såväl den medverkande kunden själv som 
andra kunder och den aktuella tjänsteorganisationen. Kundens processbidrag står 
därmed i centrum och i princip kan dessa uppfattas som en brygga mellan insatser och 
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effekter. Frågan är då om denna brygga är tillfylles för att klargöra de effekter som 
uppstår. Finns det anledning att beakta kopplingen mellan insatser och effekter även 
ur annat perspektiv? Framträder kundaktiviteter som inte direkt formar processbidrag, 
men som ändå är att betrakta som insatser genom att de ”...kan relateras till produk-
tion av tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, såväl genom den 
karaktär de uppvisar som det inflytande de får.” (avsnitt 4.1) ? 
 
Enligt min tolkning är så fallet och specifikt då med fokus på kundens egen 
registrering och dennes personliga sätt att tillgodogöra sig, tolka och uppleva olika 
typer av information och inslag. I anslutning till medverkan kan denna ingrediens 
indirekt ligga till grund för de processbidrag som kunden levererar, samtidigt som det 
är naturligt att speciellt uppmärksamma de effekter som uppkommer för denne själv, 
med hänsyn till kunskaper och egna upplevelser. Dessa styrs inte enbart av det 
faktiska skeendet i tjänsteprocessen. Upplevelserna är ”personligt färgade” och enligt 
min tolkning medverkar kunden även på detta plan. Grundläggande framträder bland 
annat en samklang med den etablerade synen på servicekvalitet, som betonar bety-
delsen av kundens personliga upplevelse. Det väsentliga är samtidigt att jag uppfattar 
kundens inblandning på detta plan som en komponent i dennes medverkan. Med 
fokus på effekter som uppstår för kunden själv beaktas denna ingrediens i kap. 8. 
 
Sammantaget betyder detta att de processbidrag som kunden levererar genomgående 
är den naturliga utgångspunkten vid analys av olika effekter, samtidigt som det är 
naturligt att beakta den personliga prägeln på kundens egna upplevelser och 
information som denne tillgodogör sig. Genom att uppmärksamma även denna 
komponent, framträder på ett samlat sätt de effekter som uppkommer till följd av 
kundens medverkan i en viss sekvens. Helt naturligt förekommer stora variationer, 
såväl med tanke på tjänsteprocessens karaktär och tidsramar som kundens inflytande 
och de effekter som uppstår. Den principiella grunden är dock gemensam, vilket i 
detta sammanhang är fundamentalt. Enligt min tolkning framträder en konsistens, 
genom att samma typer av ingredienser återkommer och bygger en samlad bild av de 
effekter som kan relateras till kunders medverkan. 
 
På denna grund finns anledning att återkomma till de olika typer av insatser som 
diskuterats i kap. 5. Gränsdragningen mellan nyttjande och stödjande insatser är 
härvid fundamental. På ett naturligt sätt finns skillnader, vilket också avspeglar sig i 
de effekter som uppkommer. Detta framgår av framställningen i del III, som i viss 
utsträckning präglas av denna tidsrelaterade uppdelning. Vidare har jag kategoriserat 
insatser med utgångspunkt från karaktären på kundens engagemang. Denna indelning 
speglar olika typer av insatser, men den kan enligt min tolkning inte på ett relevant 
sätt relateras till och tydliggöra olika typer av effekter. Utifrån min bild av fenomenet 
spelar de processbidrag som kunden levererar en avgörande roll för de effekter som 
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uppkommer. Som tidigare framkommit kan samtidigt principiellt mycket likartade 
bidrag formas och skapas inom ramen för de olika typer av insatser som presenterats i 
avsnitt 5.3. 
 
Vidare kan olika typer av effekter parallellt genereras av en viss insats, inte minst då 
andra parter är inblandade. Värdeskapande medverkan med fokus på egna upplevelser 
kan exempelvis få betydelse även för andra kunder eller personal, primärt med hän-
syn till den information som kunden levererar. Motsvarande gäller i andra samman-
hang, bland annat vid resursorienterade insatser. Möjligen kan man då konstatera att 
kunden påverkas som en resurs, men analys på denna nivå ter sig inte fruktsam. Olika 
effekter måste klarläggas på ett annat plan och utifrån annan logik. Dessutom kan, 
som en illustration, framhållas att tillgänglighetsrelaterade insatser inte alltid skapar 
tillgänglighet. Kunden kanske avviker från ett kösystem efter viss väntan, samtidigt 
som dennes agerande ändå är att betrakta som medverkan i den utsträckning som 
andra typer av effekter uppkommit.  
 
Avslutningsvis kan påtalas att såväl fysiska som mentala insatser genomgående ligger 
till grund för kundens medverkan, de processbidrag som genereras och därmed också 
de effekter som uppstår. En fördjupad analys med koppling till insatser på detta 
grundläggande plan har dock inte framstått som relevant i detta sammanhang. Det 
avgörande är vad kunden verkligen gör - kundens konkreta handlande. Detta ligger 
till grund för olika processbidrag och via analys på denna nivå framträder de effekter 
som kan uppkomma inom ramen för tjänsteprocessen. Parallellt är det dock naturligt 
att specifikt beakta kundens medverkan på det mentala planet med hänsyn till att den-
nes upplevelser uppvisar en personlig prägel. Mycket likartade händelser kan upp-
levas på olika sätt av enskilda kunder och efter sin medverkan i en viss sekvens kan 
kunden ”bära med sig” såväl kunskaper som emotionellt relaterade upplevelser, vilka 
delvis kan bero på dennes personliga sätt att tillgodogöra sig och tolka olika inslag.  
 
 
7.2 Grundläggande karaktäristika 
 
7.2.1 Effekter av fysisk, kommunikativ och mental art 
 
De effekter som uppkommer kan enligt min tolkning kategoriseras utifrån två grund-
läggande karaktäristika. Med denna utgångspunkt framstår initialt karaktären på olika 
följdverkningar som en naturlig parameter, med hänsyn till att effekter av såväl fysisk 
som kommunikativ och mental art kan förekomma. 
 

 Med effekter av fysisk art avses dels konsekvenser med avseende på enskilda 
individers fysiska aktiviteter och agerande, inklusive förflyttning och fysisk 
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påverkan, dels reaktioner i utrustning eller någon form av påverkan på utrust-
ning, inredning eller varor, inklusive förflyttning. 

 
 Med effekter av kommunikativ art avses dels inflytande på informationsgivning 

och registrering på det personliga planet eller med koppling till utrustning, dels 
inflytande på den information som blir tillgänglig för inblandade parter.  

 
 Med effekter av mental art avses inverkan på mentala aktiviteter hos enskilda 

individer som på något sätt är inblandade, varvid inslag av kognitiv och affektiv  
art grundläggande framträder. Härvid kan kopplingar till diskussionen i avsnitt 
5.2.1 påtalas. Som där framhållits aktualiserar Kardes (2002, s. 5) affektiva och 
kognitiva inslag parallellt med eget agerande, i detta fall specifikt med koppling 
till konsumenters reaktioner och respons. Vidare markerar Peter och Olson 
(1993, s. 10), med avseende på konsumenter, betydelsen av att förstå ”…what 
they think (cognition) and feel (affect), …”. Oavsett den fokusering på 
konsumentrollen som här framträder, är det primära och grundläggande enligt 
min tolkning att individen och dennes mentala aktiviteter aktualiseras.   

 
 
7.2.2 Direkta och indirekta effekter 
 
I nästa steg finns anledning att uppmärksamma närheten mellan kundens prestationer 
och följdverkningarna av dessa, med hänsyn till att effekter kan uppkomma såväl med 
direkt koppling till kundens medverkan som på ett mera indirekt sätt. I det först-
nämnda fallet uppstår initialt vissa effekter i anslutning till medverkan, oberoende av 
andra parters inblandning och agerande. De präglas av en påtaglig närhet till kunden 
och dennes prestationer och på denna grund framstår benämningen ”direkta effekter” 
som relevant. ”Indirekta effekter” skapas i olika sammanhang primärt genom reak-
tioner och agerande hos andra parter, även om också kopplingar mellan kundens 
medverkan i olika situationer måste beaktas inom denna ram.  
 
Direkta effekter är därmed sådana följdverkningar av kundens prestationer som, i 
anslutning till medverkan, uppkommer oberoende av andra parters aktiva inbland-
ning. Med andra ord betyder detta att kunden, via sin medverkan, genererar direkta 
effekter av egen kraft. Enligt min tolkning uppvisar sådana följdverkningar en speci-
fik prägel och i princip kan de uppkomma … 
 

 ... genom att fysiska processbidrag som kunden presterar direkt medför att 
fysiska resurser, kunden själv eller möjligen andra individer blir påverkade eller 
förflyttade (effekter av fysisk art); 
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 ... genom att fysiska processbidrag som kunden presterar direkt ger kunden själv 
tillgång till information (effekter av kommunikativ art); 

 
 ... genom att informativa processbidrag som kunden levererar direkt ger annan 

part tillgång till information (effekter av kommunikativ art); 
 

 ... genom att kunden själv direkt sätter prägel på egna upplevelser och informa-
tion som denne tillgodogör sig (effekter av mental art). 

 
 
Av detta framgår att direkta effekter kan vara av fysisk art och uppvisa närhet till 
såväl kunden själv som andra kunder eller fysiska resurser. Vidare uppfattar jag 
direkta effekter av kommunikativ art och då med avseende på tillgången till informa-
tion. Dessutom sätter kunden själv naturlig prägel på egna upplevelser, vilket 
principiellt framstår som en direkt effekt. 
 
I figur 7.1 framgår dessa olika typer av inslag, parallellt med de indirekta effekter som 
kan uppkomma. Dessa relaterar primärt till kundens inflytande, via olika process-
bidrag, på reaktioner och agerande som presteras av annan part. Samtidigt fram-
träder dock indirekta kopplingar också genom att medverkan i en viss situation kan få 
naturlig betydelse för fortsatta eller senare insatser som kunden själv presterar, 
oavsett om andra parter varit inblandade eller ej.  
 
Denna ingrediens aktualiseras vidare i nästa avsnitt, där tidsfaktorn står i centrum. 
Inom ramen för de indirekta effekter som kan uppkomma måste dock kundens infly-
tande via personal, andra kunder eller reaktioner i någon form av utrustning 
accentueras. På denna grund uppfattar jag ett brett spektrum av konsekvenser. Kund-
ens processbidrag får naturlig genomslagskraft och det primära, vid fördjupad analys, 
är de variationer som kan förekomma mellan olika kunder. Personlig stil kan få såväl 
andra kunder som personal att reagera på olika sätt, samtidigt som kunskap och 
erfarenheter kan bidra till snabb och friktionsfri interaktion med ett nätbaserat 
bokningssystem. Genomgående kan indirekta effekter vara av fundamental betydelse 
vid interaktion. 
 
I andra sammanhang kan dock den enskilda kundens bidrag vara marginellt och sna-
rast ”en röst i mängden”, exempelvis då samstämmiga klagomål ligger till grund för 
kvalitetsutveckling i ett flygbolag eller inom kollektivtrafiken i en region. En slutsats 
av denna diskussion är att indirekta effekter är en naturlig ingrediens, såväl i samband 
med kundens medverkan som i efterhand. Detta tydliggörs i nästa avsnitt där ett tids-
orienterat perspektiv är vägledande. Vidare bör framhållas att indirekta effekter kan 
vara av såväl fysisk som kommunikativ eller mental art, vilket markeras i figur 7.1. 
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Sammanfattningsvis uppfattar jag distinktionen mellan direkta och indirekta effekter 
som värdefull vid analys. Direkta effekter uppvisar särprägel genom sin markanta 
närhet till kundens insatser och bidrag, samtidigt som indirekta effekter i hög grad 
kan vara relaterade till andra parters reaktioner och agerande. Detta bör poängteras. 
Kunden kan på olika sätt betyda mycket, men med fokus på indirekta effekter kan 
genomslagskraften av dennes medverkan vara påtagligt relaterad till andra parter. 
Direkta effekter intar en särställning genom att dessa är direkt relaterade till kundens 
prestation, vilken därmed är helt tongivande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.1 Effekter - grundläggande kategorisering.  

 
 
7.3 Effekter i olika skeden 
 
Föregående diskussion lyfter fram betydelsen av ett tidsorienterat perspektiv för att 
förstå och fånga olika typer av effekter. Av primärt intresse är då de effekter som 
uppkommer och får genomslagskraft i anslutning till kundens medverkan. Samtidigt 
är detta är en bas och utgångspunkt för följdverkningar även i efterhand - efter 
kundens medverkan i en viss situation.  
 
I figur 7.2 presenteras övergripande effekterna av kundens medverkan ur ett tids-
relaterat perspektiv. Denne engagerar sig på olika sätt inom ramen för personlig 
interaktion eller på egen hand, varvid variationerna är stora med koppling till bland 
annat tidsfaktorn. Interaktionen med andra kan bestå av ett kort möte och några 
fraser, samtidigt som den i andra situationer kan vara betydligt längre. Kundens 
agerande på egen hand kan på samma sätt uppvisa stora variationer, såväl med hänsyn 
till tidsfaktorn som karaktären på olika aktiviteter. 
     
På denna grund upplever jag det som naturligt att vid analys klargöra olika 
ingredienser utifrån kunders medverkan i avgränsade förlopp. Genom detta angrepps-
sätt klarläggs i första hand de effekter som uppkommer inom en specifik del av 

Fysiska resurser blir 
påverkade eller flyt-
tade; kunden själv eller 
möjligen annan individ 
blir påverkad eller 
förflyttad. 

 
Kundens egna upp- 
levelser får personlig 
prägel. 

Effekter av 
fysisk art 

Effekter av 
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Effekter av 
mental art 
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annan part får till-
gång till information. 
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tjänsteprocessen, samtidigt som nästa steg aktualiserar eventuella följdverkningar i 
efterhand. Målsättningen är att på ett relevant sätt lyfta fram olika effekter som kan 
relateras till kundens medverkan i ett visst sammanhang.  
 
Flexibelt avgränsade sekvenser står i centrum och initialt, i ett första steg, är ambi-
tionen att tydliggöra de effekter som uppstår i anslutning till kundens medverkan. Den 
naturliga utgångspunkten är då de processbidrag som denne levererar. Inom ramen för 
en viss sekvens ligger dessa till grund för olika typer av direkta effekter, samtidigt 
som indirekta effekter uppkommer genom kundens inflytande på de reaktioner och 
insatser som annan part presterar. Genomgående är det dessutom naturligt att beakta 
kundens personliga sätt att tillgodogöra sig information och prägla egna upplevelser. 
 
Enligt min tolkning är detta de centrala ingredienser som framträder i anslutning till 
medverkan och primärt då vid kundens nyttjande medverkan i kontakt med tjänste-
systemet. De processbidrag som denne presterar fyller då en avgörande funktion. 
Kunden är en aktiv medaktör vid tillkomsten av olika inslag. Kunden är en när-
varande medproducent i tjänsteprocessen. Kunden skapar, formar och påverkar. 
 
I del III tydliggörs olika inslag med fokus på de effekter som kan uppkomma för 
kundens själv, leverantören och andra kunder. Initialt och kortfattat kan dock fram-
hållas att fysiska processbidrag som kunden levererar kan relateras till effekter av 
fysisk art för kunden själv eller andra parter, samtidigt som exempelvis förflyttning 
medför att kunden själv får tillgång till information. Vidare medför informativa 
processbidrag att även andra parters tillgång till information aktualiseras. På denna 
grund kan sedan olika indirekta effekter uppkomma, inte minst i samband med per-
sonliga möten. Organisationens prestationer och leverans kan påverkas, liksom andra 
kunders agerande och medverkan. Via sina processbidrag kan kunden få inflytande på 
händelseförloppet, samtidigt som dennes personliga sätt att tillgodogöra sig olika 
händelser får betydelse. 
 
Inom ramen för nyttjande medverkan har tidigare framhållits att kunden kan vara i 
kontakt med tjänstesystemet på olika sätt (avsnitt 5.2.2). Kortfattat kan i princip 
nedanstående  situationer särskiljas. 
 
*  Kunden befinner sig inom eller i omedelbar anslutning till lokaler eller ett avgrän-

sat område som tjänsteorganisationen disponerar. 
*  Kunden medverkar inom ramen för någon form av externt möte med exempelvis en 

hantverkare. 
*  Kundens kontakt och medverkan är teknikbaserad. 
* Kunden medverkar inom ramen för privat nyttjande av hyrd utrustning. 
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På denna grund kan påpekas att den första punkten är en naturlig utgångspunkt för 
den fortsatta framställningen (del III), vilket betyder att kundens medverkan i texten 
återkommande relateras till en organisation vars tjänstesystem och arena formas av 
lokaler eller möjligen ett avgränsat område. Andra situationer inkluderas och beaktas, 
men lyfts inte fram i alla delar. Samtidigt kan också framhållas att externa möten i 
grunden inte behöver vara annorlunda än möten inom organisationens lokaler. Vid 
interaktion med personal levererar kunden processbidrag oavsett var detta sker och de 
effekter som uppstår i olika situationer kan vara av likartad karaktär. Vidare uppvisar 
privat nyttjande av hyrd utrustning specifik karaktär, men samtidigt framträder också 
vissa likheter med nyttjande av utrustning inom organisationens lokaler. Teknik-
baserade kontakter präglas av den genomslagskraft som kundens informativa 
processbidrag får i ett kommunikativt samspel. 
 
Vid stödjande medverkan, då kunden inte är i kontakt med tjänstesystemet, ser jag 
genomgående en annorlunda karaktär än vid nyttjande medverkan. Principiellt fram-
träder i hög grad motsvarande ingredienser, men effekter som uppstår i direkt anslut-
ning till kundens medverkan har inte en lika framträdande roll. Dennes insatser i 
förväg får i realiteten genomslagskraft inom ramen för det efterföljande mötet med 
organisationen. Tillgänglighetsrelaterad medverkan fokuserar möjliggörandet. Kund-
en får tillgång till tjänstesystemet och organisationen får tillgång till kunden. Egen 
konstruktion och resursorienterade prestationer fyller på motsvarande sätt sin primära 
funktion i efterhand, då kunden möter systemet och dess olika delar. Det är på denna 
grund sådana aktiviteter kan rubriceras som insatser.  
 
Medverkan i efterhand, då kunden lämnat tjänstesystemet, kan präglas av olika 
inslag. Avslutande prestationer är en naturlig ingrediens, samtidigt som kundens sam-
lade upplevelse kan accentueras genom att leveransen och mötet med tjänste-
organisationen utvärderas. Vidare kan kunden inom ramen för värdeskapande presta-
tioner i efterhand vara ”mer eller mindre” framgångsrik, vilket i anslutning till med-
verkan får naturlig betydelse för denne själv. Studier eller rehabilitering kan stå i 
centrum och det väsentliga är kopplingen och närheten till tidigare leverans. Denna 
kan på ett naturligt sätt aktualiseras i samband med eget värdeskapande, vilket inne-
bär att den eventuellt också utvärderas. De effekter som uppkommer i anslutning till 
medverkan i efterhand kan vara av olika karaktär. Det primära är att kunden själv, 
eller möjligen annan kund, står i centrum. Organisationen berörs möjligen indirekt via 
senare möten med den aktuella kunden. 
 
Inom ramen för denna presentation framträder betydelsen av kvardröjande inslag 
och bestående ingredienser. Stödjande prestationer i förväg får naturlig betydelse då 
kunden möter tjänstesystemet, samtidigt som den personliga karaktären på egna 
insatser vid nyttjande eventuellt kan relateras till förlopp inom ramen för stödjande 
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medverkan i efterhand. Detta lyfter fram betydelsen av att klarlägga spåren av 
kundens medverkan, vilka markerar dennes inflytande ur ett tidsrelaterat perspektiv. 
Såväl med avseende på nyttjande som stödjande prestationer är detta naturligt och 
väsentligt. Genomgående kan kundens medverkan på skilda sätt få inflytande i 
efterhand, vilket framstår som en fundamental komponent i fenomenet. 
   
För att tydliggöra detta är det väsentligt att i ett första steg uppmärksamma effekter 
som uppvisar sådan karaktär att de åtminstone under viss tid lever kvar och består. 
Information som kunden levererat, eller medverkat till, kan på olika sätt få betydelse 
även i efterhand, via sådana kunskaper och upplevelser som den genererat eller 
genom att den exempelvis bevarats i ett informationssystem, en databas. Fysisk på-
verkan på utrustning, eller förflyttning av sådan, är på motsvarande sätt av bestående 
karaktär. Med andra ord är de effekter som kunden medverkat till inte omedelbart 
förgängliga. Jag uppfattar ingredienser som är direkt eller indirekt relaterade till den-
nes prestationer och bidrag i en viss sekvens av tjänsteprocessen. Det händelseförlopp 
som kunden skapat på egen hand eller format tillsammans med andra är ursprunget. 
Med hänsyn till den karaktär jag uppfattat, framstår benämningen kvardröjande 
effekter som relevant. Tre olika typer framträder, enligt följande presentation. 
 

 Kvardröjande effekter av fysisk art utgörs av sådan förflyttning eller fysisk 
påverkan som, med koppling till kundens bidrag, lever kvar åtminstone under 
viss tid efter dennes medverkan. Dels kan kunden själv ha förflyttat sig eller 
påverkats, dels kan denne ha medverkat till att andra personer eller fysiska 
resurser påverkats eller förflyttats. 

 
 Kvardröjande effekter av kommunikativ art utgörs av sådan information som 

dels kan relateras till kundens bidrag, dels lever kvar efter dennes medverkan 
genom att den i efterhand finns tillgänglig i någon form av informationsbärare. 
Parallellt med IT-baserade system står olika typer av dokument, arkiv och 
broschyrer i centrum. Grundläggande framträder effekter av fysisk art, men 
enligt min tolkning finns anledning att speciellt uppmärksamma den informa-
tionsbärande karaktären. Kunden har medverkat och lämnat informativa ”spår” 
efter sig - eller har nu själv tillgång till tryckt information eller material som 
”laddats ner” och sparats. Ur principiell synvinkel kan framhållas att även 
information i helt andra former kan aktualiseras, bland annat med tanke på 
information som uppkommit genom att inredning eller utrustning påverkats då 
kunder exempelvis medverkat lite väl drastiskt. 

 
 Kvardröjande effekter av mental art innefattar sådan kunskap och sådana emo-

tionella inslag som dels kan relateras till kundens medverkan, dels i efterhand 
”lever kvar” för denne själv eller andra inblandade personer.  
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På denna grund uppkommer och framträder olika indirekta effekter i senare led, såväl 
för kunden själv och andra kunder som den inblandade tjänsteorganisationen. Genom 
olika reaktioner och händelser kan kundens insats exempelvis få inflytande inom 
organisationen eller påverka andra kunders agerande. Utgångspunkten är genom-
gående en specifik sekvens, kundens medverkan i denna och sådana effekter för 
inblandade parter som uppvisar en kvardröjande karaktär. I samklang med tidigare 
presentation (avsnitt 7.2.2) är det väsentligt att vid analys av indirekta effekter vara 
medveten om att olika parter på skilda sätt kan få inflytande. Det primära härvid är 
att kunden i rollen som medverkande aktör är en av dessa parter, vilket betyder att 
kunders varierande sätt att medverka kan få genomslagskraft. Det är dock viktigt, 
inom ramen för indirekta effekter, att inte ge en samlad bild som präglas av över-
drivna kopplingar till den enskilda kundens medverkan. Jag uppfattar situationer där 
närheten till dennes insatser är mycket tydlig. Alternativt kan dock effekter uppvisa 
en mera marginell koppling till den enskilda kunden och ändå vara av betydelse i 
helheten, i samband med exempelvis återkommande klagomål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7.2 Effekter i olika skeden. 

 
Något som specifikt bör kommenteras är det faktum att kundens medverkan i en viss 
situation på varierande sätt kan påverka och styra efterföljande insatser som denne 
själv presterar, såväl i ett nära och kortsiktigt perspektiv som mera långsiktigt. Initialt 
konstaterar vi att det i ett händelseförlopp föreligger en kontinuerlig koppling mellan 
olika inslag, vilket sätter naturlig prägel på ”kundens väg” i tjänsteprocessen. Det ter 
sig dock inte speciellt verkningsfullt att genomgående uppmärksamma den närhet 
som föreligger mellan kundens egna insatser i ett förlopp. Detta betyder primärt att 
jag inte uppfattar det som rimligt och givande att närma sig kunders insatser och 
bidrag inom en analys som präglas av hög förstoringsgrad.  
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Även med denna utgångspunkt framstår det därmed som naturligt och funktionellt att 
vid analys beakta tidsfaktorn genom att utgå från flexibelt avgränsade förlopp, för att 
på denna grund klargöra olika konsekvenser av kundens inblandning. Effekter i 
anslutning till medverkan kan aktualiseras parallellt med de ”spår” av medverkan som 
kan vara av fundamental betydelse. Olika typer av förlopp inom ramen för nyttjande 
medverkan kan stå i centrum, samtidigt som stödjande insatser kan tydliggöras utifrån 
den funktion de fyller. Stödjande inslag i form av förberedelser och planering får 
genomslagskraft via insatser som kunden senare presterar och som tidigare fram-
hållits är det på denna grund som bland annat konstruktion och resursorienterade 
aktiviteter i förväg är att betrakta som medverkan. Vidare är prestationer i efterhand 
relaterade till mötet med organisationen, samtidigt som såväl nyttjande medverkan 
som stödjande inslag i efterhand kan få betydelse för kundens prestationer vid ett 
senare möte med organisationen. Sammanfattningsvis är det väsentliga att kundens 
medverkan i en viss situation på varierande sätt kan uppvisa naturlig koppling till 
efterföljande eller senare insatser. Detta är en fundamental ingrediens, vilken fram-
träder inom ramen för de indirekta effekter som kan uppkomma.  
 
I del III klarläggs de effekter som kan uppstå för inblandade parter, samtidigt som 
ambitionen är att markera kundens roll inom ramen för en tidsrelaterad bild. I viss 
utsträckning betyder detta att kundens samlade relation till tjänsteorganisationen 
aktualiseras. Tidsrelaterade inslag är en naturlig ingrediens och på denna grund 
framstår kunders medverkan i olika typer av förlopp som en funktionell utgångspunkt 
för att tydliggöra fenomenet.  
 
Avslutningsvis kan, som en förtydligande illustration, påtalas att allt som kunden 
presterar då denne nyttjar en viss anläggning är relaterat till det faktum att denne 
överhuvudtaget besöker anläggningen. Grundläggande kopplingar av denna karaktär 
är en naturlig ingrediens som uppkommer via kvardröjande inslag och inom ramen 
för indirekta effekter i senare led. Denna typ av inslag måste inkluderas och beaktas, 
men av primärt intresse är sådan medverkan som på ett annat plan accentuerar de 
möjligheter kundrollen erbjuder individen, exempelvis egen konstruktion och eget 
värdeskapande. Inom ramen för den samlade bilden bör samtidigt framhållas att olika 
typer av förlopp kan erbjuda kunder varierande möjligheter till inflytande, vilket är 
väsentligt att notera. Sammantaget kan kunders medverkan fylla grundläggande funk-
tioner och parallellt ligga till grund för ett brett spektrum av effekter med hänsyn till 
karaktären på den enskilda kundens medverkan. 
 
7.4 Effekter - den samlade bilden 
 
De effekter som uppkommer till följd av kundens medverkan presenteras på ett 
samlat sätt i figur 7.3. Genomgående är de enligt min tolkning relaterade till de 
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processbidrag som denne levererar, med det undantaget att kunden dessutom på sitt 
personliga sätt präglar egna upplevelser. Detta betyder att de effekter som upp-
kommer för denne själv inte enbart är kopplade till egna bidrag i händelseförloppet. 
 
 

Effekter i anslutning till kundens medverkan 
    Direkta effekter av fysisk art föreligger då fysiska resurser eller personer blir 

förflyttade eller påverkade som en direkt följd av kundens medverkan. Denne 
själv kan stå i centrum, samtidigt som även andra parter kan beröras, primärt 
med koppling till fysiska resurser. 

    Direkta effekter av kommunikativ art utgörs av information som blir tillgänglig 
för någon av parterna i anslutning till kundens medverkan och med direkt 
koppling till denna. Dels kan andra parter få tillgång till information genom att 
kunden är närvarande och/eller intar rollen som informatör, dels kan information 
bli tillgänglig för kunden själv genom fysiska bidrag denne presterar.  

    Direkta effekter av mental art är relaterade till kundens egna upplevelser och 
sådana kunskaper som denne tillgodogör sig, vilka ”färgas” av kunden själv och 
härigenom kan få en personlig prägel. 

       Indirekta effekter utgörs primärt av inslag som uppkommer genom kundens 
inflytande på andra parters reaktioner och agerande. Principiellt framträder 
också kopplingar mellan kundens egen medverkan i olika delar av skeendet. 

 
Spåren av kundens medverkan 

   Kvardröjande effekter av fysisk art utgörs av sådan fysisk påverkan eller för-
flyttning som är relaterad till kundens medverkan och som dessutom lever kvar 
efter dennes prestationer i en viss sekvens. Kunden själv kan ha förflyttat sig 
eller på något sätt påverkats. Alternativt kan denne ha medverkat till att andra 
personer eller fysiska resurser påverkats eller förflyttats. 

    Kvardröjande effekter av kommunikativ art utgörs av information som dels är 
relaterad till kundens medverkan i en viss sekvens, dels finns tillgänglig efter 
dennes medverkan i någon form av informationsbärare (eller möjligen via de 
”spår” kunden lämnat efter sig).   

    Kvardröjande effekter av mental art består av kunskaper och upplevelser som 
dels ”lever kvar” i efterhand för kunden själv eller andra inblandade personer, 
dels kan relateras till kundens medverkan och inflytande i ett visst förlopp.  

    Indirekta effekter i senare led utgörs av sådana inslag som dels kan relateras 
till olika kvardröjande effekter, dels på något sätt får betydelse i efterhand för 
kunden själv eller andra parter. 

  
 

Figur 7.3 Effekter - den samlade bilden. 
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Sammanfattningsvis beaktas effekter som kan uppkomma för såväl kunden själv som 
andra kunder och den involverade tjänsteorganisationen. Grundläggande kan dessa, 
enligt min tolkning, vara av fysisk, kommunikativ eller mental art, samtidigt som både 
direkta och indirekta effekter framträder inom denna ram. 
 
För att tydliggöra tidsrelaterade ingredienser finns vidare anledning att vid analys 
närma sig olika typer av avgränsade förlopp. I ett första steg är det därmed naturligt 
att beakta de effekter som uppstår i anslutning till kundens medverkan. I nästa steg är 
det fundamentalt att söka förstå och klarlägga spåren av dennes medverkan, vilka 
enligt min tolkning grundläggs i de kvardröjande effekter som uppkommit för 
inblandade parter. På varierande sätt kan dessa spegla kundens inflytande och ligga 
till grund för indirekta följdverkningar av dennes insatser. Kundens engagemang, och 
dennes sätt att medverka, kan därmed kan få genomslagskraft även på längre sikt. 
Som tidigare framhållits är det samtidigt naturligt att variationerna är påtagliga. 
 
I del III behandlas de effekter som kan uppkomma för inblandade parter, samtidigt 
som avsikten är att lyfta fram tjänsteprocessen på ett samlat sätt och tydliggöra 
kundens roll. I viss utsträckning inkluderas inslag som tidigare aktualiserats och inte 
minst framträder en principiell närhet till den bild av olika effekter som presenterats 
ovan. Kopplingen till tjänstekvalitet och produktivitet analyseras i det sista avsnittet 
inom respektive kapitel. Arbetsgången illustreras i figur 7.4. 
 
 

Grundläggande karaktäristika 
- Kapitel 7 - 

 
Direkta och indirekta effekter 
Effekter av fysisk, kommunikativ 
och mental art 
Effekter i anslutning till medverkan 
och som ”spår” av denna 

 
Analys med fokus på olika parter 

- Kapitel 8, 9, 10 - 
 

Effekter av kundens medverkan som kan 
uppkomma för denne själv, tjänsteorganisa-
tionen och andra kunder 
 

Figur 7.4 Effekter - steg i presentation och analys. 
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DEL  III 
 

Effekter – för kunden själv 
Effekter – för tjänsteorganisationen 

Effekter – för andra kunder 
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8 EFFEKTER – för kunden själv 
 
I detta kapitel står kunden själv i centrum. Avsikten är dels att tydliggöra hur 
egna insatser och bidrag på skilda sätt kan få inflytande på tjänsteleveransen 
och den egna upplevelsen, dels att via tidsorienterade kopplingar accentuera 
bilden av kunden som medverkande aktör.  
 
Grundläggande baseras analysen på presentationen i tidigare kapitel. Ur ett 
tidsrelaterat perspektiv beaktas effekterna av stödjande insatser i förväg, 
nyttjande av tjänstesystemet och kundens aktiviteter i efterhand. Såväl effekter i 
anslutning till medverkan som ”spåren” av egen medverkan måste härvid upp-
märksammas.  
 
Inom denna ram framträder i olika delar av tjänsteprocessen de direkta och 
indirekta effekterna av fysisk, kommunikativ eller mental art. Olika avsnitt 
sammanfattas och den samlade presentationen leder fram till avsnitt 8.5, ”Kund-
medverkan och tjänstekvalitet”. 
 
 
8.1 Stödjande medverkan i förväg 
 
Vid stödjande medverkan är kunden inte i kontakt med det tjänstesystem som erbjuds. 
Kunden befinner sig inte i lokaler som serviceorganisationen disponerar, är inte på 
något sätt i kontakt med organisationen eller dess personal och utnyttjar inte heller 
utrustning som ställts till förfogande. I jämförelse med sådan medverkan som sker i 
kontakt med servicesystemet framträder särprägel. Principiellt förekommer likheter, 
dock med den väsentliga skillnaden att kundens insatser nu fyller en stödjande 
funktion. Aktiviteter på detta plan kan få genomslagskraft på mycket varierande sätt. I 
viss utsträckning noterar jag komponenter som är helt avgörande, utan vilka det 
skulle vara svårt att bedriva tjänsteverksamhet. Samtidigt ser jag inslag som snarare 
”underlättar och förstärker” än ”möjliggör”.  
 
Medverkan i förväg är relaterad till kommande möte med serviceorganisationen, 
vilket betyder att effekter i efterhand står i centrum. Kunden förbereder sig på olika 
sätt eller agerar för att få tillgång till servicesystemet och de tjänster som erbjuds.  
Alternativt står annan kund i centrum och dennes kommande möte med systemet är 
då det väsentliga, i linje med presentationen i avsnitt 5.3. De effekter som kan 
uppkomma för andra kunder behandlas specifikt i kapitel 10. Det väsentliga är dock, i 
denna del av presentationen, att effekter kan uppstå för en medverkande kund själv 
oavsett om denne primärt engagerar sig i eget eller medkonsumenters nyttjande. Den 
kund som exempelvis stödjer någon inom familjen inför en resa kanske själv sam-
tidigt tillgodogör sig information som senare får betydelse inom relationen till den 
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aktuella tjänsteorganisationen. I förgrunden står dock insatser som är relaterade till 
eget nyttjande och i linje med tidigare presentation är utvärdering och konstruktion 
naturliga ingredienser, parallellt med resurs- och tillgänglighetsorienterade insatser. 
 
I anslutning till medverkan presterar kunden stödjande processbidrag, vilka kan vara  
av såväl fysisk som informativ karaktär. Variationerna är stora, men då tillgänglighet 
står i centrum är fysiska bidrag naturliga, samtidigt som resursorienterad medverkan i 
hög grad kan innefatta informativa bidrag inom ramen för interaktion med andra 
aktörer. Kunden agerar då för att få tillgång till information eller för att skaffa viss 
utrustning inför en kurs eller kanske en ”äventyrsresa”. Inom resesektorn är det också 
naturligt att kunder bokar och beställer olika resetjänster via en resebyrå eller någon 
annan typ av reseförmedlare. Kunden levererar då såväl fysiska som informativa 
bidrag med koppling till denna aktör, samtidigt som dessa prestationer parallellt intar 
en stödjande roll inom relationen till det företag som står i centrum vid analys. Denna 
typ av kopplingar mellan kunden och tjänsteorganisationen, via annan aktör, har 
tidigare aktualiserats i avsnitt 7.1.1. 
 
De effekter som uppkommer för kunden själv, i anslutning till stödjande medverkan i 
förväg, kan vara av såväl fysisk som kommunikativ eller mental art. Vid agerande på 
egen hand står direkta effekter av fysisk art i centrum då kunden själv skapar till-
gänglighet genom att förflytta sig eller då denne hanterar någon form av utrustning. 
Parallellt uppkommer direkta effekter av kommunikativ art genom att kunden i olika 
sammanhang får tillgång till information som en direkt följd av egna processbidrag.  
 
Vidare är indirekta effekter som uppstår den naturliga följden av andra parters 
respons och agerande. Kunden interagerar såväl med andra kunder som konsumenter i 
övrigt och olika former av organisationer. För denne själv betyder detta att eget 
agerande ligger till grund för indirekta effekter av fysisk eller kommunikativ art. Olika 
parter som kunden möter agerar utifrån karaktären på dennes bidrag och stödjer denne 
på varierande sätt genom att bistå med informationsmaterial såväl som olika former 
av utrustning eller kanske en taxiresa. Genomgående intar andra parters kommunika-
tiva respons en naturlig roll. Kundens engagemang får genomslagskraft och dennes 
personliga medverkan får inflytande på andra aktörers bidrag i processen.  
 
För kunden själv betyder detta att egna processbidrag indirekt ligger till grund även 
för de effekter av mental art som uppkommer inom ramen för en avgränsad sekvens. 
Samtidigt är kunskaper och upplevelser personligt ”färgade”. Det indirekta kommuni-
kativa utfallet av egna processbidrag tolkas på ett personligt sätt, vilket betyder att 
direkta effekter av mental art samtidigt får en fundamental betydelse. Den principiella 
grund som behandlats i avsnitt 7.2 är enligt min tolkning giltig även vid stödjande 
medverkan i förväg, vilket tidigare framhållits. De effekter som uppkommer i 
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anslutning till medverkan fyller dock en mera bakomliggande och stödjande funktion. 
Genomslagskraften i efterhand är avgörande. 
 
Spåren av egen medverkan står därmed i centrum. Kundens aktiva inblandning i en 
viss sekvens kan på olika sätt medföra konsekvenser för denne senare, dels via kvar-
dröjande effekter som uppkommit för denne själv, dels genom inflytande via andra 
parter som varit inblandade. Med fokus på det sistnämnda framträder inte minst 
betydelsen av kvardröjande effekter som uppkommit för annan kund inom ramen för 
stödjande förlopp. Samtidigt är det naturligt att beakta även andra aktörer som, enligt 
ovan, kan vara involverade i förväg. Inte minst framträder härvid organisationer som 
kan fylla en förmedlande funktion och stödja kunder vid bokningar och beställningar 
inom tjänstesektorn. Kortfattat och sammantaget betyder detta att kunder, som ett led 
i sin stödjande medverkan, kan interagera med andra parter och utöva ett inflytande 
som får betydelse då de senare möter det aktuella tjänstesystemet.  
 
Detta behandlas vidare nedan, men i förgrunden står de kvardröjande effekter som 
uppkommit för kunden själv. Dessa är primära och i linje med tidigare diskussion 
framträder följande typer av inslag.  
   

 
Kvardröjande effekter - av fysisk art 

 
Kundens möte med tjänsteorganisationen står i fokus, men initialt är det natur-
ligt att markera den fundamentala koppling som finns mellan olika insatser 
inom ramen för kundens prestationer i förväg. Bestående konsekvenser av 
kundens medverkan i en viss sekvens kan få avgörande betydelse för fortsatta 
prestationer i förväg, bland annat med avseende på hantering av utrustning och 
egen förflyttning. Initiala insatser styr på ett naturligt sätt efterföljande 
medverkan även inom ramen för stödjande inslag i förväg. 
 
Nyttjande medverkan står dock i centrum och inom denna ram noterar jag att 
diverse förberedelser kan ha ”satt sina spår”. Väskor har kanske packats och 
utrustning kan ha anskaffats eller förberetts för sitt ändamål. En musik-
anläggning eller hushållsmaskin som skall lämnas in för reparation kanske 
finns i bilens bagageutrymme och kunden själv kan i andra sammanhang ha 
lagt extra tid på personlig fräschör och klädsel. Genomgående är också för-
flyttning en väsentlig komponent. Kunden kan nu göra entré på t.ex. banken till 
följd av egna stödjande insatser. Härvid måste vi också beakta att detta sker vid 
en viss tidpunkt, vilken kunden kanske valt helt på egen hand. Detta präglar 
också andra typer av tjänsteverksamheter. Kunder kan i hög grad, inom de 
ramar som finns, välja tidpunkt för sitt eget nyttjande; även om exempelvis 
vård och undervisning kan erbjuda mera begränsade möjligheter. Stödjande 
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medverkan kan därmed få en utslagsgivande roll även ur detta perspektiv, 
såtillvida att kunden möter det tjänstesystem som erbjuds vid ett visst tillfälle. 
Jag uppfattar en kvardröjande effekt av dennes tillgänglighetsrelaterade insats-
er, parallellt med en väsentlig närhet till inte minst egen ”konstruktion”.  

  
Som ett observandum kan dessutom framhållas att de kvardröjande effekterna 
av stödjande insatser i förväg, i speciella sammanhang, kan vara relaterade till 
sådan medverkan som sker efter den aktuella kontakten med tjänstesystemet. 
Kunden kan exempelvis ha anslutit en släpvagn till bilen för att i efterhand 
kunna transportera hem varor, hyrd utrustning eller egen utrustning som varit 
inlämnad för service. Kvardröjande effekter av fysisk art uppvisar enligt min 
tolkning en avgörande närhet till kundens möte med tjänstesystemet, men även 
andra kopplingar kan förekomma. 

 
 

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
  
Även med avseende på kommunikativa inslag uppfattar jag en uppenbar närhet 
mellan olika insatser som presteras i förväg. Kunden engagerar sig exempelvis 
inom en viss sekvens för att få tillgång till informationsmaterial och detta får 
sedan inflytande på egen ”konstruktion” och den fortsatta planeringen.  
  
I anslutning till mötet med tjänstesystemet, vilket är det primära, ser jag 
motsvarande inslag i tjänsteprocessen. Genom eget engagemang i förväg kan 
kunden inom bland annat turismsektorn ha fått tillgång till informations-
material som kataloger, broschyrer eller prislistor, vilka kan få betydelse i 
samband med nyttjande. I vissa situationer har kanske istället handlingar av 
mera personlig karaktär anskaffats eller förberetts inför ett viktigt möte. 
Genomgående står kunden som en resurs i centrum. 
 
Principiellt förekommer även vid denna typ av kvardröjande konsekvenser 
kopplingar till betydligt senare sekvenser i tjänsteprocessen. Informations-
material som kunden införskaffat kan i vissa sammanhang få betydelse även 
efter det aktuella mötet med organisationen och inför senare möten med 
tjänstesystemet. 
 
 

Kvardröjande effekter - av mental art 
 
Kunden kan i förväg ha engagerat sig för att förstå erbjudandet på bästa sätt 
eller för att få snabb och bra service vid exempelvis ett personligt möte på 
banken eller hos en myndighet. Kunskap, attityder och förväntningar är i olika 
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sammanhang väsentliga inslag, som ”lever kvar” och kan relateras till kundens 
stödjande medverkan. Kunden har medverkat och förändrats som resurs inför 
kommande möte med tjänsteorganisationen. 
 
I samklang med ovanstående presentation kan även denna typ av effekter få 
betydelse i varierande situationer, oavsett om kunden är i kontakt med tjänste-
systemet eller ej. Med utgångspunkt från en specifik ”stödjande sekvens” kan 
bestående konsekvenser få genomslagskraft i senare skeden oberoende av 
tidpunkt. Mötet med organisationen och nyttjande medverkan står i centrum, 
men kvardröjande effekter ”av mental art” kan grundläggande relateras till 
såväl stödjande inslag i efterhand som senare medverkan. 

_____________________ 
 
Indirekta effekter i senare led framstår på dessa grunder som intressanta. Åter kan 
därmed accentueras att de tar sin utgångspunkt i de kvardröjande effekter som 
uppkommit till följd av kundens medverkan i en viss situation. Följdverkningar som 
lever kvar för kunden själv, enligt ovan, intar då en central roll. På skilda sätt kan 
dessa få betydelse i den fortsatta tjänsteprocessen. Inom ramen för mötet med tjänste-
organisationen kan såväl kunskaper och förväntningar som informationsmaterial och 
annan utrustning styra kundens insatser, vilket betyder att samtliga tre typer av 
kvardröjande effekter aktualiseras. Ur ett tidsorienterat perspektiv är det dessutom 
väsentligt att kunden i hög grad kan välja tidpunkt för sitt nyttjande, vilket innebär att 
en kvardröjande effekt av ”fysisk art” utgörs av det faktum att kunden möter det 
servicesystem som erbjuds vid ett visst tillfälle. Konsekvenserna av detta kan vara 
markanta med tanke på de variationer som kan förekomma med avseende på bland 
annat personalstyrkans sammansättning, andra kunders närvaro, trängsel och köbild-
ning.  
 
Följdverkningar som lever kvar för kunden själv kan därmed, enligt min tolkning, få 
betydelse på två principiellt olika sätt i samband med nyttjande av tjänstesystemet. 
Dels kan de få inflytande på de insatser kunden presterar, dels medför de att kunden 
får tillgång till det tjänstesystem som erbjuds vid ett visst tillfälle. 
 
Mötet med organisationen står i förgrunden, men som tidigare framhållits kan kvar-
dröjande effekter uppvisa närhet även till sekvenser och händelser efter den aktuella 
kontakten med denna. Bland annat är det naturligt att kunder i efterhand relaterar 
egna upplevelser till förväntningar och förberedelser. Sådana kopplingar bör prin-
cipiellt påtalas. Stödjande medverkan i förväg uppvisar dock, via kvardröjande 
följdverkningar för kunden själv, en primär närhet till kundens interaktion med 
tjänstesystemet. 
 



 
 
 
 

 

152 

Vidare måste även kvardröjande effekter som uppkommit för annan inblandad aktör 
uppmärksammas, med hänsyn till att de indirekt kan få betydelse för kunden själv i 
senare situationer. Med fokus på aktörer som kan fylla en stödjande och förmedlande 
funktion mellan kunden och den aktuella tjänsteorganisationen, har ”tjänste-
distributörer” inom turism- och resesektorn framhållits. Kunder kan inför en weekend 
i en internationell storstad boka hotell och hyrbil via en resebyrå, vilket med fokus på 
hotellet och biluthyraren betyder att stödjande medverkan får genomslagskraft via 
annan part. En relevant ingrediens i detta sammanhang är konsekvenserna för kunden 
själv. Såväl valet av resebyrå som kundens personliga sätt att specificera sina 
önskemål kan få naturlig genomslagskraft. Detta är primärt, oavsett om kunden väljer 
att beställa och boka sin flygresa inom ramen för personlig interaktion eller föredrar 
de möjligheter som erbjuds via Internet. 
 
Parallellt måste kunders betydelse för varandra kortfattat uppmärksammas. I den 
utsträckning som kunder interagerat med varandra i förväg kan kvardröjande 
följdverkningar på olika sätt få betydelse för nyttjande medverkan i kontakt med 
tjänstesystemet. Detta behandlas primärt i kap. 10, samtidigt som det är naturligt att 
här notera den betydelse som kundens egen medverkan indirekt kan få för denne själv 
via andra kunders inblandning. 
 
Presentationen i avsnitt 10.1 är den naturliga utgångspunkten för sådan analys. Inom 
ramen för en kortfattad diskussion kan vi dock uppmärksamma kunder som till-
sammans besöker en musikfestival eller en turismattraktion. Interaktion i förväg kan 
då få genomslagskraft på olika sätt. Grundläggande kan den enskilda kundens stöd-
jande insatser och processbidrag generera kvardröjande effekter för andra kunder, på 
ett sätt som får genomslagskraft i anslutning till mötet med tjänstesystemet. På olika 
sätt kan detta få betydelse för samtliga. Planer och förslag som inblandade kunder 
presterat, kan via diskussioner och förnyad ”konstruktion” ligga till grund för olika 
händelser i anslutning till besöket. På ett naturligt sätt betyder detta att kvardröjande 
effekter av den enskilda kundens stödjande bidrag indirekt kan få betydelse för denne 
själv via andra inblandade kunders reaktioner och agerande. 
 
Principiellt kan kunder få betydelse för varandra även utifrån andra typer av kvar-
dröjande inslag, inte minst inom familjen och den nära vänkretsen. Såväl tillgången 
till informationsmaterial som utrustning kan härvid inta en naturlig roll. Det väsent-
liga och grundläggande är att den enskilda kundens stödjande medverkan kan få 
betydelse för denne själv via en annan kund. Inte minst bör framhållas att kunder kan 
engagera sig för varandra och att de också kan nyttja tjänstesystemet tillsammans. 
Anskaffning eller utlåning av exempelvis sportutrustning kan få betydelse för båda 
parter då de senare tillsammans nyttjar en anläggning.  
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Avsikten i detta avsnitt har varit att klargöra de effekter som kan uppkomma för 
kunden själv till följd av stödjande medverkan i förväg. Dennes prestationer kan 
utgöras av konstruktion, utvärdering och tillgänglighets- eller resursorienterade 
insatser och såväl fysiska som informativa processbidrag kan få inflytande parallellt 
med kundens egen tolkning av olika inslag. De primära konsekvenserna är, enligt min 
tolkning, att kunden får tillgång till det tjänstesystem som erbjuds vid ett visst tillfälle, 
att dennes nyttjande medverkan delvis regleras via kvardröjande effekter och att 
förväntningar kan få betydelse för upplevelsen i olika förlopp. Vidare kan kundens 
stödjande interaktiva medverkan få betydelse för denne via kvardröjande effekter som 
uppkommer för andra kunder eller genom den förmedlande funktion som annan 
inblandad aktör kan fylla. Kvardröjande effekter och ”spår” av kundens medverkan 
är genomgående essentiella ingredienser. 
 
 
8.2 Nyttjande medverkan    
 
8.2.1 Effekter i anslutning till medverkan 
 
Kundens stödjande insatser i förväg är den initiala plattformen för dennes medverkan 
i kontakt med tjänstesystemet. Dels kan kunden genom egna insatser få tillgång till 
tjänstesystemet, dels kan nyttjandet påverkas via de kvardröjande effekterna av såväl 
”utvärdering” och ”konstruktion” som ”resursorienterade insatser”. Dessutom kan 
kundens stödjande medverkan, enligt ovan, få betydelse via annan part som varit 
inblandad. 
 
Stödjande inslag är på olika sätt grundläggande och det är naturligt att genomgående 
vara medveten om denna komponent, men i den följande presentationen berörs den 
endast marginellt. Kunden är nu i kontakt med tjänsteorganisationen och i centrum 
står dennes nyttjande prestationer. I första hand innebär detta att medverkan sker 
inom eller i omedelbar anslutning till lokaler eller ett avgränsat område som tjänste-
organisationen disponerar. Grundläggande inkluderas dock, med utgångspunkt från 
presentationen i avsnitt 5.2.2, även teknikbaserade kontakter, externa möten och 
privat nyttjande av hyrd utrustning. 
 
I anslutning till medverkan intar kundens processbidrag en fundamental roll. Såväl 
fysiska som informativa bidrag kan få stor betydelse, även om variationerna kan vara 
påtagliga beroende på verksamhetens karaktär och den specifika situationen. Vid 
analys fokuseras avgränsade sekvenser i linje med tidigare diskussion i avsnitt 7.3, 
vilket betyder att konsekvenserna av egen medverkan i ett visst förlopp står i centrum. 
Parallellt med utfallet av kundens bidrag i processen intar då dennes egna upplevelser 
en avgörande roll. Kunden registrerar personalens agerande, inredning, utrustning, 
andra kunder och i förekommande fall även varor. Med fokus på de effekter som 
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uppkommer för kunden själv betyder detta att egen medverkan får genomslagskraft 
på två plan, dels genom de effekter som uppkommer till följd av egna processbidrag, 
dels genom att kunden på sitt personliga sätt registrerar omgivningen och sätter prägel 
på egna upplevelser.  
 
I vissa situationer medverkar kunder på egen hand eller på ett sådant sätt att andra 
parter inte får något interaktivt inflytande. Detta är naturligt i samband med såväl till-
gänglighetsrelaterade inslag och självbetjäning som då kunden använder sitt hotell-
rum. Rörelser och förflyttning står i centrum, vilket innebär att direkta effekter av 
fysisk art intar en fundamental roll. Inom denna ram kan då också kunden själv 
påverkas, vilket är avsikten i samband med exempelvis träning på ett gym eller 
rehabilitering inom vårdsektorn. I många sammanhang agerar dock kunder primärt 
för att få tillgång till, och tillvarata, olika delar av erbjudandet. Detta är påtagligt på 
såväl en färja som en mässa eller kanske en stormarknad, där kunder under en längre 
tid nyttjar de samlade möjligheterna och förflyttar sig mellan olika inslag. Varor kan i 
olika sekvenser inta en väsentlig roll, samtidigt som tillgång till hyrd utrustning, och 
förflyttning av denna, är det primära i andra sammanhang. Hantering av väskor och 
annat bagage är naturligt inom resesektorn. Vidare är egen utrustning en ingrediens i 
processen såväl i samband med serviceåtgärder och reparationer som då kunder 
nyttjar en fritids- eller sportanläggning. I vissa sekvenser kan andra parter vara aktivt 
inblandade, vilket uppmärksammas nedan. I många situationer kan dock kunder agera 
primärt på egen hand. Egna bidrag formar tjänsteprocessen, direkta effekter av fysisk 
art intar en avgörande roll och tillgänglighet liksom förflyttning kan stå i centrum.  
 
Inom denna ram kan kunder också agera för att få tillgång till en bestämd person, vid 
exempelvis en myndighet. Skillnaderna kan vara stora med hänsyn till bland annat 
verksamhetens karaktär, men det avgörande är kundens självständiga roll som med-
verkande aktör. Utrymmet för eget agerande varierar dock påtagligt. Vissa typer av 
verksamheter erbjuder kunden stora möjligheter till ”medverkan på egen hand”, 
samtidigt som denne i andra sammanhang befinner sig på en mera begränsad arena, 
exempelvis hos tandläkaren eller frisören.  
 
Genomgående vid dessa olika typer av ”agerande på egen hand” intar fysiska effekter 
en väsentlig roll, men på ett naturligt sätt ackompanjeras dessa av den information 
som kunden tillgodogör sig. Då andra parter inte aktivt interagerar präglas kundens 
väg genom tjänstesystemet av de direkta effekter som kontinuerligt uppkommer. 
Kunden själv har ur denna synvinkel hög kontroll och egna insatser kan ligga till 
grund för effekter av såväl fysisk som kommunikativ och mental art. 
 
I vissa situationer kan en specifik karaktär framträda och prägla kundens ”medverkan 
på egen hand”. På ett muséum, en temapark eller en festival kanske denne i lugn och 
ro vill engagera sig i en katalog, broschyrer eller annan tillgänglig information för att 
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utvärdera erbjudandets möjligheter och till viss del ”konstruera” det fortsatta besöket. 
Detta kan spegla betydelsen av såväl ”resursorienterade insatser” som ”utvärdering” 
och ”konstruktion”. Kunden medverkar i princip på två plan, dels genom att aktivt ta 
del av information, dels genom att på sitt personliga sätt tolka denna. Inte minst vid 
denna typ av inslag är de kvardröjande effekterna och ”spåren” av egna insatser 
fundamentala. Kundens ”konstruktion” kan få påtagligt inflytande på dennes fortsatta 
nyttjande. 
 
I den utsträckning som kunden interagerar med utrustning kan i princip fysiska och 
informativa processbidrag i förening fylla en funktion. Då denne t.ex. nyttjar en 
bankomat formar, enligt min tolkning, det praktiska handhavandet parallellt fysiska 
och informativa bidrag i tjänsteprocessen. Grundläggande uppkommer härigenom 
effekter av såväl fysisk som kommunikativ art för den aktuella banken. Utrustning 
påverkas och systemet får tillgång till information. Det primära, ur kundens perspek-
tiv, är dock systemets tekniska respons och de indirekta effekter som uppkommer för 
kunden själv. Dessa är i många situationer av kommunikativ art, även om vi med 
fokus på bankomater eller varuautomater konstaterar att fysiska inslag står i centrum, 
i form av kontanter respektive varor. Då kunden nyttjar ett modernt infor-
mationssystem på ett biblioteket, eller kanske en turistbyrå, är dock de kommunika-
tiva effekterna helt avgörande. 
 
I takt med utvecklingen skapas också allt större möjligheter till nätbaserade kontakter 
med organisationen. Detta betyder att kunden på egen hand hemifrån kan prestera 
informativa processbidrag i interaktion med det informationssystem som organisa-
tionen erbjuder. Fysiska processbidrag är initialt relaterade till egen utrustning, 
samtidigt som informativa bidrag ligger till grund för interaktion med tjänste-
systemet, vilket får tillgång till kundrelaterad information. Det väsentliga, i anslutning 
till medverkan, är de kommunikativa effekter som indirekt uppkommer för kunden 
själv. Med utgångspunkt från eget handhavande och egna prestationer får denne till-
gång till information, vilken kan uppvisa mycket skiftande karaktär. I samband med 
ekonomiska transaktioner, bokningar och köp är kvardröjande effekter inom organisa-
tionen samtidigt en fundamental ingrediens. 
 
Inom de ramar som erbjuds kan kunden i hög grad kontrollera och styra processen, 
vilket betyder att eget engagemang och egen kompetens kan få stor genomslagskraft. 
Internet erbjuder idag stora möjligheter, såväl inom den finansiella sektorn som t.ex. 
resebranschen. Elektronisk handel utvecklas och uppmärksammas alltmera och i hög 
grad inbjuds kunden till nätbaserade tjänsteleveranser. Detta lyfter fram betydelsen av 
de informativa processbidrag som denne levererar. Kundens egen medverkan intar en 
fundamental roll för de effekter som uppkommer. 
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Även vid kundens interaktion med personal intar kommunikation en central roll. Inom 
ramen för en avgränsad sekvens kan informativa bidrag påtagligt påverka skeendet. 
Kunden får inflytande på personalen och deras agerande, även om variationerna kan 
vara stora. Med utgångspunkt från att personal på bästa sätt försöker anpassa sig till 
den enskilda kunden, är det naturligt att de indirekta kommunikativa effekterna, som 
delar av leveransen, kan variera på många sätt. Informativa processbidrag i anslut-
ning till interaktion intar härmed en särställning. De speglar kunden och dennes 
önskemål, liksom dennes sätt och förmåga att framföra dessa. Samtidigt är konse-
kvenserna naturligt relaterade till personalens sätt att reagera och respondera. Kunden 
kan leverera information, men de effekter som uppkommer är av indirekt karaktär. 
Kunnig personal kan bidra med kunskaper utifrån kundens önskemål och uppmuntrad 
personal kan engagera sig för en kund som skapat god stämning, men genomgående 
måste vi beakta att även personal kan medverka på mycket varierande sätt. 
 
Ur kundens synvinkel intar, på dessa grunder, indirekta effekter av kommunikativ art 
en avgörande roll vid interaktion. Kunden får tillgång till information och kan tolka 
denna på sitt personliga sätt. Det kommunikativa inslaget är därmed primärt och vid 
teknikbaserad kontakt, via exempelvis telefon, är det helt utslagsgivande. I många 
sammanhang kan dock såväl varor som utrustning och inredning vara inblandade. 
Inom resesektorn hanteras väskor och annat bagage i samband med interaktion mellan 
kund och personal, vilket betyder att jag parallellt uppfattar såväl direkta som 
indirekta effekter av fysisk art. Motsvarande gäller på en restaurang med avseende på 
mat och dryck, liksom i en butik med fokus på varor. Kunden presterar fysiska och 
informativa bidrag, vilka kan reglera personalens reaktioner och de indirekta effekter 
som uppkommer. Det avgörande är att den enskilda kunden, via egna processbidrag, 
kan påverka händelseförloppet och att olika kunder kan medverka på varierande sätt. 
Som ett observandum kan påtalas att även konkreta transaktioner grundläggande 
inkluderas i de fysiska effekter som kan uppkomma, såväl med tanke på utrustning 
och varor som kontanta medel. Samtidigt kan framhållas att betalning med kort 
speglas inom ramen för kundens informativa processbidrag. 
 
I vissa interaktiva situationer står kunden själv helt i centrum, inte minst i samband 
med vård och omsorg, men även hos t.ex. frisören. Kundens inflytande kan vara 
begränsat, men informativa bidrag kan i olika situationer få stor betydelse. Kunden är 
närvarande och presterar bidrag i processen, personalen reagerar och de indirekta 
effekterna kan vara av såväl kommunikativ som fysisk art. 
 
Vid interaktion med andra kunder förekommer principiellt inslag och effekter av 
liknande karaktär som vid kundens möte med personal. Informativa processbidrag 
intar en markant roll, men med avseende på hantering av varor eller utrustning måste 
också betydelsen av fysiska bidrag beaktas. Kunder kan interagera på mycket 
varierande sätt. Vi kan se såväl korta och tillfälliga möten som närhet och interaktion 
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i längre sekvenser. Tillfälliga kontakter är ett vanligt inslag. Kunder möts, utbyter 
information och hanterar vissa frågor i samspel, samtidigt som det ibland kanske bara 
handlar om blickar och kroppsspråk. Interaktion i längre sekvenser framstår som 
naturligt då kunder har en mera nära relation eller i samband med exempelvis resor. 
Den enskilda kundens processbidrag ligger till grund för de effekter som uppkommer 
för annan part. I samklang med presentationen ovan framträder primärt den 
kommunikativa komponenten, såtillvida att kundens närvaro och agerande ger andra 
kunder tillgång till information. På denna grund uppkommer indirekta effekter genom 
andra kunders reaktioner och respons. Genomgående är detta naturligt i olika möten. 
Kundens personliga sätt att medverka kan få markant inflytande på omgivningen. 
Betydelsen av information och kommunikativa förlopp framträder, samtidigt som det 
med koppling till utrustning eller varor är fundamentalt att beakta även fysiska inslag. 
Jag uppfattar indirekta effekter, vilka kan vara av såväl kommunikativ som fysisk art.  
 
Två kunder kan agera i samspel, men även interaktion mellan flera kunder parallellt 
är en naturligt förekommande ingrediens. Olika parters inflytande kan då variera. 
Enskilda kunder kan dock inta en sådan roll att deras medverkan får markant 
betydelse för gruppens agerande. Informativa processbidrag framstår härvid som en 
central ingrediens. Kunder påverkar varandra, händelseförloppet utvecklas och ur den 
enskilda kundens perspektiv uppkommer indirekta effekter med koppling till eget 
agerande. Inom ramen för en mera sammanhållen grupp kan detta vara naturligt, 
exempelvis på en resa, i samband med en dag på nöjesparken eller inom utbildnings-
sektorn. I princip kan indirekta effekter uppkomma för alla inblandade, till följd av 
egna insatser. Oavsett om en kund intar en mera aktiv eller passiv hållning levereras 
informativa bidrag, som via andras respons och agerande kan få inflytande på egen 
medverkan och personliga upplevelser.  
 
Det är naturligt att härvid uppmärksamma betydelsen av erfarenhet. Kompetens och 
personlig ”stil” kan få inflytande på den samlade interaktionen. Skeendet kan på-
verkas och ur den enskilda kundens perspektiv betyder detta att egna bidrag indirekt 
kan få genomslagskraft. Inom ramen för diskussioner och samtal framträder indirekta 
effekter av kommunikativ art, samtidigt som exempelvis förflyttning accentuerar de 
indirekta effekter av fysik art som kan uppkomma. Den kund som intar ledarrollen på 
ett muséum, eller en festival, kan påverka sina medkonsumenters agerande och 
bidrag, vilket indirekt kan få betydelse för denne själv. Det primära är att kunder kan 
påverka varandra och att indirekta effekter av egen medverkan, via andra inblandade, 
är en naturlig ingrediens inom denna ram. 
 
Även vid mera sporadiska möten kan motsvarande kopplingar förekomma. Den 
ovane kunden får kanske stöd av en medkonsument i sin interaktion med personal 
eller nya typer av utrustning och den initiativrike kunden kanske möts av glädje när 
han förbättrar stämningen i en kö. Principiellt är det relevant att även i sådana 
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situationer beakta denna typ av indirekta kopplingar, vilka ur den enskilda kundens 
synvinkel markerar betydelsen av egna prestationer. I större sammanhang ser jag en 
annan prägel genom att besökaren på exempelvis en rockkonsert är ”en i mängden”. 
Den som leder hejarklacken på en fotbollsmatch kan dock hamna i centrum och får 
kanske lika stor behållning av detta som själva matchen. Genom sättet att medverka 
kan kunden få speciell uppmärksamhet. 
 
Avslutningsvis bör två typer av inslag påtalas. För det första är det väsentligt att 
genomgående beakta kunders personliga sätt att registrera omgivningen och sätta 
prägel på egna upplevelser. Denna insats får naturlig betydelse för de processbidrag 
som kunden levererar i en viss sekvens, samtidigt som medverkan på detta plan kan 
”sätta spår” och få betydelse i efterhand. De egna upplevelserna är relaterade till 
kundens medverkan såväl via utfallet av olika processbidrag som dennes personliga 
sätt att tillgodogöra sig och tolka olika inslag i händelseförloppet.  
 
Vidare kan påpekas att flera organisationer kan vara inblandade i samband med 
kundens nyttjande medverkan. På en bank kan exempelvis kund, personal och en 
fastighetsmäklare ha ett gemensamt möte och på ett hotell kan receptionspersonal 
tillsammans med representanter för en researrangör interagera med resenärerna. I 
samklang med tidigare diskussion är då ”annan inblandad aktör” av intresse med 
hänsyn till det inflytande kunden kan få via samspelet med denne. De effekter som 
uppkommer för kunden själv är avgörande och detta då inom ramen för relationen till 
den organisation som står i centrum vid analys. 
 
Sammanfattningsvis har avsikten i detta avsnitt varit att klargöra de effekter som kan 
uppstå för kunden själv i anslutning till nyttjande medverkan. Kunder kan medverka 
på varierande sätt vilket får genomslagskraft. Med utgångspunkt från en avgränsad 
sekvens i tjänsteprocessen framträder följande inslag. 
 
 
Direkta effekter av fysisk art  Kunden själv blir förflyttad eller påver-

kad; fysiska resurser förflyttas (på ett 
sätt som är relevant för kunden själv). 

 
Direkta effekter av kommunikativ art   Kunden får direkt, via eget agerande, 

tillgång till information.  
 
Direkta effekter av mental art  Egna upplevelser och inhämtad kunskap 

präglas av kundens personliga sätt att 
tolka och tillgodogöra sig olika inslag.  
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Indirekta effekter av kommunikativ art Kundens insatser och bidrag får infly-
tande på andra parters informativa bi-
drag och därmed den information som 
blir tillgänglig för kunden själv.  

 
Indirekta effekter av fysisk art  Kundens insatser och bidrag skapar in-

direkt, via andra parter, effekter av 
fysisk art som är relevanta för kunden 
själv. Dels kan dennes bidrag få infly-
tande på andra inblandade personers 
fysiska agerande, dels kan de medföra 
att fysiska resurser blir förflyttade eller 
på annat sätt påverkade. 

 
 
8.2.2 Spåren av egen medverkan 
 
Med utgångspunkt från en avgränsad sekvens är det primärt att även vid nyttjande 
medverkan beakta det inflytande som kundens insatser kan få i efterhand. Dennes 
nyttjande prestationer kan få betydelse och ”sätta spår” genom de kvardröjande 
effekter som uppkommer. Härvid måste, i samklang med tidigare presentation, såväl 
kunden själv som andra parter uppmärksammas. Även inslag som ”lever kvar” för 
dessa kan i efterhand få betydelse för kunden själv. Inte minst kvardröjande följd-
verkningar inom tjänsteorganisationen kan få genomslagskraft, men det är grund-
läggande väsentligt att ur denna synvinkel beakta även andra aktörer som kan ha varit 
inblandade i tjänsteprocessen. 
 
I förgrunden står dock de kvardröjande effekter som uppkommit för kunden själv och i 
överensstämmelse med tidigare presentation framträder tre typer av inslag enligt 
följande presentation. 
 
   

Kvardröjande effekter - av fysisk art 
  
 Då kunden inom en viss sekvens nyttjat servicesystemet kan de synbara spåren 

utgöras av utrustning eller varor. Inom handeln är varutransaktioner funda-
mentala. Kunden har, inom de ramar som erbjuds, fått tillgång till varor utifrån 
eget agerande och egna önskemål. I andra sammanhang kan hyrd utrustning stå 
i centrum och ur principiell synvinkel noterar jag också att kunder själva kan 
hämta och skapa tillgång till egen utrustning som varit inlämnad för service 
eller reparationer.  
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 Grundläggande konstaterar vi att kundens närvaro och aktiva medverkan har 
fått inflytande. Av primärt intresse är dock de variationer som kan förekomma. 
Då kunder hämtar sina skor hos skomakaren är egen medverkan ett led i 
tjänsteprocessen, men med fokus på kvardröjande effekter av ”fysisk art” är 
utfallet i princip förutbestämt. I andra situationer kan kundens personliga sätt 
att agera, interagera med andra och framställa sina önskemål få större bety-
delse. Kunder agerar på olika sätt och variationer i anslutning till medverkan 
kan också avspegla sig i efterhand. 

  
 Tillgång till fysiska resurser kan vara en naturlig konsekvens av egen medver-

kan, samtidigt som motsatsen principiellt uppkommer då bilen lämnats in för 
reparation. Näraliggande konstaterar jag också att tillgänglighet i olika sam-
manhang är en kvardröjande effekt av förflyttning, primärt med avseende på 
kunden själv och dennes närvaro. På varierande sätt framträder därmed 
kvardröjande effekter av fysisk art. Parallellt bör framhållas att även kunden 
själv kan påverkas, vilket är avsikten på exempelvis ett gym eller ett solarium. 
I det förstnämnda fallet är betydelsen av egna insatser uppenbar och på ett 
solarium är det väsentligt att följa vissa instruktioner. Kunden själv har visst 
inflytande och att misslyckas i sådana situationer kan ge sveda eller värk utan 
att det eftersträvade resultatet visar sig. I speciella situationer kan även egen 
utrustning påverkas, vilket kan vara av intresse med tanke på såväl fräschör 
som eventuella skador då kunden på egen hand hanterat en automatisk biltvätt. 

 
 Avslutningsvis kan framhållas att kvardröjande följdverkningar av medverkan i 

en viss sekvens kan ligga till grund för indirekta effekter i senare led såväl då 
kunden fortfarande är i kontakt med tjänstesystemet som i efterhand. Detta har 
framgått av texten ovan, men klargörs också senare i presentationen. 

    
 

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
  
 Kunden kan redan i förväg ha införskaffat informationsmaterial, men inom 

många tjänstesystem tillhandahålls prislistor, tidtabeller och olika formar av 
broschyrer. Genom eget agerande eller aktiv medverkan vid interaktion, får 
kunden tillgång till olika former av informationsbärare, vilka kan få inflytande 
i efterhand. På en större turismattraktion eller ett internationellt muséum er-
bjuds kunden såväl böcker och kartor som andra trycksaker. I samband med en 
flygresa kan information om avgångstider och anslutningsmöjligheter stå i 
centrum och på ett större hotell kan kunden vara speciellt intresserad av det 
interna restaurangutbudet. Vid ett besök på försäkringsbolaget eller banken kan 
annan typ av information vara väsentlig och då kunder hanterar sina bank-
ärenden via nätet och egen dator är det på i princip motsvarande sätt möjligt att 
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spara och lagra information som senare kan få inflytande. Parallellt framträder 
allt tydligare betydelsen av andra kommunikativa inslag. Kunden erbjuds 
möjligheter att ”ladda ner”, spara och lagra inte bara text utan också ljud och 
bild. Inte minst musiksektorn framstår härvid som intressant.                                                                   

  
 Det gemensamma och avgörande är att kunder själva i hög grad kan skapa 

tillgång till tryckta informationsbärare eller material som sparas och lagras i 
elektroniska system. Egna prestationer ligger till grund för kvardröjande 
effekter av kommunikativ art och jag konstaterar att kunder i efterhand kan ha 
tillgång till såväl olika typer av textmaterial som exempelvis musik, med 
utgångspunkt från tidigare insatser. 

  
  

Kvardröjande effekter - av mental art 
 
 Information framstår genomgående som en väsentlig komponent. Kunden ska-

par tillgång till information såväl vid interaktion med andra som vid med-
verkan ”på egen hand”. Fysiska och informativa bidrag formar möjligheter för 
kunden och varierande karaktär på medverkan betyder att enskilda kunder på 
skiftande sätt får tillgång till information. Detta får naturlig betydelse i anslut-
ning till medverkan, men såväl emotionella som kunskapsrelaterade inslag kan 
samtidigt ”sätta spår”. Kunden kan i efterhand ”bära med sig” såväl mera 
neutrala kunskaper som affektivt präglade upplevelser inom ramen för de kvar-
dröjande effekter av mental art som uppkommit. I samklang med tidigare 
diskussion framträder här kundens medverkan på i princip två plan, enligt min 
tolkning. Dels kan denne via egna processbidrag påverka tillgången till, och 
karaktären på, information, dels tolkar och tillgodogör sig kunden olika hän-
delser på ett personligt sätt. Upplevelserna är ”personligt färgade” och såväl 
tjänstelandskapet som reaktioner hos personal eller andra kunder upplevs på 
varierande sätt. Det primära i detta sammanhang är att dessa intryck i viss 
utsträckning också kan ”leva kvar” och präglas av en mera bestående karaktär. 

_____________________ 
 
Indirekta effekter i senare led uppkommer med utgångspunkt från de kvardröjande 
effekterna av kundens medverkan i en viss situation. Som framhållits tidigare måste 
härvid såväl kvardröjande effekter för denne själv som för andra parter beaktas.  
 
Det sistnämnda aktualiseras i den fortsatta presentationen, men i första hand är det 
väsentligt att klarlägga betydelsen av sådana kvardröjande följdverkningar för kunden 
själv som diskuterats ovan. På varierande sätt kan dessa få inflytande i den fortsatta 
tjänsteprocessen. 
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Inom ramen för kundens kontakt med organisationen, vid detta tillfälle, framträder ur 
ett mera kortsiktigt perspektiv olika effekter. Den information som kunden tillgodo-
gjort sig vid interaktion med andra kunder eller personal kan få betydelse för det 
fortsatta agerandet. På ett muséum kanske kunden aktivt tar kontakt med mera erfarna 
besökare redan i biljettkön för att på bästa sätt tillvarata anläggningen, vilket kan 
avspegla sig i det fortsatta besöket. Kunden påverkas och ”bär med sig” kunskap som 
kan få inflytande i senare led av tjänsteprocessen. Jag uppfattar kvardröjande effekter 
av mental art och den betydelse som dessa kan få i efterhand.  
 
Inom denna ram kan också inslag av mera emotionell natur förekomma. Samtidigt 
som ett möte med personal kan relateras till organisationens leveransförmåga och 
personalens agerande, är kundens bidrag essentiella med hänsyn till de variationer 
som kan förekomma. Kunden kan påverka skeendet och dessutom tolka olika 
händelser på sitt personliga sätt. Efter en diskussion med vaktpersonal på en musik-
festival kan besökaren känna sig både besviken och upprörd, vilket kan inverka på det 
fortsatta nyttjandet. Interaktion mellan två parter formas dock av bidrag från båda och 
kundens personliga medverkan får på skilda sätt naturligt inflytande. Med avseende 
på förlopp som inte präglas av personliga möten kan kunders varierande sätt att 
uppmärksamma och tolka informationsskyltar påtalas, med hänsyn till dess koppling 
till senare sekvenser. 
 
Konsekvenser inom ramen för nyttjandet vid ett visst tillfälle är av primärt intresse då 
kundens arena är mera vidlyftig. Större attraktioner, anläggningar och evenemang 
erbjuder stora möjligheter, vilket betyder att kvardröjande effekter av medverkan i en 
viss situation kan påverka och forma ”kundens väg” genom tjänstesystemet. Speciellt 
bör poängteras att kundens resurs- och konstruktionsorienterade engagemang (avsnitt 
5.3) kan få stort inflytande i efterhand. Kunden planerar, ”konstruerar” och tar i olika 
situationer beslut avseende sitt fortsatta nyttjande, vilket får konsekvenser såväl ur ett 
tidsorienterat perspektiv som med hänsyn till vilka delar av tjänstesystemet som 
inkluderas i kundens nyttjande. Parallellt kan i olika sammanhang broschyrer och 
annat informationsmaterial fylla en naturlig funktion, vilket innebär att även kvar-
dröjande effekter av kommunikativ art kan få inflytande i efterhand. På en mässa eller 
en utställning införskaffar vissa kunder informationsmaterial, vilket kan få inflytande 
på det fortsatta besöket. Andra kunder avstår från detta stöd.  
 
Vidare framträder i vissa sammanhang konsekvenser relaterade till kvardröjande 
effekter av fysisk art. Principiellt kan utrustning och varor, som kunden införskaffat 
inom ramen för sitt nyttjande, få inflytande på den fortsatta händelseutvecklingen och 
kundens bidrag i denna. Detta är en naturlig konsekvens som, enligt min tolkning, 
endast bör poängteras i den utsträckning som kundprestationer kan relateras till 
specifika händelser i efterhand. Den butikskund som av misstag fyllt kundvagnen 
med varor som överskrider de ekonomiska tillgångarna på kontot eller i plånboken, 
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kanske lyfter fram kassabiträdets strålande servicekänsla. Kunden får en ny upp-
levelse. Kvardröjande effekter av eget agerande hamnar i centrum, styr kundens 
interaktiva bidrag och ”utmanar” tjänstesystemet.  
 
Sammanfattningsvis kan kvardröjande följdverkningar för kunden själv påverka det 
fortsatta nyttjandet på två sätt som, enligt min tolkning, uppvisar något skild karaktär. 
I första hand kan de inverka på kundens prestationer och bidrag i olika situationer 
och sekvenser som senare uppkommer. Vidare kan det samlade nyttjandet och 
”kundens väg” genom tjänstesystemet regleras av egen ”konstruktion” och insatser 
som stödjer denna.  
 
Även i efterhand, då kunden lämnat tjänstesystemet, kan dock kvardröjande effekter 
få naturlig genomslagskraft. Konsekvenser av egen medverkan, och de personligt 
präglade insatser som format denna, kan leva kvar och vara av naturlig betydelse för 
kunden själv. Samtidigt kan de styra såväl stödjande medverkan i efterhand som 
senare prestationer inom relationen till tjänsteorganisationen. Effekter av kvar-
dröjande karaktär som kunden ”bär med sig” då denne lämnar tjänstesystemet intar 
därmed en fundamental roll och i samklang med föregående presentation kan i princip 
tre typer av inslag förekomma. Kunden kan ha fått tillgång till varor, hyrd utrustning 
eller egen utrustning som varit inlämnad på service, samtidigt som egen utrustning, 
eller kunden själv, på något sätt kan ha påverkats (fysiska effekter). Vidare kan 
kunden ha fått tillgång till olika typer av informationsmaterial (kommunikativa 
effekter) och dessutom kan denne på varierande sätt ”bära med sig” kunskaper och 
upplevelser (mentala effekter).  

 
Grundläggande bör i detta sammanhang initialt understrykas att kundens insatser fått 
en naturlig och fundamental betydelse. Det faktum att denne överhuvudtaget med-
verkat har fått genomslagskraft. Med denna utgångspunkt är dock variationen mellan 
kunder av primärt intresse, med hänsyn till de möjligheter som kundrollen erbjuder i 
olika sammanhang. Sammantaget innebär detta att verksamhetens karaktär och andra 
parters agerande på varierande sätt kan ha fått inflytande och att kundens inblandning 
varit en fundamental ingrediens. Samtidigt har dock denne medverkat på sitt person-
liga sätt, utifrån de möjligheter som kundrollen och verksamhetens art erbjudit. 
Variationerna är påtagliga, men via sina insatser kan kunden ha styrt, format och 
skapat inslag i tjänsteprocessen, vilket via kvardröjande effekter kan få betydelse i 
efterhand.  
 
Avslutningsvis noterar jag att även kvardröjande effekter för annan part kan få 
återverkningar för kunden själv i efterhand, efter dennes medverkan i en viss sekvens. 
Förutom den aktuella tjänsteorganisationen måste härvid medkonsumenter beaktas, 
liksom eventuellt annan organisation som varit inblandad. Samarbetet mellan olika 
tjänsteleverantörer har tidigare behandlats med utgångspunkt från bland annat ett 
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möte mellan kund, bankpersonal och en fristående fastighetsmäklare. Det väsentliga i 
detta fall, med fokus på betydelsen av annan organisation, är kundens inflytande via 
någon av parterna. Detta kan avspegla sig i anslutning till medverkan, men kvar-
dröjande inslag kan också få genomslagskraft i efterhand via kontakter mellan banken 
och mäklaren. I samband med en resa kan på motsvarande sätt reseledaren få bety-
delse för gästernas hotellvistelse. Efter ett möte på hotellet kan denne stödja gästerna 
genom att exempelvis få till stånd rumsbyten. Utgångspunkten är genomgående den 
enskilda kundens medverkan och återverkningar för denne själv via annan part.  
 
Kvardröjande effekter inom organisationen och för andra kunder behandlas i den 
fortsatta framställningen. Avsnitten 9.2.2 och 10.2.2 är därmed den naturliga utgångs-
punkten för analys av de effekter som i efterhand kan uppkomma för kunden själv via 
dessa parter. Med avseende på organisationen framstår dock kunskap om kunden som 
en central komponent. Dennes medverkan ”sätter spår”, såväl hos personal som i 
elektroniska system. Relationer kan utvecklas och kundens personliga ”stil” kan 
avspegla sig i dessa. Kunden interagerar i olika situationer, personal får tillgång till 
information i anslutning till medverkan och med hänsyn till deras reaktioner kan 
kunden möjligen få ett mera personligt bemötande vid nästa kontakt. Kundens 
prestationer kan ”leva kvar” även då denne lämnat tjänstesystemet och härigenom 
indirekt få inflytande på tjänsteleveransen i samband med senare nyttjande. Samtidigt 
framträder motsvarande inslag även ur ett mera kortsiktigt perspektiv. Den ton som 
en hotellgäst anlägger redan i receptionen kan eventuellt få betydelse för vissa inslag i 
den fortsatta leveransen. 
 
Kunders inflytande på varandra poängteras i kap. 10. Kortfattat kan dock påtalas att 
besökare på exempelvis ett gym kan känna närhet och utveckla en relation med kopp-
ling till verksamheten. Den enskilda kundens processbidrag intar då, enligt min 
tolkning, en avgörande roll. Processbidrag kan understödja relationer och få indirekta 
återverkningar för kunden själv, vilket i detta sammanhang är det väsentliga. Nyttjan-
det kan finna nya former och kundens upplevelse kan påverkas. I samband med stu-
dier framträder motsvarande ingrediens.  
 
Avsikten i detta avsnitt har varit att tydliggöra ”spåren av eget nyttjande”. Kvar-
dröjande effekter som uppkommit för kunden själv står härvid i centrum, samtidigt 
som även följdverkningar som ”lever kvar” för andra inblandade parter indirekt kan 
få betydelse för kunden i efterhand.  
 
Kvardröjande effekter av fysisk, kommunikativ eller mental art kan ligga till grund 
för och generera ”indirekta effekter i senare led”. Med fokus på kunden själv betyder 
detta exempelvis att egna prestationer i vissa sekvenser kan styra tillgången till 
information och ligga till grund för kunskap, som senare får inflytande på de 
processbidrag kunden levererar. Denne kan på sitt personliga sätt interagera med 
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personal eller andra kunder, tolka deras agerande och i efterhand ”bära med sig” 
fördjupade kunskaper och personliga upplevelser. Vidare kan kunden skapa tillgång 
till informationsmaterial som i efterhand får inflytande på dennes bidrag i vissa 
förlopp. Det avgörande är kopplingen till de effekter som härigenom uppkommer för 
kunden själv. Parallellt kan egen ”konstruktion” få markant inflytande på det samlade 
nyttjandet och ”kundens väg” genom tjänstesystemet, inte minst inom verksamheter 
som erbjuder stora möjligheter till flexibel kundmedverkan, exempelvis en nöjespark. 
Stunder som ägnas åt planering och tillgänglighetsrelaterade beslut kan få stort infly-
tande. 
 
Kvardröjande effekter av egen medverkan intar en naturlig och väsentlig roll. Sam-
tidigt som de kan få inflytande då kunden fortfarande befinner sig inom tjänste-
systemet, kan de på olika sätt få betydelse även då kunden lämnat detta. 
 
 
8.3 Stödjande medverkan i efterhand  
 
Stödjande insatser i efterhand är relaterade till mötet med tjänsteorganisationen och 
dess leverans. Kunden avslutar, utvärderar och engagerar sig eventuellt också i 
värdeskapande insatser inom ramen för sitt engagemang i efterhand (avsnitt 5.3). 
Som tidigare framhållits uppvisar stödjande medverkan en särprägel i jämförelse med 
prestationer i anslutning till nyttjande. Principiellt framträder snarlika ingredienser, 
samtidigt som kundens  prestationer nu relaterar till tidigare leverans och på denna 
grund fyller en stödjande funktion.  
 
Det bör understrykas att utgångspunkten därmed är den samlade leverans inom vilken 
kunden på olika sätt medverkat. Som framhållits ovan har dennes prestationer härvid 
fyllt en naturlig och grundläggande funktion, samtidigt som den personliga karaktären 
på egna insatser och bidrag har fått inflytande på ett sätt som markerar de möjligheter 
kundrollen erbjuder. Detta kan också avspegla sig i efterhand, vilket medför att kund-
ens inflytande i olika situationer och händelseförlopp, via kvardröjande effekter för 
denne själv, kan få betydelse för de stödjande insatserna i efterhand. Variationerna är 
dock påtagliga med hänsyn till såväl verksamhetens karaktär som den specifika situa-
tionen. Det primära är att de stödjande insatserna i efterhand är relaterade till olika 
förlopp och tjänsteinslag som uppkommit inom ramen för kundens nyttjande med-
verkan och mötet med tjänstesystemet. 
 
I anslutning till medverkan kan denne agera på egen hand eller tillsammans med såväl 
andra kunder som privatpersoner i övrigt. I vissa sammanhang kan dessutom andra 
organisationer vara inblandade. Kunden formar och skapar stödjande processbidrag, 
vilka kan ligga till grund för såväl direkta som indirekta effekter. Inom ramen för 
avslutningen är förflyttning en naturlig komponent. Kunden förflyttar sig själv och 
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transporterar kanske samtidigt utrustning eller varor, vilka hanteras inom ramen för 
olika förlopp. Fysiska bidrag fyller en väsentlig funktion och direkta effekter av fysisk 
art intar en central roll. Vidare innebär interaktion med andra parter att kundens 
informativa bidrag ligger till grund för indirekta effekter av kommunikativ art. I 
samband med gemensam hantering av varor eller utrustning är det samtidigt naturligt 
att även indirekta effekter av fysisk art kan uppkomma. 
 
Dessutom kan kunder i efterhand, på varierande sätt, engagera sig för att sortera och 
spara olika typer av informationsbärare. Efter ett möte på banken eller försäkrings-
bolaget kan också kontroll av olika handlingar vara ett naturligt inslag. Egna 
processbidrag kan, inom ramen för olika förlopp, ligga till grund för direkta effekter 
av såväl kommunikativ som fysisk art. I den utsträckning andra parter är inblandade 
framträder parallellt indirekta effekter. I centrum står olika informationsbärare som 
kunden fått tillgång till, vilka kan lagras och eventuellt kontrolleras. De individuella 
variationerna kan vara påtagliga. Vissa kunder upptäcker att kvittot från livsmedels-
butiken inte är korrekt; andra är inte lika noggranna.  
 
Utvärdering i efterhand är ett naturligt inslag med koppling till kundens möte med 
tjänstesystemet och olika ingredienser i samband med dennes nyttjande medverkan. 
Dessa står i centrum, samtidigt som stödjande utvärdering i förväg och kanske också 
tidigare erfarenheter kan aktualiseras. Kundens intryck och upplevelser är primära 
och effekter av mental art står i centrum, samtidigt som informativa bidrag och 
indirekta effekter av kommunikativ art är väsentliga ingredienser då andra personer är 
inblandade. Vänner som träffas efter en gemensam semester kan tillsammans ”åter-
uppleva” kvardröjande intryck, vilket kan accentuera olika bilder av organisationen 
och dess leverans. 
 
Vidare kan även avslutningen ge upphov till utvärdering. Kunder kan på skilda sätt 
engagera sig i tillgänglig information och uppleva den som oklar, svårtolkad eller 
föredömlig. Bruksanvisningar och andra handlingar kan stå i centrum och det primära 
är att kunden möjligen kan härleda sina intryck till organisationen. Samtidigt är 
felaktiga leveranser och dåliga förpackningar inslag som kan framträda i efterhand 
och utvidga underlaget för utvärdering. Alternativt kan kunden i samband med 
avslutningen bli nöjd och relatera intrycket av fysiska komponenter till bilden av 
organisationen. Det väsentliga är att avslutande förlopp i tjänsteprocessen kan lyfta 
fram information, att denna ingrediens på olika sätt kan relateras till den enskilda 
kundens bidrag och att den personliga tolkningen är avgörande.   
 
I efterhand kan också värdeskapande insatser förekomma. Kunder följer upp genom 
att aktivera sig i rehabilitering och träningsprogram, ta den medicin som doktorn 
föreskrivet eller följa de råd som en ekonomisk rådgivare presenterat. På mot-
svarande sätt är självstudier av grundläggande betydelse i samband med utbildning. 
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Med utgångspunkt från mötet med tjänstesystemet presterar kunden i efterhand 
fysiska processbidrag genom att hantera utrustning, använda olika kunskaps- och 
informationsbärare eller stärka sin kropp. I anslutning till medverkan kan såväl 
direkta effekter av fysisk som kommunikativ art uppkomma. Parallellt är direkta 
effekter av mental art inte minst relaterade till studier, inlärning, individuell förmåga 
och kundens sätt att tillgodogöra sig tillgänglig information. Vidare kan påtalas att 
kunder, i samklang med tidigare presentation, kan medverka på egen hand eller till-
sammans med andra kunder och vänner som engagerar sig. Inom ramen för ett visst 
förlopp kan då även informativa bidrag få inflytande och ligga till grund för indirekta 
effekter via andra parter och deras inblandning. Det primära är genomgående tidigare 
leverans och inte minst olika former av råd, förslag och anvisningar som ”lever kvar” 
och får betydelse för kundens värdeskapande engagemang.  
 
Parallellt ligger det nära till hands att denne aktualiserar och värderar olika ingre-
dienser i organisationens leverans, vilket betyder att eget värdeskapande i efterhand 
också kan lyfta fram utvärdering som en komponent. Kursdeltagare kan på skiftande 
sätt engagera sig i självstudier och samtidigt utvärdera utbildningen på sitt personliga 
sätt, vilket innebär att individens medverkan framträder ur två olika perspektiv.  
 
Avslutningsvis kan understrykas att andra organisationer kan vara inblandade i efter-
hand. Av primärt intresse är då sådana verksamheter som på något sätt är relaterade 
till tidigare leverans och den tjänsteorganisation som står i centrum vid analys. Besö-
ket på en resebyrå kan ligga till grund för semesterresan, läkaren kan remittera 
patienten till en sjukgymnast och myndigheter kan i samspel hantera kundens ärende. 
Med utgångspunkt från tidigare leverans medverkar nu kunden med fokus på en 
annan organisation. I princip kan dock, i vissa situationer, den initiala oganisationens 
prestationer åter aktualiseras, enligt min tolkning. Felbokningar och andra problem 
kan härledas till resebyråns prestationer och sjukgymnastens professionalitet kan 
förstärka förtroendet för läkaren. Kundens utvärdering kan därmed, i vissa situationer, 
åter stå i förgrunden. 
 
I diskussionen hittills har avsikten primärt varit att tydliggöra olika typer av inslag 
med fokus på effekter som kan uppkomma i anslutning till kundens medverkan i olika 
förlopp. På denna grund står spåren av egen medverkan i centrum. I linje med tidi-
gare presentation tar dessa sin utgångspunkt i följdverkningar som lever kvar efter 
kundens medverkan i en viss situation, för denne själv eller annan part.  
 
Konsekvenserna av andras inblandning uppmärksammas senare i texten, men primärt 
beaktas, enligt nedan, de kvardröjande effekter som uppkommit för kunden själv efter 
dennes medverkan i olika förlopp. 
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Kvardröjande effekter - av fysisk art 
  

Vid avslutningsorienterad medverkan står förflyttning i centrum, liksom even-
tuell hantering av utrustning och varor. Nedbrytningen i sekvenser kan göras på 
skilda sätt, men genomgående framträder konsekvenser av likartad karaktär. 
Kunden befinner sig på annan önskvärd plats, eventuell utrustning har hante-
rats och även varor kan ha transporterats och packats upp. 
  
Dessutom kan kunden själv ha påverkats till följd av eget värdeskapande. 
Träning eller rehabilitering sätter naturliga spår som gradvis kan förstärkas. 
Den grundläggande basen är genomgående kundens agerande i en viss situation 
och de bestående konsekvenserna av detta. 
 

 
Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 

  
Information i olika former kan i efterhand hanteras och sparas, dels kataloger, 
broschyrer, prislistor och andra informationsbärare, dels handlingar och doku-
ment av mera personlig karaktär. Efter medverkan i en viss sekvens kan 
kunden ha sorterat och sparat lånehandlingar, försäkringsavtal, blanketter och 
olika typer av informationsblad. Såväl trycksaker som nätburet material kan stå 
i centrum. 
 
 

Kvardröjande effekter - av mental art 
 
Utvärdering intar en fundamental roll i efterhand. Med utgångspunkt från 
bestående intryck av mötet med organisationen kan leveransen aktualiseras, 
tydliggöras och värderas. Parallellt med denna fundamentala ingrediens kan i 
vissa sammanhang även kundens avslutning och värdeskapande medverkan 
lyfta fram organisationens prestationer och utvidga underlaget för kundens 
utvärdering. Det essentiella är att dennes engagemang och insatser i vissa 
sekvenser kan kopplas till kvardröjande intryck, personliga upplevelser. 
 
Grundläggande kan kunder också få ökade kunskaper, såväl inom ramen för 
avslutning som värdeskapande. Med utgångspunkt från medverkan i ett 
bestämt förlopp kan dessa vara av bestående karaktär och ligga till grund för 
indirekta effekter senare. Efter sitt engagemang i en avgränsad sekvens kan 
kunden bära med sig nya erfarenheter och förstärkt kunskap. 

_____________________ 
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 Indirekta effekter i senare led grundar sig primärt på dessa tre typer av kvardröjande 
inslag. I linje med tidigare presentation kan medverkan i en viss situation få infly-
tande senare oavsett tidpunkt. Detta betyder grundläggande att kvardröjande effekter, 
av kundens prestationer i en viss situation, kan relateras till fortsatt stödjande med-
verkan i efterhand. Händelser och intryck i samband med ”avslutningen” kan få 
betydelse för senare utvärdering, den personliga tolkningen av skriftliga instruktioner 
kan inverka på träning eller rehabilitering och självstudier vid olika tillfällen kan 
uppvisa naturlig närhet. 
 
Parallellt med de naturliga kopplingarna mellan olika förlopp i efterhand framträder 
dock det övergripande perspektivet som avgörande. Det primära i detta sammanhang 
är då, enligt min tolkning, kvardröjande inslag som har sådan karaktär och styrka att 
de kan få betydelse för kundens fortsatta relation till tjänsteorganisationen. Samtidigt 
framträder dock, ur kundens egen synvinkel, konsekvenser av mera privat och 
personlig natur. På flera sätt föreligger här en närhet till presentationen i avsnitt 8.2.2 
och betydelsen av de kvardröjande inslag som kunder kan ”bära med sig” då de 
lämnar tjänstesystemet. Kopplingar och närhet framstår som en naturlig ingrediens 
med hänsyn till att mötet med organisationen är den fundamentala utgångspunkten 
för kundens stödjande medverkan i efterhand. Effekterna av denna uppvisar därmed 
också indirekta kopplingar till dennes tidigare engagemang.  
 
På denna grund kan kunders stödjande medverkan i efterhand, via personliga 
upplevelser och förstärkta kunskaper, få betydelse för kundens relation till tjänste-
organisationen och dennes senare medverkan. Utvärdering kan relateras till över-
väganden om framtida medverkan såväl som tillgänglighetsorienterade insatser och 
egen ”konstruktion”. Avslutningsrelaterade erfarenheter kan få inflytande då kunden 
vid ett senare tillfälle lämnar tjänstesystemet och utfallet av värdeskapande 
självstudier kan styra kursdeltagares agerande vid efterföljande interaktion med 
tjänsteleverantören. Framhållas kan också att ny kontakt med tjänsteorganisationen 
kan ha sin utgångspunkt i såväl missnöje, felaktigheter, problem, krångliga formu-
leringar och tveksamheter som reaktioner vilka vidmakthåller och kanske förstärker 
kundens bild av tjänsteorganisationen.  
 
Som framhållits ovan kan därtill kvardröjande upplevelser, med koppling till utvärde-
ring i efterhand, vara av personlig betydelse för kunden själv. På motsvarande sätt 
kan förstärkta kunskaper ha ett egenvärde för denne. Vidare är, i samband med 
träning och medicinsk uppföljning, fysisk påverkan en naturlig och högst relevant 
ingrediens, vilken i sin förlängning kan få markant betydelse för kunden. Ur 
principiell synvinkel framträder också kunders betydelse för att hyrd utrustning eller 
inköpta varor har hanterats så att de nu kan fylla sin funktion. Motsvarande gäller då 
egen utrustning varit inlämnad för service. 
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I den utsträckning som andra parter varit inblandade i efterhand, kan även kvar-
dröjande effekter som uppkommit för dessa få betydelse för kunden själv inom  
ramen för efterföljande eller senare interaktion. Primärt är detta av intresse med 
hänsyn till möten och närhet mellan flera inblandade kunder. Karaktären på egna 
prestationer kan via andras reaktioner få återverkningar, vid studier eller rehabilite-
ring, då flera är inblandade och interagerar inom olika sekvenser och situationer i 
efterhand. Motsvarande närhet är naturlig i olika sammanhang, bland annat genom att 
vänner och familjemedlemmar kan ha en relation till samma leverantör. I överens-
stämmelse med tidigare presentation hänvisas i övrigt till kap. 10, som aktualiserar 
kunders inflytande på varandra. Det kan dock tilläggas att kvardröjande effekter, som 
uppkommit vid interaktion i efterhand, kan få naturlig betydelse även då kunder 
senare träffas i samband med nyttjande, inom ramen för exempelvis en kurs. 
 
Sammanfattningsvis kan stödjande medverkan i efterhand på skilda sätt få betydelse 
för kunden själv. Stödjande processbidrag kan, primärt i samband med ”avslutning” 
och ”värdeskapande” ligga till grund för direkta effekter av såväl fysisk som kommu-
nikativ art. Parallellt får kundens personliga sätt att tolka och tillgodogöra sig olika 
inslag ett naturligt inflytande. Då andra parter är inblandade, i första hand andra 
kunder, är indirekta effekter en väsentlig ingrediens inom ramen för interaktion. I 
olika situationer aktualiserar egen utvärdering samtidigt kundens personliga upp-
levelser.  
 
Kvardröjande effekter, som uppkommit för kunden själv i en viss situation, kan 
grundläggande få betydelse för efterföljande eller senare medverkan i efterhand. Det 
väsentliga, enligt min tolkning, är dock kvardröjande inslag som har sådan karaktär 
och styrka att de på olika sätt kan få betydelse för kundens fortsatta relation till 
organisationen och karaktären på senare medverkan. Parallellt framträder dessutom, 
ur kundens egen synvinkel, betydelsen av olika effekter och inslag av mera privat och 
personlig natur. Avslutningsvis bör framhållas att även kvardröjande effekter som 
uppkommit för andra parter, främst medkonsumenter, indirekt kan få betydelse för 
kunden själv i vissa sammanhang. 
 
 
8.4 Fyra sekvenser 
 
På följande sidor presenteras fyra tänkta händelseförlopp med fokus på kundens 
prestationer och effekterna av dessa. Avsikten är att tydliggöra den empiriska 
förankringen och olika inslag i fenomenet kundmedverkan. Avgränsade sekvenser 
står i centrum. Inledningsvis anläggs dock ett mera övergripande perspektiv för att 
klarlägga betydelsen av kunders stödjande medverkan. 
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Muséet – stödjande medverkan / effekter för kunden själv
Kunden vill se en aktuell utställning på ett internationellt etablerat konstmuséum inte 
alltför långt borta. I förväg söker hon på olika sätt information och får visst material 
bland annat via sin lokala konstförening. Hon läser om utställningen, planerar besö-
ket och bestämmer sig för att se den, varefter hon beställer resa och övernattning på
hotell via sin resebyrå. I samband med resan är sedan tillgänglighet en primär 
ingrediens. Vi följer på ett övergripande sätt olika sekvenser inom ramen för 
stödjande medverkan i förväg.

Insatser

Processbidrag
Fysiska bidrag fyller en väsentlig roll då hon agerar på egen hand. Hon söker 
information, hanterar informationsmaterial, förbereder resan och engagerar sig för 
att få tillgång till utställningen. Informativa bidrag, av stödjande karaktär, upp-
kommer vid interaktion med andra parter.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
Inom ramen för stödjande medverkan intar förflyttning och tillgänglighet en primär 
funktion i olika led (fysiska inslag). Vidare får hon tillgång till information såväl 
direkt, genom att studera informationsmaterial, som indirekt i samband med interak-
tion (kommunikativa inslag). Den personliga tolkningen styr hennes kunskaper och 
förväntningar i olika sekvenser (mentala inslag).

Spåren av medverkan
Inom ramen för kvardröjande effekter för kunden själv noterar vi att vår kund nu, vid 
visst tillfälle, befinner sig i entrén (fysiskt inslag). Vidare medför hon visst 
informationsmaterial (kommunikativa inslag) och möter utställningen med person-
liga kunskaper och förväntningar (mentala inslag).

Indirekta effekter i senare led framträder bland annat genom att den tidpunkt hon 
valt verkar populär för många, vilket på olika sett kan påverka agerandet och 
upplevelsen. Besöket präglas samtidigt av goda förberedelser. Egen kunskap och 
tillgång till informationsmaterial, som hon redan är förtrogen med, får inflytande.

Kommentar
Stödjande medverkan i förväg kan på skilda sätt inverka på kunders nyttjande, bland 
annat då de kan välja tidpunkt och göra vissa prioriteringar utifrån tillgänglig 
information eller tidigare erfarenhet.

Muséet – stödjande medverkan / effekter för kunden själv
Kunden vill se en aktuell utställning på ett internationellt etablerat konstmuséum inte 
alltför långt borta. I förväg söker hon på olika sätt information och får visst material 
bland annat via sin lokala konstförening. Hon läser om utställningen, planerar besö-
ket och bestämmer sig för att se den, varefter hon beställer resa och övernattning på
hotell via sin resebyrå. I samband med resan är sedan tillgänglighet en primär 
ingrediens. Vi följer på ett övergripande sätt olika sekvenser inom ramen för 
stödjande medverkan i förväg.

Insatser

Processbidrag
Fysiska bidrag fyller en väsentlig roll då hon agerar på egen hand. Hon söker 
information, hanterar informationsmaterial, förbereder resan och engagerar sig för 
att få tillgång till utställningen. Informativa bidrag, av stödjande karaktär, upp-
kommer vid interaktion med andra parter.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
Inom ramen för stödjande medverkan intar förflyttning och tillgänglighet en primär 
funktion i olika led (fysiska inslag). Vidare får hon tillgång till information såväl 
direkt, genom att studera informationsmaterial, som indirekt i samband med interak-
tion (kommunikativa inslag). Den personliga tolkningen styr hennes kunskaper och 
förväntningar i olika sekvenser (mentala inslag).

Spåren av medverkan
Inom ramen för kvardröjande effekter för kunden själv noterar vi att vår kund nu, vid 
visst tillfälle, befinner sig i entrén (fysiskt inslag). Vidare medför hon visst 
informationsmaterial (kommunikativa inslag) och möter utställningen med person-
liga kunskaper och förväntningar (mentala inslag).

Indirekta effekter i senare led framträder bland annat genom att den tidpunkt hon 
valt verkar populär för många, vilket på olika sett kan påverka agerandet och 
upplevelsen. Besöket präglas samtidigt av goda förberedelser. Egen kunskap och 
tillgång till informationsmaterial, som hon redan är förtrogen med, får inflytande.

Kommentar
Stödjande medverkan i förväg kan på skilda sätt inverka på kunders nyttjande, bland 
annat då de kan välja tidpunkt och göra vissa prioriteringar utifrån tillgänglig 
information eller tidigare erfarenhet.
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Storlivsbutiken - nyttjande medverkan / effekter för kunden själv
Butikskunden befinner sig vid avdelningen för frukt & grönt. Han tycker att utbudet 
i huvudsak är bra, men eftersom han har vissa synpunkter tar han kontakt med en av 
de anställda, som visar sig vara den ansvarige för avdelningen. De får snabbt bra 
kontakt, inspekterar tillsammans grönsaksdisken och diskuterar i några minuter. 
Kunden vill gärna ha ett större utbud av sallater och utlovas några nya alternativ om 
några dagar. Den anställde gör en notering om detta, varefter de skiljs.

Insatser

Processbidrag
Informativa bidrag intar en central roll. Kunden levererar information genom sin 
kunskap, sitt intresse och sin personliga förfrågan. Fysiska bidrag fyller en 
grundläggande funktion genom kundens närvaro.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc. 

Effekter i anslutning till medverkan
Kunden får tillgång till information såväl direkt genom förflyttning och ’inspektion’
som indirekt genom personlig interaktion (kommunikativa inslag), samtidigt som 
han upplever att den anställde engagerar sig och ger vissa ’löften’ (mentala inslag).

Spåren av medverkan
För kunden själv står kvardröjande effekter av mental art i centrum, primärt genom 
att denne i efterhand bär med sig förväntningar och en bild av personalens engage-
mang. Kvardröjande effekter för annan part baseras på interaktion och information 
som den anställde fått tillgång till. Denna lever kvar genom en skriftlig notering 
(kommunikativt inslag) och eventuellt också genom en minnesbild av mötet med 
kunden (mentalt inslag).

Indirekta effekter i senare led framträder då kunden senare besöker butiken; dels 
genom att han finner de varor som utlovats, dels genom att han kanske kan få ett 
mera personligt bemötande.

Kommentar
Utfallet av kunders initiativ och agerande i en viss sekvens kan till viss del styra 
senare medverkan. Kvardröjande effekter inom organisationen kan dock samtidigt få
en avgörande betydelse.

Storlivsbutiken - nyttjande medverkan / effekter för kunden själv
Butikskunden befinner sig vid avdelningen för frukt & grönt. Han tycker att utbudet 
i huvudsak är bra, men eftersom han har vissa synpunkter tar han kontakt med en av 
de anställda, som visar sig vara den ansvarige för avdelningen. De får snabbt bra 
kontakt, inspekterar tillsammans grönsaksdisken och diskuterar i några minuter. 
Kunden vill gärna ha ett större utbud av sallater och utlovas några nya alternativ om 
några dagar. Den anställde gör en notering om detta, varefter de skiljs.

Insatser

Processbidrag
Informativa bidrag intar en central roll. Kunden levererar information genom sin 
kunskap, sitt intresse och sin personliga förfrågan. Fysiska bidrag fyller en 
grundläggande funktion genom kundens närvaro.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc. 

Effekter i anslutning till medverkan
Kunden får tillgång till information såväl direkt genom förflyttning och ’inspektion’
som indirekt genom personlig interaktion (kommunikativa inslag), samtidigt som 
han upplever att den anställde engagerar sig och ger vissa ’löften’ (mentala inslag).

Spåren av medverkan
För kunden själv står kvardröjande effekter av mental art i centrum, primärt genom 
att denne i efterhand bär med sig förväntningar och en bild av personalens engage-
mang. Kvardröjande effekter för annan part baseras på interaktion och information 
som den anställde fått tillgång till. Denna lever kvar genom en skriftlig notering 
(kommunikativt inslag) och eventuellt också genom en minnesbild av mötet med 
kunden (mentalt inslag).

Indirekta effekter i senare led framträder då kunden senare besöker butiken; dels 
genom att han finner de varor som utlovats, dels genom att han kanske kan få ett 
mera personligt bemötande.

Kommentar
Utfallet av kunders initiativ och agerande i en viss sekvens kan till viss del styra 
senare medverkan. Kvardröjande effekter inom organisationen kan dock samtidigt få
en avgörande betydelse.  
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Hotellet - nyttjande medverkan / effekter för kunden själv
Hotellgästen, som är lite besviken på det rum han fått, beger sig till receptionen. 
Han får vänta en stund, men får sedan bra kontakt med en av de anställda. Han 
framför sina synpunkter och efter en kort diskussion får han förslaget att byta rum, 
vilket de också bestämmer eftersom han tycker det verkar bra. Den anställde lovar 
att någon från personalen strax skall vara honom behjälplig och mötet avslutas.

Processbidrag
De fysiska bidragen är på ett naturligt sätt relaterade till egen förflyttning. I 
anslutning till interaktion står informativa bidrag i centrum.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
I den första fasen av denna sekvens intar direkta effekter av fysisk art en central roll, 
med koppling till tillgänglighet. Inom ramen för diskussionen uppkommer indirekta 
effekter av kommunikativ art genom den anställdes respons, samtidigt som kunden 
genomgående uppfattar och tillgodogör sig samtalet på sitt personliga sätt.

Spåren av medverkan
Kvardröjande effekter av mental art är avgörande för kunden själv. Han vet nu att 
han om några minuter får hjälp med att byta rum och förväntar sig att det blir bra. 
Med avseende på annan part, den anställde, står kvardröjande information i 
centrum. Mötet och kundens bidrag ’lever kvar’, åtminstone för en kort stund.

Indirekta effekter i senare led uppkommer då kunden, lite senare, byter rum med 
hjälp av en av hotellets receptionister. 

Kommentar
Egna initiativ och tillgänglighetsrelaterade prestationer intar i olika situationer en 
väsentlig roll, bland annat då kunder engagerar sig för att få tillgång till personal. 
Med fokus på interaktiva sekvenser är det vidare naturligt att kvardröjande effekter 
för inblandade parter på ett naturligt sätt kan reglera senare förlopp.

Insatser

Hotellet - nyttjande medverkan / effekter för kunden själv
Hotellgästen, som är lite besviken på det rum han fått, beger sig till receptionen. 
Han får vänta en stund, men får sedan bra kontakt med en av de anställda. Han 
framför sina synpunkter och efter en kort diskussion får han förslaget att byta rum, 
vilket de också bestämmer eftersom han tycker det verkar bra. Den anställde lovar 
att någon från personalen strax skall vara honom behjälplig och mötet avslutas.

Processbidrag
De fysiska bidragen är på ett naturligt sätt relaterade till egen förflyttning. I 
anslutning till interaktion står informativa bidrag i centrum.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
I den första fasen av denna sekvens intar direkta effekter av fysisk art en central roll, 
med koppling till tillgänglighet. Inom ramen för diskussionen uppkommer indirekta 
effekter av kommunikativ art genom den anställdes respons, samtidigt som kunden 
genomgående uppfattar och tillgodogör sig samtalet på sitt personliga sätt.

Spåren av medverkan
Kvardröjande effekter av mental art är avgörande för kunden själv. Han vet nu att 
han om några minuter får hjälp med att byta rum och förväntar sig att det blir bra. 
Med avseende på annan part, den anställde, står kvardröjande information i 
centrum. Mötet och kundens bidrag ’lever kvar’, åtminstone för en kort stund.

Indirekta effekter i senare led uppkommer då kunden, lite senare, byter rum med 
hjälp av en av hotellets receptionister. 

Kommentar
Egna initiativ och tillgänglighetsrelaterade prestationer intar i olika situationer en 
väsentlig roll, bland annat då kunder engagerar sig för att få tillgång till personal. 
Med fokus på interaktiva sekvenser är det vidare naturligt att kvardröjande effekter 
för inblandade parter på ett naturligt sätt kan reglera senare förlopp.

Insatser
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Elleverantören - stödjande medverkan / effekter för kunden själv

Vår kund har tidigare, via telefon, varit i kontakt med sin elleverantör för att disku-
tera olika taxor, avtalstid etc. Nu har han med posten fått ett förslag till avtal och 
diverse informationsmaterial. Han tycker att informationen delvis är svårtillgänglig, 
men engagerar sig för att bättre förstå olika alternativ. Han läser igenom materialet, 
gör vissa beräkningar vid sin dator, skriver ut dessa och beslutar att åter kontakta 
företaget.

Insatser

Processbidrag
Kunden agerar på egen hand i denna sekvens, vilket betyder att informativa process-
bidrag inte förekommer. Fysiska bidrag, av stödjande karaktär, är helt avgörande. 
Kunden hanterar tillgängligt material och egen utrustning.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
Vår kund får via eget agerande tillgång till information utifrån det material han fått 
(kommunikativt inslag) och tolkar detta på sitt personliga sätt (mentalt inslag). 
Kvardröjande effekter av tidigare medverkan, i kontakt med organisationen, är den 
naturliga utgångspunkten för kundens insatser.

Spåren av medverkan
Efter sitt engagemang har kunden förstärkt sin kompetens och kanske också sin 
attityd till olika lösningar. Kvardröjande effekter av mental art står därmed i 
centrum. 

Indirekta effekter i senare led, efter denna avgränsade sekvens, framträder med 
primär koppling till förnyad kontakt med leverantören och de informativa bidrag 
som kunden presterar vid den interaktion som då uppkommer.

Kommentar
Kunder kan på varierande sätt engagera sig i efterhand, efter en viss kontakt med 
servicesystemet. Detta kan få naturlig betydelse för senare kontakter med organisa-
tionen, liksom för dess leverans.

Elleverantören - stödjande medverkan / effekter för kunden själv

Vår kund har tidigare, via telefon, varit i kontakt med sin elleverantör för att disku-
tera olika taxor, avtalstid etc. Nu har han med posten fått ett förslag till avtal och 
diverse informationsmaterial. Han tycker att informationen delvis är svårtillgänglig, 
men engagerar sig för att bättre förstå olika alternativ. Han läser igenom materialet, 
gör vissa beräkningar vid sin dator, skriver ut dessa och beslutar att åter kontakta 
företaget.

Insatser

Processbidrag
Kunden agerar på egen hand i denna sekvens, vilket betyder att informativa process-
bidrag inte förekommer. Fysiska bidrag, av stödjande karaktär, är helt avgörande. 
Kunden hanterar tillgängligt material och egen utrustning.

Kundens personliga tolkning, ut-
värdering, kunskapsinhämtning etc.

Effekter i anslutning till medverkan
Vår kund får via eget agerande tillgång till information utifrån det material han fått 
(kommunikativt inslag) och tolkar detta på sitt personliga sätt (mentalt inslag). 
Kvardröjande effekter av tidigare medverkan, i kontakt med organisationen, är den 
naturliga utgångspunkten för kundens insatser.

Spåren av medverkan
Efter sitt engagemang har kunden förstärkt sin kompetens och kanske också sin 
attityd till olika lösningar. Kvardröjande effekter av mental art står därmed i 
centrum. 

Indirekta effekter i senare led, efter denna avgränsade sekvens, framträder med 
primär koppling till förnyad kontakt med leverantören och de informativa bidrag 
som kunden presterar vid den interaktion som då uppkommer.

Kommentar
Kunder kan på varierande sätt engagera sig i efterhand, efter en viss kontakt med 
servicesystemet. Detta kan få naturlig betydelse för senare kontakter med organisa-
tionen, liksom för dess leverans.
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8.5 Kundmedverkan och tjänstekvalitet 
 
Utifrån den samlade bilden av de effekter som uppkommer för kunden själv, enligt 
tidigare avsnitt, är det primärt att klarlägga hur medverkan på skilda sätt kan relateras 
till egna kvalitetsupplevelser. Detta har också beaktats i syftet som delvis är att 
analysera och klarlägga olika typer av ”… effekter som kundens medverkan kan 
medföra för denne själv ... med fokus på kundupplevd tjänstekvalitet...” (avsnitt 2.2). 
Nedan presenteras min tolkning av denna komponent i fenomenet, varvid det bör 
påpekas att jag grundläggande ansluter mig till den syn som poängterar kundens 
personliga upplevelse i relation till dennes förväntningar (t.ex. Zeithaml och Bitner 
2003,  Grönroos 2002).  
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- i en viss situation /sekvens - 

 
(1a) Kundens nyttjande processbidrag kan påverka händelseförloppet inom tjänste-
systemet och ge kunden tillgång till information, såväl då denne medverkar på egen 
hand som vid interaktion. Andra kunder kan vara indirekt inblandade, men det 
väsentliga är närheten mellan den enskilda kundens medverkan och karaktären på 
organisationens leverans. I anslutning till medverkan kan kundens processbidrag ligga 
till grund för såväl direkta som indirekta effekter. Kunden kanske förflyttar sig eller 
får tillgång till utrustning och varor utan andras inblandning, samtidigt som personal i 
andra sekvenser kan hantera inredning eller dokument för kundens räkning, förflytta 
sig eller engagera sig i kroppsvård. Vidare kan en sekvens helt präglas av informa-
tionsutbyte. Variationerna är stora, men det avgörande är att kunden presterar bidrag 
som påverkar händelseförloppet och direkt eller indirekt ger denne tillgång till 
information, eventuellt parallellt med effekter av fysisk art. Kunden reglerar därmed i 
viss utsträckning underlaget för kvalitetsupplevelser, även om inflytandet kan variera 
påtagligt vid indirekta kopplingar. 
 
(1b) Kundens personliga tolkning av organisationens prestationer och organisations-
relaterad information styr dennes upplevelse och den kvardröjande bilden av orga-
nisationen och dess leverans. Inom denna ram är det naturlig att även kravet på egna 
insatser kan få betydelse för den samlade bilden. 
 
(2a) Kvardröjande effekter och ”spår” av tidigare medverkan kan få inflytande på 
kundens bidrag och leveransen i en viss situation (enligt 1a ovan), samtidigt som de i 
form av förväntningar kan reglera den individuella upplevelsen. Dels kan stödjande 
insatser i förväg vara betydelsefulla och dels kan nyttjande medverkan i en tidigare 
sekvens, vid samma möte med tjänstesystemet, ha skapat effekter som lever kvar. 
Dessutom kan tidigare möten med organisationen ha satt sina spår. 
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Principiellt ser jag likheter mellan stödjande prestationer i förväg och vissa nyttjande 
insatser före den aktuella situationen. Tidsrelaterade beslut och vägval, som kompo-
nenter i kundens ”konstruktion”, betyder grundläggande att denne får tillgång till 
olika delar av tjänstesystemet vid ett visst tillfälle och att de då aktuella 
ingredienserna reglerar processen. Trängsel, tillgång på personal och köbildning är 
faktorer som kan få betydelse för kundens medverkan.  
 
Samtidigt kan kunskaper få inflytande. Kunder kan såväl i förväg som inom tjänste-
systemet engagera sig ”resursorienterat” för att förstå erbjudandets möjligheter, sam-
tidigt som de kan tillgodogöra sig information även om engagemanget primärt är av 
annan karaktär, t.ex. tillgänglighetsrelaterat. Det väsentliga är att kvardröjande 
effekter av mental art kan inverka på processbidrag som kunden senare presterar. 
Vidare kan trycksaker och personliga handlingar styra kundens medverkan vid bland 
annat interaktion med personal. Tidigare prestationer och kvardröjande effekter av 
kommunikativ art kan då delvis reglera kundens bidrag.  
 
Parallellt med inslag av de typer som här framhållits, är det naturligt att även tidigare 
möten med organisationen kan få inflytande via kvardröjande effekter, inte minst med 
koppling till kunskaper, erfarenhet och förväntningar. Det avgörande genomgående är 
att karaktären på tidigare medverkan, och utfallet av denna, kan få betydelse för 
kundens insatser i en viss sekvens, de processbidrag som denne levererar och kundens 
tillgång till organisationsrelaterad information. 
 
(2b) Kvardröjande effekter och ”spår” inom organisationen, i form av kunskaper om 
kunden, kan styra tjänsteorganisationens prestationer, leveransen till kunden och det 
bemötande som denne får. Nyttjande medverkan ligger härvid till grund för kvar-
dröjande inslag inom organisationen, vilka senare kan få indirekt betydelse för 
kunden. Personalens kännedom och kunskaper om en kund kan stödja relationen till 
denne, varvid det centrala är att organisationens bidrag i relationen i viss utsträckning 
kan spegla kundens tidigare agerande och dennes personliga stil. Samtidigt kan 
information som kunden medverkat till, vilken lagrats i skriftliga dokument eller en 
databas, få inflytande. 
 
Vidare kan kunden tidigare ha gjort bokningar, beställningar och specificeringar som 
på ett naturligt sätt får betydelse då denne senare möter organisationen. Parallellt kan 
framhållas att flera organisationer kan vara inblandade i vissa sammanhang. Kunden 
kan då, via annan part, få inflytande på senare leveranser från den organisation som 
står i centrum vid analys. Dennes stödjande processbidrag i kontakt med exempelvis 
en resebyrå vidarebefordras och styr senare prestationer inom ett flygbolag eller ett 
hotell. Specificeringar och personliga synpunkter får inflytande via annan part, vilket 
bland annat aktualiserar betydelsen av kunders sätt att kommunicera sina önskemål. 
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Kvalitetsrelaterad medverkan 
- med fokus på det samlade nyttjandet vid visst tillfälle - 

 
(3) Kvardröjande effekter och ”spår” av medverkan som innefattar ”konstruktion” 
kan få en mera övergripande inverkan. Rollen som ”konstruktör” har behandlats i 
avsnitt 5.3.4, såväl med avseende på stödjande prestationer i förväg som insatser i 
anslutning till nyttjande. Kunden planerar, gör val och tar i olika situationer beslut 
som står nära tillgänglighetsrelaterade prestationer, vilket betyder att ”konstruktion” 
framstår som ett relevant och samlande begrepp för sådan medverkan. Engagemanget 
i förväg kan få inflytande, samtidigt som situationsrelaterade beslut är naturliga då 
kunden tillvaratar tjänstesystemets möjligheter. Specifika sekvenser kan ägnas åt 
planering, men i samband med nyttjande kan kunder i princip genomgående prioritera 
och göra vägval. Kundens arena kan vara begränsad, men på bland annat nöjesparker, 
festivaler och större turismattraktioner erbjuds denne stora möjligheter. 
 
Tidsrelaterade beslut, inom ramen för ”konstruktion”, har uppmärksammats ovan 
(2a). Samtidigt är det dock väsentligt att, ur ett mera övergripande perspektiv, beakta 
att kunder på skiftande sätt kan nyttja olika delar av erbjudandet. Vidare kan 
”kundens väg” genom tjänstesystemet variera vid olika tillfällen. Kvardröjande 
effekter av egen ”konstruktion” styr därmed det samlade nyttjandet vid en viss 
kontakt med organisationen. Kunden medverkar i olika situationer, interaktivt eller på 
egen hand, och tillgången till organisationsrelaterad information påverkas. Personliga 
prioriteringar får inflytande och det väsentliga är att underlaget för insyn, tolkning 
och kvalitetsnära upplevelser skiftar. Specifika händelser och sekvenser är grund-
läggande (enligt 1a ovan), samtidigt som ”konstruktion” speglar helheten.  
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- inom ramen för stödjande inslag i efterhand - 

 
(4) Utvärdering i efterhand, då kunden lämnat tjänstesystemet, kan reglera dennes 
bild av organisationen och dess leverans. Dels kan denne utifrån sina kvardröjande 
intryck ”återuppleva” olika händelser och relatera dessa till egna förväntningar, dels 
kan information som framkommer i samband med ”värdeskapande” eller ”avslut-
ning” upplevas på varierande sätt och eventuellt härledas till tjänsteorganisationen. 
 
Härvid bör ”värdeskapande” specifikt framhållas. Tjänster med koppling till kropp 
och kompetens framträder och kundens engagemang i självstudier, träning och reha-
bilitering har tidigare poängterats. Egna bidrag kan inta en framträdande roll för de 
effekter som uppkommer, samtidigt som organisationens råd, förslag och anvisningar 
kan framträda och uppmärksammas med avseende på innehåll och karaktär. Under-
laget för kvalitetsupplevelser kan förstärkas. 
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Kvalitetsrelaterad medverkan 
- en samlad bild - 

 
Olika kopplingar mellan kundens medverkan och egna kvalitetsupplevelser har 
aktualiserats ovan. På denna grund är avsikten nedan att tydliggöra den samlade 
bilden. Kvalitetsbegreppet har diskuterats i avsnitt 3.3 och med denna utgångspunkt 
ansluter jag mig här till det synsätt som accentuerar betydelsen av kundens personliga 
upplevelser och samtidigt integrerar dennes förväntningar. Benämningen ”upplevd 
kvalitet” relaterar nedan till ett specifikt möte med organisationen. 
 

Stödjande medverkan i efter-
hand, då kunden inte längre 
är i kontakt med organisa-
tionen, accentuerar den sam-
lade personliga utvärdering-
en. Andra typer av stödjande 
insatser kan samtidigt utvidga 
underlaget för kvalitets-
upplevelser. (4)

Inom denna ram kan kvar-
dröjande effekter och ’spår’
av egen medverkan, som 
relaterar till värde och för-
väntningar, få inflytande på
kundens samlade upplevelse. 

Kundens egen ’konstruktion’ får en över-
gripande betydelse, med hänsyn primärt 
till i vilka inslag kunden medverkar. (3) 

Kunden kan via egna bidrag få inflytande på
organisationens leverans i olika förlopp. 
Underlaget för kvalitetsupplevelser kan 
härigenom påverkas. (1a)

Kvardröjande effekter och ’spår’ av tidigare 
medverkan kan påverka kundens bidrag. (2a)

Tidigare medverkan kan via kvardröjande 
effekter inom organisationen få betydelse för 
leveransens karaktär och innehåll. (2b)

Kundens egen ’konstruktion’ kan inverka på
leveransen i en viss sekvens, med hänsyn 
primärt till valet av tidpunkt. (3)

Upplevd kvalitet
- kundens samlade bild -

Kvalitetsrelaterade
upplevelser

Organisationens leverans
och bidrag  i olika sekvenser

inom tjänsteprocessen

Kvalitetsrelaterade upple-
velser präglas av att kunden 
på sitt personliga sätt tolkar
olika ingredienser. (1b)

Kvardröjande inslag av 
egen medverkan, i form av 
förväntningar, kan påverka 
kundens upplevelse. (2a)

Stödjande medverkan i efter-
hand, då kunden inte längre 
är i kontakt med organisa-
tionen, accentuerar den sam-
lade personliga utvärdering-
en. Andra typer av stödjande 
insatser kan samtidigt utvidga 
underlaget för kvalitets-
upplevelser. (4)

Inom denna ram kan kvar-
dröjande effekter och ’spår’
av egen medverkan, som 
relaterar till värde och för-
väntningar, få inflytande på
kundens samlade upplevelse. 

Kundens egen ’konstruktion’ får en över-
gripande betydelse, med hänsyn primärt 
till i vilka inslag kunden medverkar. (3) 

Kunden kan via egna bidrag få inflytande på
organisationens leverans i olika förlopp. 
Underlaget för kvalitetsupplevelser kan 
härigenom påverkas. (1a)

Kvardröjande effekter och ’spår’ av tidigare 
medverkan kan påverka kundens bidrag. (2a)

Tidigare medverkan kan via kvardröjande 
effekter inom organisationen få betydelse för 
leveransens karaktär och innehåll. (2b)

Kundens egen ’konstruktion’ kan inverka på
leveransen i en viss sekvens, med hänsyn 
primärt till valet av tidpunkt. (3)

Upplevd kvalitet
- kundens samlade bild -

Kvalitetsrelaterade
upplevelser

Organisationens leverans
och bidrag  i olika sekvenser

inom tjänsteprocessen

Kvalitetsrelaterade upple-
velser präglas av att kunden 
på sitt personliga sätt tolkar
olika ingredienser. (1b)

Kvardröjande inslag av 
egen medverkan, i form av 
förväntningar, kan påverka 
kundens upplevelse. (2a)

 

Figur 8.1 Kunders inflytande på 
den egna kvalitetsupplevelsen. 
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9      EFFEKTER – för tjänsteorganisationen 
 
”Look To Consumers to Increase Productivity” är den rubrik Lovelock och 
Young (1979) använt för att poängtera den koppling som kan finnas mellan 
kunders inblandning och tjänsteorganisationens produktivitet. Detta är av 
intresse och på skilda sätt kan kunden få ett produktivitetsrelaterat inflytande, 
vilket accentueras i avsnitt 9.5, med utgångspunkt från min tolkning. 
 
Grundläggande följer dock presentationen den struktur som varit tongivande i 
föregående kapitel, vilket betyder att kundens samlade medverkan beaktas ur 
ett tidsrelaterat perspektiv. Såväl stödjande som nyttjande prestationer upp-
märksammas och parallellt med den medverkande kunden står organisationen i 
centrum. Konsekvenserna för denna är det primära, dels med avseende på de 
effekter som kan uppkomma i anslutning till medverkan, dels med hänsyn till 
”spåren” av kundens prestationer. 
 
 
9.1      Stödjande medverkan i förväg 
 
De insatser som presteras i förväg kan variera högst avsevärt. Kunden aktiverar sig på 
egen hand, tillsammans med andra privatpersoner eller i kontakt med någon annan 
organisation än den tjänsteorganisation som står i centrum vid analys. Det väsentliga 
genomgående är att vi ser en otvetydig koppling till denna. I den utsträckning som 
kundaktiviteter kan relateras till tillkomsten av tjänster som den aktuella organisa-
tionen erbjuder och levererar, är de att betrakta som medverkan och stödjande inslag i 
tjänsteprocessen. Som framhållits tidigare är samtidigt karaktären på kundens engage-
mang en naturlig utgångspunkt. På denna grund kan utvärdering och konstruktion 
förekomma, liksom resurs- eller tillgänglighetsorienterade inslag,. 
 
Ur organisationens synvinkel uppkommer dock inte några effekter i anslutning till 
sådan medverkan, eftersom kunden och organisationen inte har någon som helst 
kontakt. Spåren av kundens medverkan står därmed helt i centrum och då med 
utgångspunkt från kvardröjande effekter som uppkommit för kunden själv eller annan 
inblandad part. Kundens medverkan i förväg sätter sina spår indirekt, dels med 
hänsyn till sådant som ”lever kvar” för denne själv efter olika insatser, dels med 
utgångspunkt från kvardröjande inslag som uppkommit för andra kunder eller organi-
sation vilken fyller en funktion som ”mellanled”. 
 
Det är på denna grund jag uppfattar indirekta effekter i senare led. Med fokus på 
inslag som ”lever kvar” för kunden själv är det genomslagskraften då denne agerar 
inom tjänstesystemet som är avgörande, parallellt med de prestationer i förväg som 
skapar tillgänglighet och möjliggör tjänsteleveransen. Såväl för kunden själv som 
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tjänsteorganisationen får detta naturlig betydelse. Insatser i förväg innebär dels att 
kunder blir tillgängliga för organisationen, dels att de uppvisar ett nyttjande som på 
varierande sätt kan vara relaterat till tidigare medverkan. Kvardröjande effekter som 
uppkommer för kunden själv är därmed grundläggande även ur organisationens 
perspektiv. Stödjande prestationer kan skapa kvardröjande effekter av såväl fysisk 
som kommunikativ eller mental art, vilka senare kan få inflytande på kundens ageran-
de och därmed också vara av betydelse för organisationen. 
 
På motsvarande sätt kan stödjande medverkan i förväg möjliggöra eller påverka de 
bidrag som en annan kund levererar i sitt möte med tjänstesystemet. Kunder kan 
interagera utanför detta system och kvardröjande effekter kan på varierande sätt få 
genomslagskraft i efterhand. Som framhållits i avsnitt 5.3 kan kunder i olika 
sammanhang engagera sig för att stödja varandra. Kvardröjande effekter, till följd av 
stödjande insatser i förväg, framstår då som ett naturligt inslag. Parallellt konstaterar 
jag att kunder som tillsammans planerar en resa eller besöket på en festival kan få 
inflytande på varandra, även om engagemanget primärt är relaterat till eget nyttjande 
och den egna upplevelsen.  
 
I kap. 10 behandlas de effekter som kan uppkomma för den enskilda kunden till följd 
av medkonsumenters agerande. Det avgörande i denna del av presentationen är dock 
den indirekta betydelsen för tjänsteorganisationen. Tillgången till en viss kund, 
liksom karaktären på dennes nyttjande medverkan, kan i viss utsträckning vara 
relaterad till andra kunders prestationer och inflytande i förväg. 
 
I samklang med presentationen i avsnitt 7.1.1 måste också andra organisationer 
beaktas, i den utsträckning som de på något sätt varit inblandade. Kunder kan agera i 
olika led som är naturligt kopplade, varvid deras agerande indirekt kan få genom-
slagskraft via annan aktör. Av primärt intresse är organisationer som fyller en naturlig 
funktion i kunders stödjande förlopp och olika typer av bokningar, beställningar och 
förmedling står i förgrunden. Information intar en central position och variationen 
mellan kunder framstår även ur detta perspektiv som väsentlig. De bidrag som kunder 
presterar får indirekt inflytande på prestationer inom den tjänsteorganisation som står 
i centrum vid analys.  
 
Avsikten i detta avsnitt har varit att ur tjänsteorganisationens synvinkel klarlägga 
betydelsen av kundens stödjande insatser i förväg. Indirekt kan dessa, via kvar-
dröjande effekter, få genomslagskraft på i princip tre skilda sätt. I första hand är de av 
betydelse genom att de kan möjliggöra och påverka kundens, eller annan kunds, 
nyttjande prestationer i kontakt med tjänstesystemet. Därtill kan de i vissa samman-
hang få inflytande via annan inblandad organisation.  
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9.2 Nyttjande medverkan 
 
9.2.1 Effekter i anslutning till medverkan 
 
Kundens nyttjande kan på ett grundläggande sätt relateras till olika förutsättningar. I 
många sammanhang befinner sig kunden inom, eller i omedelbar anslutning till, 
lokaler eller ett avgränsat område som tjänsteorganisationen disponerar. I andra 
sammanhang kan, i enlighet med avsnitt 5.2.2, teknikbaserade kontakter, externa 
möten och privat nyttjande vara tongivande. 
 
Ur organisationens synvinkel står kundens processbidrag genomgående i centrum, 
samtidigt som det i linje med presentationen ovan är väsentligt att beakta närheten till 
stödjande prestationer i förväg. Nyttjandet kan formas av såväl fysiska som informa-
tiva bidrag, vilka blir avgörande för de effekter som uppkommer för tjänste-
organisationen. Kunden aktiverar sig och agerar, kunden nyttjar och tillvaratar, 
kunden levererar olika typer av information. Parallellt registrerar denne kontinuerligt 
sin omgivning, inhämtar kunskap och får olika upplevelser på sitt personliga sätt. Ur 
organisationens synvinkel fyller dock denna typ av medverkan en mera bakom-
liggande funktion, med hänsyn till att den får genomslagskraft i kopplingen till 
sådana insatser som direkt skapar bidrag i olika förlopp. 
 
Inom tjänstesektorn interagerar kunder påtagligt ofta med personal. Informativa pro-
cessbidrag intar då en naturlig roll och det avgörande är att klarlägga kopplingen till 
organisationen och det inflytande som kunder får. Variationerna är påtagliga, men det 
gemensamma är att den information som enskilda kunder levererar på olika sätt får 
betydelse för personalens insatser. Verbala inslag är primära och får naturlig genom-
slagskraft, samtidigt som kundens närvaro, agerande och personliga karaktäristika 
kan få inflytande.  
 
Detta markerar samtidigt den grundläggande funktion som kundens fysiska bidrag 
fyller i sådana sammanhang, med hänsyn till att dennes närvaro, eller deltagande via 
teknikbaserad kontakt, möjliggör det kommunikativa utbytet. Vidare är kundens 
fysiska bidrag avgörande för det samspel som sker mellan parterna vid hantering av 
varor i en butik eller kundens egen utrustning i samband med en resa. Vid sådan 
interaktion kan, enligt min tolkning, fysiska och informativa bidrag påtagligt              
”i förening” få genomslagskraft.  
 
På dessa grunder framstår direkta effekter av kommunikativ art, i form av den 
information kunden levererar, som grundläggande i samband med interaktion. Vidare 
markerar kundens hantering av varor eller utrustning att även direkta effekter av 
fysisk art kan förekomma, samtidigt som de indirekta effekter som uppkommer är av 
naturligt intresse. Personalen registrerar och påverkas, som individer, på varierande 
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sätt i olika situationer. Det primära är att reaktioner, agerande och kommunikation på 
skilda sätt, och i olika hög grad, kan relateras till kundens sätt att medverka. Såväl 
effekter av fysisk som kommunikativ och mental art är naturliga. Det centrala är i 
detta sammanhang kundens processbidrag och det inflytande kunden får via dessa. 
Kundrollen erbjuder olika möjligheter och kunder kan på varierande sätt ställa krav 
på personalinsatser och inverka på personalens agerande. Organisationens leverans 
kan på skilda sätt påverkas, såväl med avseende på innehåll som karaktär. 
 
Hantering av utrustning, inredning och varor har berörts ovan. Oavsett om kunden 
medverkar på egen hand eller i interaktion med andra kan sådana ingredienser vara 
naturliga. Inom denna ram framträder allt tydligare betydelsen av utrustning som 
fyller en interaktiv funktion inom olika typer av tjänsteverksamheter. Detta medför att 
kunden levererar informativa processbidrag även i situationer där personal inte är 
inblandade, såväl vid teknikbaserade kontakter som då kunden befinner sig inom 
organisationens lokaler. I samband med nätbaserad interaktion levererar kunder 
parallellt fysiska och informativa processbidrag. De sistnämnda är dock helt avgöran-
de för de direkta och indirekta effekter av kommunikativ art som står i centrum, då 
kunden via egen dator interagerar med organisationens nätbaserade informations- och 
leveranssystem. 
 
Principiellt uppkommer, med fokus på fysiska resurser, även effekter av fysisk art i 
form av yttre påverkan och förslitning. Vid interaktion med inredning eller utrustning 
som inte fyller en interaktiv roll är denna typ av effekter avgörande. Kunden agerar 
och tillvaratar erbjudandet på sitt personliga sätt och presterar fysiska bidrag inom de 
ramar som erbjuds. De effekter som kan uppkomma för tjänsteorganisationen i direkt 
anslutning till sådan medverkan är av fysisk art. Utrustning och inredning kan påver-
kas, såväl på ett gym som på en buss, ett hotell eller då kunden använder en hyrbil. 
Likaså kan varor hanteras på olika sätt i en klädbutik, i den utsträckning som kunder 
vilka provat olika plagg sprider dessa i lokalen eller hanterar dem ovarsamt. Denna 
typ av effekter är naturliga oberoende av om kunden interagerar med andra eller ej. 
Då denne agerar på egen hand är de dock helt tongivande, i den utsträckning som 
interaktiv utrustning och information inte står i centrum. 
 
I många sammanhang interagerar kunder utan att personal aktivt medverkar. Såväl 
fysiska som informativa processbidrag kan då få betydelse på i princip samma sätt 
som vid interaktion med personal. Ur inblandade kunders synvinkel behandlas detta 
närmare i kap. 10. Det avgörande i detta sammanhang är dock att kunder kan få 
inflytande på varandra och att interaktionen kan få konsekvenser för tjänsteorganisa-
tionen. I anslutning till medverkan, inom ramen för en avgränsad sekvens, kan 
indirekta effekter av såväl fysisk som kommunikativ art uppkomma. En kunnig, 
erfaren eller kanske dominant kund kan påverka andra kunders sätt att nyttja och 
hantera inredning eller utrustning på såväl en lunchrestaurang med självbetjäning som 
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på ett gym eller ett nöjesfält. I många sammanhang är effekter av fysisk art 
tongivande, men i den utsträckning som interaktiv utrustning förekommer framträder 
också effekter av kommunikativ art. 
 
Vidare kan flera kunder tillsammans interagera med personal. Även i sådana 
sekvenser kan kunder påverka varandra och de effekter som då tillkommer, utöver 
diskussionen ovan, är relaterade till inblandad personal och deras agerande. Ur 
organisationens synvinkel kan leveransen påverkas, med hänsyn till kravet på insatser 
såväl som karaktären på dessa. De indirekta effekter som härvid uppkommer, i 
anslutning till medverkan, kan vara av såväl fysisk som kommunikativ och mental art. 
I samklang med tidigare presentation kan kunder också, i vissa sammanhang, få 
inflytande på principiellt motsvarande sätt via representant för annan organisation. 
Flera aktörer kan vara inblandade samtidigt i samband med exempelvis en charter-
resa, då kunder parallellt kan interagera med såväl representanter för charterföretaget 
som hotellet eller en transportör. På banken förekommer på motsvarande sätt möten 
vid vilka en kund, en bankrepresentant och en mäklare kan vara närvarande. Det 
primära genomgående är att kunder i anslutning till medverkan kan få inflytande på 
personalens prestationer via annan inblandad aktör. 
 
Ur principiell synvinkel kan det avslutningsvis vara relevant att uppmärksamma den 
överföring av såväl varor som egen eller hyrd utrustning som kan förekomma i vissa 
förlopp. Grundläggande framträder denna ingrediens, i förekommande fall, inom 
ramen för de effekter av fysisk art som uppkommer. Vidare är monetära inslag 
fundamentala och som en principiell ingrediens kan påtalas att betalning med såväl 
kontanter som informationsbaserade betalningsmedel inryms i den samlade bilden. 
 
Sammanfattningsvis har avsikten i detta avsnitt varit att lyfta fram de effekter som 
kan uppkomma för tjänsteorganisationen i anslutning till kundens nyttjande med-
verkan. Enligt min tolkning framträder nedanstående inslag. 
 
Direkta effekter av kommunikativ art Organisationen får direkt, via kundens 

processbidrag, tillgång till information. 
 
Direkta effekter av fysisk art  Fysiska resurser påverkas eller förflyt-

tas på ett för organisationen relevant 
sätt, som en direkt följd av kundens 
processbidrag. På motsvarande grund 
kan principiellt även personal påverkas 
fysiskt.  

 
Indirekta effekter av kommunikativ art  Kundens processbidrag får inflytande 

på den information som personal eller 
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utrustning levererar. Vidare kan dennes 
bidrag inverka på andra inblandade 
parters prestationer och därmed in-
direkt få betydelse för den information 
som blir tillgänglig för organisationen. 

 
Indirekta effekter av fysisk art  Kundens bidrag får inflytande på perso-

nalens agerande eller på reaktioner i 
utrustning. Dessutom kan kunden, via 
annan inblandad part, medverka till att 
fysiska resurser påverkas eller förflyttas 
på ett sätt som är relevant för organisa-
tionen. 

 
Indirekta effekter av mental art  Kundens bidrag får inflytande på per-

sonliga upplevelser, intryck och reak-
tioner hos personalen. 

 
 
9.2.2 Spåren av kundens medverkan  
 
I linje med tidigare presentation ser vi även ur organisationens synvinkel olika typer 
av indirekta effekter i efterhand, vilka intar en central roll. Dessa grundläggs i de 
kvardröjande inslag som uppkommer i anslutning till kundens medverkan i en viss 
sekvens. Samtliga inblandade parter måste härvid beaktas, men i den följande 
presentationen prioriteras de kvardröjande effekter som framträder inom tjänste-
organisationen. Indirekta effekter som kan uppkomma i efterhand till följd av 
kvardröjande följdverkningar för annan part berörs kortfattat, men de effekter som 
kan uppstå för den medverkande kunden själv och andra kunder behandlas grund-
läggande i kap. 8 och kap. 10. Därmed står nedanstående inslag i centrum. 
 

 
Kvardröjande effekter - av mental art  

 
 Personal tillgodogör sig på olika sätt information under processens gång, såväl 

genom ”det talade ordet” som genom kundens utstrålning, agerande, klädsel 
och utrustning. Denna information kan få betydelse i anslutning till kundens 
medverkan, men den kan också lämna sina spår. Personalen registrerar och 
bevarar information utifrån olika upplevelser av kunder och kunders agerande, 
vilket enligt min tolkning betyder att kvardröjande effekter av mental art 
framträder. 
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 Inom ramen för en avgränsad sekvens är det vidare naturligt att uppmärksam-
ma kundens betydelse i sin helhet. I den utsträckning som denne påverkar 
bidrag från andra kunder måste rollen som medaktör beaktas och motsvarande 
gäller i samband med det samspel som uppstår då en representant för annan 
inblandad organisation är närvarande. Utgångspunkten är genomgående de 
processbidrag som kunden levererar. På varierande sätt kan dessa påverka 
personalen och ligga till grund för såväl kunskaper som emotionella inslag, 
inom ramen för de kvardröjande effekter av mental art som kan uppkomma. 

 
 

Kvardröjande effekter - av fysik art 
 
 I olika situationer framträder mera synbara spår av kundens medverkan. 

Utrustning och varor kan på varierande sätt ha förflyttats, antingen då kunden 
agerat på egen hand eller i anslutning till interaktion med andra parter. Kunden 
kan också direkt fysiskt ha påverkat såväl utrustning som inredning och i prin-
cip även personal. Variationerna är stora. De som hyrt in sig och använt en 
tennisbana för ett par timmar kan lämna denna efter sig i mycket varierande 
skick och motsvarande gäller för bland annat hotellrum. Kunder kan medverka 
på ett sätt som är negativt för tjänsteleverantören, men vi kan också se kunder 
som städar efter både sig själva och andra. Med utgångspunkt från kundens 
fysiska processbidrag konstaterar jag att kvardröjande effekter av fysisk art kan 
uppkomma för tjänsteorganisationen. I samklang med tidigare presentation 
måste även kundens interaktion med andra parter uppmärksammas. Av primärt 
intresse är då dennes inflytande på inblandade medkonsumenter och de spår 
detta kan ha skapat. 

 
 

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
 
 Kundrelaterad information kan på varierande sätt bevaras och lagras i olika 

informationssystem och databaser av såväl personal som alltmera avancerad 
utrustning. Även om dessa konsekvenser grundläggande kan rubriceras som 
”fysiska” är informationsinslaget fundamentalt. Med koppling till informativa 
bidrag finns information i efterhand tillgänglig inom organisationen. Jag 
uppfattar kvardröjande effekter av kommunikativ art och av primärt intresse är 
då den individuella prägeln och de variationer som kan förekomma. Inom 
denna ram noterar jag att kunden också kan ha fått inflytande via annan part. 
Det avgörande är att denne medverkat till information som i efterhand finns 
tillgänglig inom organisationen. 

                                                 _____________________ 
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Kvardröjande inslag ligger till grund för de indirekta effekter i senare led som kan 
relateras till kundens medverkan i en viss sekvens. Dessa kan uppkomma på mycket 
varierande sätt genom olika parters agerande och kopplingar mellan olika händelser. 
Kundens processbidrag kan få genomslagskraft i en kedja av händelser, även om 
graden av inflytande kan variera. Utgångspunkten är genomgående de kvardröjande 
effekter som uppkommit och i samklang med tidigare text måste härvid samtliga 
inblandade parter beaktas. Även kvardröjande inslag för kunden själv eller annan 
inblandad part kan senare få indirekt betydelse för organisationen. 
 
De följdverkningar inom organisationen som presenterats ovan är dock den naturliga 
utgångspunkten. På skilda sätt kan dessa kvardröjande inslag få inflytande. Kundens 
medverkan sätter sina ”spår” och variationen mellan olika kunder får genomslags-
kraft. Av primärt intresse är då inflytandet på personalens insatser, vilka på skilda 
sätt kan påverkas. Kvardröjande effekter av mental art kan präglas av att kunder 
genererat kunskap som i en senare situation styr personalens agerande. Den person-
liga relationen och närheten mellan en kund och dennes kontaktperson på banken 
eller en offentlig tjänsteman regleras åtminstone delvis av kunden, vars bidrag i olika 
situationer kan påverka och i viss utsträckning ”bygga” relationen. Kvardröjande 
effekter kan härvid få inflytande på senare reaktioner och bemötande. Kundrelaterad 
kunskap kan dock vara väsentlig även för senare interaktion med andra kunder, 
medkonsumenter. Personal får kontinuerligt intryck och information via kunder, 
vilket kan få betydelse för senare förlopp. Parallellt kan påpekas att även affektiva 
inslag kan sätta sina spår, till glädje eller förtret för kollegor eller kanske nästa kund. 
Det gemensamma och fundamentala är att kunder via kvardröjande effekter av mental 
art kan få inflytande på personalens prestationer vid kundmöten eller inom interna 
processer. 
 
Med avseende på kvardröjande inslag av fysisk art står miljö och utrustning i 
centrum. Kunder uppvisar en personlig stil. Varierande sätt att nyttja och hantera 
utrustning eller inredning medför olika krav på insatser från organisationen i efter-
hand, för att tjänstesystemet skall fungera planenligt. I vissa situationer ställs krav på 
speciella insatser, efter exempelvis skadegörelse eller felaktig användning av utrust-
ning. Ur principiell synvinkel bör parallellt framhållas att även naturlig och funda-
mental förflyttning av såväl utrustning som varor beaktas inom ramen för effekter av 
fysisk art. De indirekta effekterna för organisationen i efterhand framstår härvid som 
naturliga inslag i den fortlöpande verksamheten. 
 
Vidare kan även kvardröjande effekter av kommunikativ art få genomslagskraft. Inom 
ramen för relationer är tillgängliga kunskaper om enskilda kunder av stort värde, 
såväl i anslutning till interaktion och återkommande möten, som för mera aktiv 
marknadsföring. Parallellt kan bokningar och beställningar som kunden presterat i 
samband med interaktion, styra interna förlopp i efterhand. Kravet på interna 
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arbetsinsatser varierar då på ett naturligt sätt, såväl med hänsyn till innehåll som 
omfattning och karaktär. De variationer som framträder i jämförbara ärenden framstår 
härvid som intressanta. Kunder kan tydliggöra och specificera synpunkter och 
önskemål på skilda sätt och uppgifter kan lämnas med olika noggrannhet. Variationen 
mellan kunder kan då också ses i skenet av ny teknik, som skapar möjligheter men 
också ställer krav på kundkompetens. Härvid aktualiseras betydelsen av kund-
genererad information som oförvanskad, inom ramen för ”förmedlade processbidrag”, 
framträder internt i efterhand. Näthandel eller information till en myndighet kan 
härvid stå i centrum. Samtidigt bör påpekas att ”förmedlade bidrag” också kan vara 
en ingrediens med koppling till nyttjande och kommunikativa inslag, såtillvida att 
kunden själv kan ha fyllt en förmedlande funktion genom att lämna personligt ifyllda 
handlingar eller formulär. Som en kvardröjande effekt har organisationen härigenom 
fått tillgång till information, vilken kan få intern genomslagskraft i senare förlopp.  
 
Kundgenererad information kan därmed uppkomma på skiftande sätt. Det gemensam-
ma, och avgörande, är att den i många verksamheter intar en väsentlig roll och att den 
uppvisar en koppling till kunders tidigare bidrag. ”Spåren av medverkan” står i 
centrum och det avgörande är att dessa kan relateras till såväl relationens utveckling 
som karaktären och kravet på interna insatser. Vidare är, ur ett mera långsiktigt 
perspektiv, kunskap och utveckling naturliga ingredienser inom varje organisation. 
Ledning och personal utvecklas och detta i viss mån genom sina kunder. Närhet, 
öppenhet och aktiv kundmedverkan genererar information som på olika sätt lever 
kvar och kan tillvaratas i utvecklingsarbetet. Kopplingen till tjänstekonstruktion och 
processutveckling är uppenbar och inom ramen för ”intern medverkan” (avsnitt 5.3.8) 
är den helt tongivande. Medverkande kunder engagerar sig då primärt för att stödja 
tjänsteorganisationen. Oavsett karaktären på kundens engagemang kan dock denne, 
medvetet eller omedvetet, få inflytande på förändringsarbete, tjänstedesign och 
personalens arbete. Enskilda kunder kan bli en del av det kollektiv som påverkar 
organisationen, samtidigt som kundmedverkan och personligt präglade processbidrag 
är den naturliga grunden för kundorientering och relationshantering. 
 
I linje med tidigare framställning måste även kvardröjande effekter som uppkommit 
för annan part beaktas. Med avseende på kunden själv har ”spåren” av egen 
medverkan behandlats i kap. 8, som därmed är den naturliga utgångspunkten för 
analys. Kortfattat bör dock framhållas att bestående effekter av medverkan i en viss 
situation i första hand kan få inflytande på kundens fortsatta nyttjande vid detta 
tillfälle. Inom ramen för en specifik kontakt med servicesystemet kan inte minst 
kunskap som kunden tillgodogjort sig i samband med interaktion, eller vid agerande 
på egen hand, få betydelse för organisationen inom vissa efterföljande förlopp. Kund-
er kan via egna processbidrag påverka tillgången till information och på olika sätt 
reagera på denna. Det fortsatta händelseförloppet kan på skilda sätt påverkas, vilket 
betyder att jag uppfattar en koppling mellan kvardröjande effekter för kunden själv 
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och konsekvenser för organisationen i anslutning till dennes medverkan i en senare 
sekvens. Inte minst konstruktionsorienterade insatser kan i sådana sammanhang få 
genomslagskraft. Sekvenser i vilka kunden tar beslut avseende sitt fortsatta nyttjande 
får naturlig betydelse för tjänsteorganisationen, vilket inte minst är av intresse för 
tjänsteleverantörer som erbjuder kunden stora möjligheter, exempelvis temaparker, 
festivaler, större hotell eller en stormarknad. Härvid kan också kvardröjande effekter 
av kommunikativ art fylla en funktion, i den utsträckning som kunden får stöd av 
broschyrer, kataloger eller annat informationsmaterial som införskaffats.  
 
Effekter av kvardröjande karaktär, som uppkommit för kunden själv, kan få stor 
betydelse även då denne lämnat tjänstesystemet. I avsnitt 8.2.2 har jag framhållit att 
kunder i princip kan ”bära med sig” bestående följdverkningar i efterhand. Såväl 
effekter av fysisk som kommunikativ och mental art har framhållits och det väsentliga 
är kopplingen och närheten till dels stödjande medverkan i efterhand, dels senare 
interaktion med tjänstesystemet. Med utgångspunkt från de möjligheter som kund-
rollen erbjuder den enskilda individen framstår härvid, ur organisationens perspektiv, 
personliga upplevelser, erfarenheter och kompetens som centrala ingredienser, 
parallellt med lojalitet och relationskänsla. Kvardröjande effekter av nyttjande med-
verkan kan på olika sätt få inflytande på kundens framtida insatser. En erfaren kund 
kanske kräver mindre stöd av personalen eller möjligen en högre grad av upp-
märksamhet. Variationerna kan vara påtagliga, men det gemensamma är att kunders 
nyttjande medverkan kan ge bestående effekter som via senare medverkan får bety-
delse för organisationen. Med andra ord är det primära att kvardröjande inslag på 
skilda sätt kan vara relaterade till kundens insatser och karaktären på dessa, samtidigt 
som de ur ett mera långsiktigt perspektiv kan få fundamental betydelse för tjänste-
organisationen. Stödjande medverkan i efterhand, enligt nästa avsnitt, kan därvid inta 
en väsentlig roll.  
 
Vidare kan även interaktion mellan kunder få betydelse för organisationen via 
kvardröjande inslag. Den erfarne besökaren kan stödja andra kunder genom att 
föreslå spännande attraktioner på en festival, på motsvarande sätt som studenter på ett 
universitet kan rekommendera varandra vissa kurser. Kvardröjande effekter av mental 
art framträder, men även inslag av kommunikativ art måste beaktas med avseende på 
tillgången till olika typer av informationsmaterial. Vägvisning och rekommendationer 
är exempel på inslag som kan få genomslagskraft ur ett mera nära perspektiv. 
Samtidigt kan interaktion, och kvardröjande upplevelser av denna, få betydelse för 
kunders framtida medverkan och relation till tjänsteorganisationen. På ett gym, ett 
diskotek eller en musikfestival, då kunder mera påtagligt nyttjar tjänstesystemet 
tillsammans, framstår detta som naturligt. Kvardröjande effekter som uppkommit för 
enskilda kunder, till följd av interaktion med medkonsumenter, kan få naturlig bety-
delse för organisationen. Det avgörande genomgående är den enskilda kundens infly-
tande indirekt via annan kund. I kap. 10 behandlas de effekter som kan uppkomma för 
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medkonsumenter, vilket betyder att detta kapitel är den naturliga utgångspunkten vid 
analys av de effekter för tjänsteorganisationen som kan härledas till kunders interak-
tion med varandra.  
 
Principiellt kan dessutom påtalas att flera organisationer kan vara inblandade, vilket 
aktualiserats tidigare inom ramen för ett möte mellan kunder, en reseledare och 
hotellpersonal. Även i sådana situationer kan enskilda kunder indirekt få inflytande i 
efterhand via kvardröjande effekter och annan part, vilket i detta fall kan betyda att 
kunder via reseledaren påverkar hotellets prestationer och leverans. 
 
Avsikten i detta avsnitt har varit att ur tjänsteorganisationens synvinkel lyfta fram de 
”spår” av kundens nyttjande medverkan som kan uppkomma i efterhand. Kvar-
dröjande effekter inom organisationen står härvid i centrum. På varierande sätt kan 
dessa indirekt, efter kundens medverkan, få betydelse för såväl interna arbetsinsatser 
och processer som prestationer i anslutning till kundmöten och leverans. Organisa-
tionens insatser kan på skilda sätt påverkas, till innehåll såväl som omfattning och 
karaktär. Kravet på interna prestationer i olika ärenden är av intresse, liksom karak-
tären på interaktiva inslag i möten med specifika kunder. Parallellt intar kundrelaterad 
information och kunskap en väsentlig roll för utvecklingsarbete och förändring. 
Kvardröjande effekter inom organisationen står i centrum, men även följdverkningar 
som ”lever kvar” för kunden själv eller annan inblandad part kan på principiellt 
motsvarande sätt få betydelse i efterhand, efter kundens medverkan i en viss situation. 
 
 
9.3  Stödjande medverkan i efterhand 
 
Kundens prestationer i efterhand präglas av avslutning, utvärdering och eventuellt 
värdeskapande. Engagemanget är relaterat till tidigare möte med servicesystemet och 
kunden kan prestera stödjande insatser såväl på egen hand som tillsammans med 
andra. För tjänsteorganisationen uppkommer inga effekter i anslutning till medverkan 
eftersom kunden inte är i kontakt med tjänstesystemet. Spåren av kundens medverkan 
blir därmed helt tongivande. De kvardröjande effekter som uppkommer för kunden 
själv eller annan part, efter medverkan i en viss sekvens, intar därmed en central roll. 
På olika sätt kan dessa senare få indirekt betydelse för den aktuella organisationen.  
 
Ur kundens egen synvinkel har spåren av stödjande insatser i efterhand, efter dennes 
möte med organisationen, behandlats i avsnitt 8.3. Framställningen där är därmed den 
primära utgångspunkten även för analys av de effekter som kan uppkomma för 
organisationen. Med denna utgångspunkt kan kortfattat markeras att kvardröjande 
intryck av egen utvärdering i efterhand kan vara naturligt relaterade till nya kontakter 
med organisationen och den fortsatta relationen till denna. Såväl positiva upplevelser 
som besvikelser, tveksamheter och problem kan stå i centrum. Kunden kanske ”åter-
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upplever” och vidmakthåller intrycket av en resa tillsammans med goda vänner, är 
missnöjd med en hantverkares insatser eller tycker att verkstaden inte åtgärdat 
problem med bilen på ett tillfredsställande sätt. Det gemensamma är att kvardröjande 
effekter av stödjande insatser i efterhand kan få indirekt betydelse för tjänsteorganisa-
tionen och att kopplingen till framtida tillgänglighetsorienterade insatser framstår som 
grundläggande. Parallellt kan utvärdering även leda till att kunden nyttjar tjänste-
systemet på ett förnyat sätt genom att föredra speciella delar av erbjudandet, välja 
speciell tidpunkt eller kanske prioritera kontakter med en viss person. Organisa-
tionens leverans kan därmed påverkas på olika sätt, vilket är naturligt även då kunden 
i efterhand kontaktar denna för att klarlägga och diskutera vissa frågor. 
 
Studier och fysisk träning har framhållits som värdeskapande insatser i efterhand. 
Även på denna grund kan kvardröjande effekter för kunden själv få betydelse för 
egna prestationer vid senare möten med organisationen, vars leverans härigenom kan 
påverkas. Vidare kan också avslutande insatser få indirekt inflytande på kundens 
medverkan vid ett senare tillfälle. Kunskaper som denne tillgodogjort sig kan få 
betydelse, liksom informationsmaterial som sparats. Parallellt kan både avslutande 
och värdeskapande förlopp utvidga underlaget för kvalitetsnära reaktioner. 
 
Sammantaget betyder detta att stödjande medverkan i efterhand, via kvardröjande 
effekter för kunden själv, kan få betydelse för organisationen på olika sätt. Dels kan 
sådana insatser relateras till tillgänglighet, förnyade kontakter och den samlade 
relationen, dels kan de via karaktären på kundens prestationer få betydelse för 
organisationens leverans vid senare möten. 
 
Då flera kunder är inblandade i efterhand kan dessa på skilda sätt påverka varandra. 
Gemensam utvärdering är härvid en naturlig komponent, såväl efter ett restaurang-
besök som efter en resa. Principiellt är det därmed naturligt att beakta det inflytande 
som enskilda kunder kan få via medkonsumenter. Kvardröjande upplevelser efter 
diskussion och interaktion kan senare få betydelse för tjänsteorganisationen, såväl 
med avseende på tillgänglighet och relationens utveckling som karaktären på kunders 
medverkan. I detta sammanhang kan samtidigt framhållas att stödjande interaktion 
mellan kunder kan rubriceras som medverkan även om inte dessa tillsammans nyttjat 
tjänstesystemet.  
 
Kunder kan interagera även i samband med värdeskapande medverkan, exempelvis 
studier eller hälsorelaterade inslag. Kunder kan stödja varandra och kvardröjande 
effekter av samverkan kan spegla enskilda kunders inflytande. Indirekt, via annan 
kund, kan därmed stödjande värdeskapande få inflytande på senare medverkan och 
organisationens bidrag i anslutning till denna. Vidare kan kunder interagera och 
samverka även i avslutande processer. I samklang med presentationen ovan fram-
träder då, ur organisationens synvinkel, betydelsen av enskilda kunders kunskaper 
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och tillgång till information. Andra kunder kan ha varit tongivande i vissa delar av 
”avslutningen”, vilket senare får betydelse för tjänsteorganisationen. Inte minst är det 
härvid väsentligt att avslutande inslag, liksom värdeskapande, kan lyfta fram 
organisationens leverans och utvidga underlaget för utvärdering. Kunders inflytande 
på varandra behandlas i kap. 10, som därmed står i förgrunden även vid analys av de 
effekter som via medkonsumenter kan uppkomma för tjänsteleverantören. 
 
Även andra organisationer kan vara inblandade i efterhand, vilket också påpekats i 
avsnitt 8.3. Av primärt intresse är då organisationer som uppvisar en naturlig och 
uppenbar koppling till tidigare leverans. Kunden har nu lämnat den organisation och 
tjänsteprocess som står i centrum för analysen. Agerandet är istället orienterat mot en 
annan aktör, även om vi kan se en koppling till tidigare leverans, såväl då en resebyrå 
föreslagit och bokat en resa som då läkaren hänvisat patienten till en sjukgymnast. 
Principiellt kan kunder därmed, i specifika situationer, agera med fokus på den 
initiala leverantören och prestera bidrag som uppvisar koppling till denne. Kunden 
medverkar inom ett annat tjänstesystem och kvardröjande effekter som uppkommer 
för den organisation som kunden då möter, kan enligt min tolkning vara av sådan 
karaktär att de lyfter fram tidigare leverans. Ofullständig eller felaktig information, i 
samband med bokningar och beställningar, kan stå i centrum. Samtidigt kan höga 
kundförväntningar vara en naturlig komponent. Det primära är att uppmärksamma 
sammanhang och situationer inom vilka kundens bidrag kan få betydelse för senare 
interaktion och informationsutbyte mellan de inblandade organisationerna. Detta kan 
vara en naturlig ingrediens då två myndigheter i samspel hanterar ett kundärende, 
samtidigt som kunders missnöje med bokningar och arrangemang kan stå i centrum 
inom resebranschen. 
 
Sammanfattningsvis noterar jag att även kundens medverkan i efterhand, efter mötet 
med tjänsteorganisationen, kan få betydelse för denna och då med utgångspunkt från 
kvardröjande effekter som uppkommit för kunden själv eller annan part. De först-
nämnda står naturligt i centrum och det primära är, enligt min tolkning, att stödjande 
medverkan indirekt kan påverka tillgången till, och karaktären på, kundens framtida 
insatser och bidrag. Då flera kunder är inblandade kan den enskilda kundens stödjan-
de bidrag, på principiellt samma sätt, få betydelse via annan kunds senare presta-
tioner. Principiellt kan kunder dessutom, i speciella situationer, få inflytande via 
annan organisation som är inblandad i efterhand.  
 
 
9.4 Två sekvenser 
 
På de följande sidorna presenteras två tänkta händelseförlopp, med primär koppling 
till kunders inblandning. I samklang med tidigare framställning är avsikten att 
tydliggöra den empiriska förankringen och bilden av fenomenet. 
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Banken - nyttjande medverkan / effekter för organisationen

Kunden hanterar, i en viss sekvens, vissa bankärenden via nätet. Vanligtvis besöker 
han banken för att han uppskattar den personliga service han alltid brukar få, men 
han vill också pröva och tillvarata andra möjligheter. Allt fungerar bra, det går 
snabbt och han känner sig nöjd.

Insatser

Processbidrag
Kunden agerar via egen dator med bankens interaktiva informationssystem, varvid 
informativa processbidrag står helt i centrum.

Effekter i anslutning till medverkan
Banken får inom denna sekvens tillgång till information (kommunikativ effekt), 
vilken reglerar systemets reaktioner och respons. Indirekta effekter av kom-
munikativ art intar en fundamental roll. 

Spåren av medverkan
Information står genomgående i centrum och även de kvardröjande effekterna inom 
organisationen är av kommunikativ art. Parallellt är det ur organisationens synvinkel 
väsentligt och naturligt att beakta betydelsen av kvardröjande effekter som upp-
kommer för kunden själv, i form av kunskaper och upplevelser.

Indirekta effekter i senare led framträder, inom ramen för kundrelationen, med 
naturlig koppling till kundens upplevelse och de nätbaserade möjligheter som 
erbjuds. 

Kommentar
Kundens val av kanal kan på skilda sätt få betydelse för tjänsteorganisationen. Dels 
framträder, som en följd av kundens egen ’konstruktion’, effekter relaterade till 
kravet på personalinsatser, dels kan kvardröjande effekter för kunden själv få bety-
delse för karaktären på dennes medverkan i den fortsatta relationen.

Banken - nyttjande medverkan / effekter för organisationen

Kunden hanterar, i en viss sekvens, vissa bankärenden via nätet. Vanligtvis besöker 
han banken för att han uppskattar den personliga service han alltid brukar få, men 
han vill också pröva och tillvarata andra möjligheter. Allt fungerar bra, det går 
snabbt och han känner sig nöjd.

Insatser

Processbidrag
Kunden agerar via egen dator med bankens interaktiva informationssystem, varvid 
informativa processbidrag står helt i centrum.

Effekter i anslutning till medverkan
Banken får inom denna sekvens tillgång till information (kommunikativ effekt), 
vilken reglerar systemets reaktioner och respons. Indirekta effekter av kom-
munikativ art intar en fundamental roll. 

Spåren av medverkan
Information står genomgående i centrum och även de kvardröjande effekterna inom 
organisationen är av kommunikativ art. Parallellt är det ur organisationens synvinkel 
väsentligt och naturligt att beakta betydelsen av kvardröjande effekter som upp-
kommer för kunden själv, i form av kunskaper och upplevelser.

Indirekta effekter i senare led framträder, inom ramen för kundrelationen, med 
naturlig koppling till kundens upplevelse och de nätbaserade möjligheter som 
erbjuds. 

Kommentar
Kundens val av kanal kan på skilda sätt få betydelse för tjänsteorganisationen. Dels 
framträder, som en följd av kundens egen ’konstruktion’, effekter relaterade till 
kravet på personalinsatser, dels kan kvardröjande effekter för kunden själv få bety-
delse för karaktären på dennes medverkan i den fortsatta relationen.
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Sportbutiken - nyttjande medverkan / effekter för organisationen
Vår kund har ökat sin träningsdos och vill ha bra utrustning. I sportbutiken vill han 
gärna ha stöd av någon från personalen, snarare än att prova skor på egen hand. Inom 
ramen för en interaktiv sekvens diskuteras löpning och gång på olika underlag 
parallellt med för- och nackdelar med olika märken och alternativ. Samtidigt provar 
kunden, med biträdets hjälp, ett antal modeller. Mötet, som inte präglas av snabba 
beslut, avslutas då kunden framhåller att han inte kan bestämma sig och avvaktar 
tills vidare. 

Insatser

Processbidrag
Kunden levererar informativa processbidrag via aktiv kommunikation, utstrålning 
och stil. Inom ramen för test och provning av olika skor presterar han parallellt 
fysiska bidrag.

Effekter i anslutning till medverkan
Organisationen får, inom frontlinjen, tillgång till information som är direkt kopplad 
till kunden. På denna grund uppkommer indirekta effekter av mental, kommunikativ 
och fysisk art, relaterade till den inblandade säljarens reaktioner och respons. 
Kunden får naturligt inflytande på organisationens leverans.

Spåren av medverkan
I den utsträckning som inte några noteringar gjorts eller skor undanställts för 
kundens räkning, är de kvardröjande effekterna inom organisationen av mental art.   
Säljaren, som inte kände kunden sedan tidigare, har nu en minnesbild av denne och 
viss kunskap om bland annat dennes träning. Kvardröjande effekter som uppkommit 
för kunden själv, i form av kunskaper och upplevelser, kan samtidigt få naturlig 
betydelse för organisationen.

Indirekta effekter i senare led är i första hand kopplade till kundens fortsatta ageran-
de och dennes relation till butiken, liksom eventuellt säljarens insatser vid ett senare 
möte.

Kommentar
Kunders varierande sätt att medverka kan visa påtaglig koppling till kravet på
personalinsatser. Samtidigt kan såväl den enskilda kundens processbidrag som 
dennes personliga sätt att tolka och tillgodogöra sig olika inslag få stor betydelse för 
organisationen, via kvardröjande effekter för denne själv.

Sportbutiken - nyttjande medverkan / effekter för organisationen
Vår kund har ökat sin träningsdos och vill ha bra utrustning. I sportbutiken vill han 
gärna ha stöd av någon från personalen, snarare än att prova skor på egen hand. Inom 
ramen för en interaktiv sekvens diskuteras löpning och gång på olika underlag 
parallellt med för- och nackdelar med olika märken och alternativ. Samtidigt provar 
kunden, med biträdets hjälp, ett antal modeller. Mötet, som inte präglas av snabba 
beslut, avslutas då kunden framhåller att han inte kan bestämma sig och avvaktar 
tills vidare. 

Insatser

Processbidrag
Kunden levererar informativa processbidrag via aktiv kommunikation, utstrålning 
och stil. Inom ramen för test och provning av olika skor presterar han parallellt 
fysiska bidrag.

Effekter i anslutning till medverkan
Organisationen får, inom frontlinjen, tillgång till information som är direkt kopplad 
till kunden. På denna grund uppkommer indirekta effekter av mental, kommunikativ 
och fysisk art, relaterade till den inblandade säljarens reaktioner och respons. 
Kunden får naturligt inflytande på organisationens leverans.

Spåren av medverkan
I den utsträckning som inte några noteringar gjorts eller skor undanställts för 
kundens räkning, är de kvardröjande effekterna inom organisationen av mental art.   
Säljaren, som inte kände kunden sedan tidigare, har nu en minnesbild av denne och 
viss kunskap om bland annat dennes träning. Kvardröjande effekter som uppkommit 
för kunden själv, i form av kunskaper och upplevelser, kan samtidigt få naturlig 
betydelse för organisationen.

Indirekta effekter i senare led är i första hand kopplade till kundens fortsatta ageran-
de och dennes relation till butiken, liksom eventuellt säljarens insatser vid ett senare 
möte.

Kommentar
Kunders varierande sätt att medverka kan visa påtaglig koppling till kravet på
personalinsatser. Samtidigt kan såväl den enskilda kundens processbidrag som 
dennes personliga sätt att tolka och tillgodogöra sig olika inslag få stor betydelse för 
organisationen, via kvardröjande effekter för denne själv.
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9.5 Kundmedverkan och produktivitet 
 
Kunders inflytande på tjänsteorganisationens produktivitet är av stort intresse, vilket 
framgår av avsnitt 1.3.3. Denna ingrediens i fenomenet är därmed också fundamental 
i detta arbete och ett delsyfte är att analysera och klarlägga olika typer av ”… effekter 
som kundens medverkan kan medföra för.....den inblandade tjänsteorganisationen, 
...med fokus på.....produktivitetsrelaterade effekter...” (avsnitt 2.2).  
 
Utgångspunkten för nedanstående presentation är att tjänster tillkommer i ett öppet 
system, där leverantören inte har kontroll på motsvarande sätt som vid tillverkning av 
varor. Detta relaterar inte bara till produktivitet utan även till kvalitetsfrågor, vilket 
tydliggörs av Gummesson (1998, s. 9) då han parallellt aktualiserar betydelsen av 
”customer induced quality” och ”customer induced productivity”. Kvalitetsfrågor har 
primärt uppmärksammats i andra delar av detta arbete. Det väsentliga här är dock att 
bland annat Grönroos (2002), Lovelock och Wright (1999) samt Edvardsson et al. 
(1994) påtalar betydelsen av att beakta kunders kvalitetsupplevelser parallellt med 
traditionella produktivitetsmått. Enligt min tolkning aktualiseras därmed en samlad 
produktivitetsbedömning, i vilken även kvalitetsupplevelser integreras.   
 
Grundläggande klargörs dock att kunderna, i ett öppet system, kan få ett produktivi-
tetsrelaterat inflytande i mera traditionell mening. Grönroos (2002, s. 233) poängterar 
kundernas inverkan på den interna effektiviteten. Zeithaml och Bitner (2003, s. 356) 
klargör att kunder kan påverka output i såväl kvalitativa som kvantitativa termer och 
Ojasalo (1999) säger att kunderna kan få betydelse både via ”the input side” och ”the 
output side” (s. 89). Inom en samlad ram klarlägger hon samtidigt produktivitet i 
tjänsteverksamheter utifrån tre komponenter: ”internal efficiency”, ”external 
effectiveness” och ”capacity utilization” (Ojasalo 1999, s. 201). Grönroos (2002,       
s. 238) relaterar till Ojasalo (1999, s. 71), varvid han använder begreppen intern 
effektivitet (kostnadseffektivitet), extern effektivitet (intäktseffektivitet) samt kapaci-
tetseffektivitet (kapacitetsutnyttjande). Som ett förtydligande till begreppet ”extern 
effektivitet” bör framhållas att kvalitetsupplevelsen, enligt Grönroos (2002, s. 229), är 
central ur det externa perspektivet.  
 
På denna grund framträder betydelsen av såväl kvalitativa som kvantitativa ingre-
dienser. Enligt min tolkning medför detta att kundens inflytande måste analyseras ur 
olika synvinklar, med hänsyn till såväl insatser och bidrag vilka skapar och formar 
olika förlopp som personliga och kvalitetsnära reaktioner. Med utgångspunkt från i 
första hand tidigare avsnitt i detta kapitel, presenteras nedan den bild jag fått av 
kunders betydelse för tjänsteorganisationers produktivitet. I texten accentueras härvid 
begreppet ”input” med fokus på omfattningen av organisationens prestationer, sam-
tidigt som ”värderelaterad ouput” markerar närheten till kunders kvalitetsupplevel-
ser. Detta har framstått som naturligt för att tydliggöra kunders inflytande i ett första 
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steg. Därefter lyfts begreppen intern effektivitet och extern effektivitet in i den 
samlade bilden av kunders produktivitetsrelaterade inflytande. På ett naturligt sätt 
beaktas dessutom, i vissa delar, närheten till  organisationens kapacitetsutnyttjande.   
 
 

Produktivitetsrelaterad medverkan 
- i en viss situation/sekvens - 

 
(1) I anslutning till interaktion med personal eller nyttjande av utrustning kan kunden 
få produktivitetsrelaterat inflytande via såväl egna processbidrag som sitt personliga 
sätt att uppleva olika inslag. Kunden kan, enligt min tolkning, påverka såväl 
omfattningen på organisationens ”input” som ”värderelaterad output” och på denna 
grund parallellt få inflytande på organisationens leveransförmåga.  
 
Kundens processbidrag står i centrum och kan påverka händelseförloppet. Andra 
parter kan vara inblandade, men det avgörande är även då den eventuella kopplingen 
mellan kundens medverkan och organisationens bidrag eller input i  olika förlopp. Tid 
och omfattning är härvid, enligt min tolkning, av primärt intresse. Samtidigt fram-
träder, i interaktiva förlopp, en koppling till karaktären på de kommunikativa och 
fysiska inslag som formar organisationens leverans. Detta innebär att kunden kan få 
inflytande även på värderelaterad output, vilket ytterligare förstärks av dennes 
personligt präglade reaktioner och upplevelser.  
 
(2a) Kvardröjande effekter och ”spår” av tidigare medverkan kan få sådan betydelse 
för kundens egna bidrag och leveransen i en viss situation (enligt ovan) att de indirekt 
får produktivitetsrelaterad betydelse. Parallellt kan de kundnära upplevelserna delvis 
regleras via förväntningar. 
 
Stödjande insatser i förväg, såväl som tidigare erfarenheter av organisationen, kan 
medföra att kunden på olika sätt är förberedd inför sin kontakt med tjänstesystemet. 
Kunskap står i centrum parallellt med exempelvis tillgången till tidtabeller, prislistor 
och skriftliga instruktioner. I princip framträder motsvarande koppling mellan olika 
sekvenser inom ramen för ett specifikt möte med organisationen, i första hand med 
avseende på tjänstesystem och anläggningar som erbjuder kunden stora möjligheter 
och ett längre sammanhållet nyttjande, exempelvis en större turismattraktion.  
 
Det primära genomgående är att kvardröjande effekter och ”spår” av prestationer i ett 
tidigare förlopp kan få betydelse. Grundläggande måste härvid även tidsrelaterade 
beslut och vägval beaktas, som komponenter i kundens ’konstruktion’. Denna typ av 
insatser betyder att kunden får tillgång till en specifik del av tjänstesystemet vid ett 
visst tillfälle och att de då aktuella ingredienserna kan få inflytande på processen. 
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Inom denna ram är det vidare naturligt att personliga relationer och närhet, som kund-
en tidigare medverkat till, kan prägla dennes agerande. Förtroende och öppenhet kan 
som ”spår” av tidigare medverkan ligga till grund för effektiv hantering, samtidigt 
som personlig närhet också kan utvidga interaktionen. Det centrala genomgående är 
att kvardröjande effekter av tidigare medverkan kan få produktivitetsnära betydelse. 
 
(2b) Kvardröjande effekter och ”spår” av andra kunders tidigare medverkan kan på 
principiellt motsvarande sätt få inflytande på kundens insatser i en viss situation. 
Kunder kan påverka varandra och indirekt kan detta få betydelse för organisationen, 
även om genomslagskraften påtagligt varierar. Kopplingar kan framträda såväl med 
avseende på kundens bidrag och leveransen som dennes personliga upplevelse. 
 
(2c) Kvardröjande effekter och ”spår” inom organisationen, av tidigare kund-
medverkan, kan indirekt få produktivitetsrelaterad betydelse vid senare leverans. Med 
fokus initialt på en enskild kund och egen tidigare medverkan står genomgående 
personalens insatser i centrum. Den lojale kunden kan exempelvis medverka till att 
bygga personliga relationer som får återverkningar i form av effektiv och kundnära 
hantering från personalens sida, på en bank eller kanske i en butik. Alternativt är det 
naturligt att personlig närhet kan utvidga interaktionen på ett sätt som, ur ett 
traditionellt perspektiv, möjligen kan framstå som improduktivt. Det väsentliga är 
dock att kvardröjande effekter accentuerar möjliga kopplingar mellan kundens tidi-
gare medverkan och senare personalinsatser, vilka kan få en produktivitetsnära bety-
delse. Relationering och kundorientering kan därmed grundläggande spegla kundens 
medverkan och dennes personliga stil, även om genomslagskraften naturligt varierar. 
Organisationens leveranser till en enskild kund kan utvecklas, förändras och förstär-
kas, vilket samtidigt kan få betydelse för produktiviteten i anslutning till interaktion. 
 
Vidare kan bokningar, beställningar och specificeringar som kunder tidigare presterat 
få produktivitetsnära betydelse vid interaktion och leverans, med utgångspunkt från 
kvardröjande effekter inom organisationen. Närheten till pkt. (4) nedan är påtaglig, 
samtidigt som betydelsen av klar och entydig information accentueras. Framhållas 
bör också att kunders medverkan generellt, via utveckling och förändring, kan få 
betydelse för kunder som senare möter tjänstesystemet. Även denna ingrediens upp-
märksammas ytterligare inom pkt. (4) nedan. 
 
 

Produktivitetsrelaterad medverkan 
- ur ett mera övergripande perspektiv - 

 
(3) Egen ”konstruktion”, liksom bidrag från ”medkonstruktörer”, kan på ett över-
gripande sätt få produktivitetsrelaterat inflytande. Kunder kan medverka på detta plan 
såväl i förväg som i anslutning till nyttjande. Prioriteringar, planering och vägval står 
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i centrum, samtidigt som närheten till tillgänglighetsrelaterade beslut är fundamental. 
Kundens möjligheter varierar dock. Tjänster kan vara av sådan karaktär att över-
gripande beslut och prioriteringar fyller en begränsad funktion, samtidigt som större 
anläggningar inbjuder till egen ”konstruktion”. Det gemensamma är dock, inom de 
ramar som erbjuds, variationerna mellan såväl olika kunder som enskilda kunders 
medverkan vid olika tillfällen, med hänsyn till vilka alternativ och inslag som 
prioriteras. 
 
Det väsentliga ur denna synvinkel är att kundens roll, och produktivitetsnära funktion, 
varierar med hänsyn till den karaktär som olika delar av erbjudandet uppvisar. Vissa 
inslag kan till sin art vara personalkrävande, samtidigt som andra förlopp inte ställer 
motsvarande krav på resurser och ”input” från organisationens sida. ”Kundens väg” 
genom systemet kan variera, vilket ur ett övergripande perspektiv kan få produktivi-
tetsorienterad genomslagskraft. Parallellt kan kundens ”konstruktion” medföra att 
denne i vissa sammanhang engagerar sig i förlopp som präglas av egen erfarenhet och 
i andra situationer av personalkrävande interaktion. Inom denna ram noterar vi också 
att kunder, i exempelvis en butik, kan avstå från det stöd som erbjuds och föredrar att 
hantera processen på egen hand. Grundläggande kan kunder också välja att fylla en 
funktion för medkonsumenter, vilken inom rådande tjänstesystem alternativt kunde 
hanterats av organisationen. Inte minst är det dessutom relevant att kunder allt 
tydligare kan välja mellan personlig service och nätbaserad interaktion.   
 
Konstruktionsorienterad medverkan är härigenom, enligt min tolkning, indirekt 
relaterad till organisationens produktivitet. Betydelsen av personliga beslut och 
handlingsalternativ framträder. Den enskilda kunden kan, vid olika möten med orga-
nisationen, skapa en samlad tjänst som innefattar inslag av varierande karaktär. 
Kunden kan välja ”deltjänster” och alternativa lösningar som på skiftande sätt 
belastar verksamheten, vilket parallellt med den personliga kopplingen till 
”värderelaterad output” betonar kundens produktivitetsorienterade roll.  
 
Grundläggande innebär dessutom prioriteringar och tidsrelaterade beslut att organisa-
tionen får tillgång till kunden och dennes bidrag vid ett visst tillfälle. Detta har beto-
nats ovan med fokus på genomslagskraften i specifika situationer (pkt. 2a). Samtidigt 
kan dock kunders insatser på dettas plan få betydelse med hänsyn till de svängningar 
vi kan se i efterfrågan inom tjänstesektorn. Tidsrelaterade beslut, inom ramen för 
”konstruktion”, kan därmed få betydelse för organisationens kapacitetsutnyttjande. 
 
Med utgångspunkt från kundens insatser i avgränsade sekvenser (enligt 1 ovan) 
markerar ”konstruktion” helheten, vilket i första hand betyder att kundens samlade 
nyttjande inom en visst möte med tjänstesystemet fokuseras. Ett mera övergripande 
perspektiv blir tongivande och i nästa steg framträder i princip möjligheten att utvidga 
bilden och närma sig kundens roll som medverkande aktör i relationen till 
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tjänsteorganisationen. Ur denna synvinkel kan principiellt tilläggas att såväl fysiska 
som informativa processbidrag kan innefatta monetära transaktioner. 
 
 

Produktivitetsrelaterad medverkan    
- via inflytande på internt arbete i efterhand - 

 
(4) Kvardröjande effekter och ”spår” inom organisationen, av medverkan i en viss 
sekvens, kan i efterhand få produktivitetsrelaterat inflytande på internt arbete som i 
princip kan utföras bakom ”synlighetslinjen”, även om det i vissa miljöer och situa-
tioner är möjligt att uppfatta för kunder. Då dessa är inblandade i interna projekt 
framträder en specifik karaktär. 
 
Utveckling och förändringsarbete kan på skilda sätt spegla kunders tidigare med-
verkan. Kundgenererad kunskap vidarebefordras internt och tillvaratas i strategisk 
utveckling, tjänstedesign och personalutbildning. Via sådant internt arbete kan kunder 
i princip få indirekt inflytande på produktiviteten i olika led av tjänsteprocessen. 
Variationerna är markanta och kunders medverkan kanske enbart kan skönjas i hel-
heten, samtidigt som aktiv medverkan i konstruktionsprojekt eller t.ex. fokusgrupper 
kan få större betydelse. Det väsentliga är att servicesystemets utveckling kan spegla 
kunders tidigare medverkan, samtidigt som förändringar och nya arbetssätt kan få 
produktivitetsrelaterade konsekvenser via såväl tjänstelandskapets design som perso-
nalinsatser och förekomsten av interaktiv utrustning. 
 
Vidare kan karaktären på specificeringar, bokningar, beställningar och ifyllda formu-
lär variera på ett sätt som får konsekvenser för kravet på ”input” i det enskilda fallet. 
Ofullständig eller oklar information kan generera merarbete i jämförelse med sådana 
kommunikativa bidrag som uppvisar precision och tydlighet, oavsett om de levererats 
i skriftlig form eller via nätbaserade system. Kvardröjande inslag av kommunikativ art 
står i centrum parallellt med ”förmedlade bidrag”. I princip bör också kvardröjande 
effekter av fysisk art beaktas, primärt med hänsyn till kunders hantering av utrustning 
och inredning. Kunders agerande kan ställa varierande krav på interna insatser i 
efterhand, inom exempelvis resesektorn eller på olika typer av evenemang. 
 

 
Produktivitetsrelaterad medverkan 

- en samlad bild - 
 
Figur 9.1 tar sin utgångspunkt i de tre rubrikerna ovan för att på ett samlat sätt påvisa 
kunders inflytande. Figuren kommenteras kortfattat i en efterföljande text.  
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Kunders inflytande 
på internt arbete
i efterhand

Bokningar, beställningar etc. kan 
uppvisa varierande precision. Detta 
kan få produktivitetsrelaterad bety-
delse i efterhand, med hänsyn till 
kravet på interna insatser. (4) 

(Grundläggande framträder här en 
koppling även till senare leverans.)

Kvardröjande effekter och ’spår’ av tidigare medverkan kan påverka kundens 
bidrag och leveransen (enligt ovan), samtidigt som de i form av förväntningar 
kan få betydelse för kundens upplevelse. Inom denna ram kan även andra 
kunders tidigare inblandning få inflytande på motsvarande sätt. (2a) (2b)

Kvardröjande ’spår’ inom organisationen, av kundens tidigare medverkan, kan 
påverka leveransen. (2c)

Kunden kan via egna bidrag få infly-
tande på omfattningen av organisa-
tionens leverans, input, i en viss 
sekvens. Parallellt kan denne dels 
påverka leveransen med avseende på
innehåll och karaktär, dels på sitt 
personliga sätt prägla upplevelsen. (1)

Kunders inflytande 
i en viss sekvens

Kunders inflytande 
via ’konstruktion’

Kapacitetsutnyttjande

Intern och extern effektivitet

Kvardröjande effekter 
kan få betydelse för 
produktivitetsrelaterad 
utveckling.  (4)

Produktivitet
- kunders samlade inflytande -

Kunders prioriteringar och tids-
relaterade beslut kan få betydelse 
för kapacitetsutnyttjandet. Även 
’medkonstruktörer’ kan härvid få
inflytande. (3)

Kunder kan på ett övergripande sätt få in-
flytande via egen ’konstruktion’, med hän-
syn till vilka olika inslag i tjänstesystemet 
som tillvaratas. Andra kunder  kan i vissa 
situationer få betydelse som 
’medkonstruktörer’. (3)

Kunders inflytande 
på internt arbete
i efterhand

Bokningar, beställningar etc. kan 
uppvisa varierande precision. Detta 
kan få produktivitetsrelaterad bety-
delse i efterhand, med hänsyn till 
kravet på interna insatser. (4) 

(Grundläggande framträder här en 
koppling även till senare leverans.)

Kvardröjande effekter och ’spår’ av tidigare medverkan kan påverka kundens 
bidrag och leveransen (enligt ovan), samtidigt som de i form av förväntningar 
kan få betydelse för kundens upplevelse. Inom denna ram kan även andra 
kunders tidigare inblandning få inflytande på motsvarande sätt. (2a) (2b)

Kvardröjande ’spår’ inom organisationen, av kundens tidigare medverkan, kan 
påverka leveransen. (2c)

Kunden kan via egna bidrag få infly-
tande på omfattningen av organisa-
tionens leverans, input, i en viss 
sekvens. Parallellt kan denne dels 
påverka leveransen med avseende på
innehåll och karaktär, dels på sitt 
personliga sätt prägla upplevelsen. (1)

Kunders inflytande 
i en viss sekvens

Kunders inflytande 
via ’konstruktion’

Kapacitetsutnyttjande

Intern och extern effektivitet

Kvardröjande effekter 
kan få betydelse för 
produktivitetsrelaterad 
utveckling.  (4)

Produktivitet
- kunders samlade inflytande -

Kunders prioriteringar och tids-
relaterade beslut kan få betydelse 
för kapacitetsutnyttjandet. Även 
’medkonstruktörer’ kan härvid få
inflytande. (3)

Kunder kan på ett övergripande sätt få in-
flytande via egen ’konstruktion’, med hän-
syn till vilka olika inslag i tjänstesystemet 
som tillvaratas. Andra kunder  kan i vissa 
situationer få betydelse som 
’medkonstruktörer’. (3)

 
 
 

Figur 9.1 Kunders produktivitetsrelaterade inflytande. 
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Den struktur som framträtt tidigare i detta avsnitt avseende kunders inflytande på 
produktivitet, får också genomslagskraft i ovanstående figur. Detta framstår som 
relevant och relaterar grundläggande till kundens medverkan i en viss situation, en 
avgränsad sekvens. Parallellt kan kunder, enligt min tolkning, få produktivitets-
relaterad betydelse via såväl egen ”konstruktion” som kvardröjande effekter vilka 
påverkar organisationens interna arbete i efterhand. 
 
Som tidigare framhållits har nu också begreppen ”intern effektivitet” och ”extern 
effektivitet” lyfts in i den samlade bilden, parallellt med kopplingar till organisation-
ens kapacitetsutnyttjande. Detta relaterar till den syn på produktivitet som Grönroos 
(2002) och Ojasalo (1999) klarlägger och de begrepp som de använder för att belysa 
produktivitet i tjänsteverksamheter. 
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10 EFFEKTER – för andra kunder 
 
Kunder kan på många sätt få stor betydelse för varandra, dels till följd av med-
verkan som sätter en annan kund i centrum, dels med utgångspunkt från 
processbidrag som inte primärt uppvisar ett sådant engagemang. Kvalitet är 
härvid en relevant och intressant komponent och i avsnitt 10.5 presenteras på ett 
samlat sätt kopplingar mellan enskilda kunders medverkan och medkonsument-
ers kvalitetsupplevelser. 
 
Framställningen präglas i övrigt av det tidsrelaterade perspektiv som tidigare 
anlagts. Med utgångspunkt från stödjande insatser i förväg diskuteras såväl 
effekter i anslutning till medverkan som ”spåren” av denna. Direkta och 
indirekta effekter är en naturlig ingrediens, liksom effekter av fysisk, kom-
munikativ och mental art. Avsikten är att klarlägga betydelsen av kunders 
inflytande på varandra och parallellt tydliggöra det samlade skeendet. 
 
 
10.1 Stödjande medverkan i förväg 
 
I detta kapitel står andra kunder, medkonsumenter, i centrum. Inledningsvis bör då 
påpekas att inslag som här redovisas delvis har lyfts fram i de två föregående kapitlen 
för att tydliggöra resonemanget. Det har framstått som naturligt att först redovisa 
effekter som uppkommer för kunden själv och för tjänsteorganisationen. Närheten till 
andra kunder har då beaktats, men i detta kapitel förskjuts perspektivet så att konse-
kvenserna för dessa står i fokus. 
 
Med denna utgångspunkt kan initialt, utifrån presentationen i avsnitt 5.3, påpekas att 
kunders medverkan kan präglas av ett engagemang som primärt är relaterat till en 
annan kund. Samtidigt kan medverkan i princip parallellt omfatta såväl eget som 
andras nyttjande, inom en familj eller i vänkretsen. Det väsentliga är att kunder kan få 
inflytande på varandra och då bland annat inom ramen för stödjande medverkan i 
förväg. Flera kunder kan vara inblandade i samband med såväl konstruktion som 
resursorienterade insatser. Kunskap, utrustning och informationsmaterial står då i 
centrum, parallellt med förberedelser och planering. Kunder kan ta intryck av 
varandra, ”lära sig” och kanske också få stöd i mera praktiska frågor. Införskaffning 
och hantering av utrustning kan få betydelse liksom olika typer av informations-
material. Vidare kan den enskilda kunden på varierande sätt fungera som ”med-
konstruktör” inför besöket på en temapark eller ett museum. Utvärdering kan sam-
tidigt inta en fundamental roll. En av parterna kan få förslag och stöd i samband med 
valet av restaurang, semesteranläggning eller aktiefond, samtidigt som utvärdering 
kan ske i ett samspel mellan vänner som tillsammans planerar en festlig kväll på sta’n 
eller en skidresa. Inte minst tillgänglighetsorienterade insatser kan dessutom fylla en 
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väsentlig funktion. Kunders förflyttning är en central ingrediens inom tjänstesektorn 
och på ett fundamentalt sätt stödjer kunder varandra i samband med bilresor eller 
andra transporter. 
 
Genomgående bör klarläggas att kunder kan få inflytande även om avsikten inte 
primärt är att påverka eller stödja andra. Informativa processbidrag står då i centrum. 
Kunder tar intryck av varandra och påverkas kanske av andras erfarenheter och 
tidigare upplevelser i samband med gemensam planering inför en resa eller besöket 
på en stormarknad. Egna intryck kan förstärkas eller på annat sätt förändras och få 
betydelse för valet av tidpunkt eller andra inslag i planeringen. Sammantaget innebär 
detta att insatser som är helt eller delvis föranledda av engagemanget för annan kund 
står i centrum, samtidigt som inslag av annan karaktär också måste beaktas. Det 
primära är att kunder, inom ramen för stödjande medverkan, kan få inflytande på 
varandra på ett sätt som senare får genomslagskraft.  
 
I anslutning till medverkan kan stödjande processbidrag ligga till grund för effekter 
av såväl fysisk som kommunikativ och mental art. Direkta effekter förekommer i 
samband med exempelvis hantering av andra kunders utrustning. Indirekta effekter, 
via andras reaktioner, framstår dock som en avgörande komponent, vilket betyder att 
informativa processbidrag intar en väsentlig roll. Oavsett karaktären på de olika 
effekter som uppkommer i anslutning till medverkan, är dock mötet med organi-
sationen det väsentliga. Vid medverkan i förväg är de mera bestående konsekvenserna 
avgörande. 
 
Spåren av kunders medverkan står därmed i centrum, vilket i samklang med tidigare 
presentation innebär att kvardröjande effekter intar en fundamental roll. Det primära 
är härvid att anlägga ett perspektiv som belyser och klargör de kvardröjande inslag 
som uppkommit för en annan kund. Dessa intar i detta kapitel en särställning och i 
samklang med tidigare presentation framträder följande inslag.  
 

 
Kvardröjande effekter - av fysisk art 

 
På skilda sätt kan kunder vara förberedda till följd av andras stöd och erfaren-
heter, vilkas medverkan ”lever kvar” och får indirekt inflytande i senare led av 
tjänsteprocessen. Inför en spännande resa kan kunden ha fått låna utrustning av 
en god vän, vilken har stor erfarenhet av såväl den här typen resor som den 
aktuella arrangören. I andra sammanhang kan kunder ha varit varandra behjälp-
liga vid inköp av utrustning inför en kurs, eller för att hyra sådan. Tillgången 
till utrustning framstår som väsentlig, samtidigt som även tillgänglighet är 
naturligt kopplad till kvardröjande effekter av fysisk art. Även ur detta perspek-
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tiv kan kunder få betydelse för varandra. Genom andras stöd kan vår kund nu 
stå utanför teatern, operan eller en restaurang. 
   
   

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
 

Delvis till följd av andras engagemang kan den enskilda kunden ha fått tillgång 
till information som nu i efterhand, efter medverkan i en viss situation, finns 
tillgänglig i någon form av informationsbärare. Tryckta kataloger, broschyrer, 
prislistor, tidtabeller eller blanketter kan stå i centrum, parallellt med olika 
former av nätbaserad information som eventuellt sparats och lagrats.  
 
 

Kvardröjande effekter - av mental art 
 

Kunder som har erfarenhet av ett tjänstesystem kan på flera sätt få inflytande 
på medkonsumenter, oavsett om samtliga som är inblandade i en viss situation 
är engagerade i egna förberedelser eller ej. Kvardröjande kunskaper och för-
väntningar framstår som tongivande. Kunder har interagerat och någon av 
parterna, eller möjligen flera, har påverkats inför ett viktigt möte på banken, en 
tågresa eller några dagar på en rockfestival.  
                                             _____________________ 

 
Indirekta effekter i senare led baseras naturligt på dessa olika typer av kvardröjande 
inslag, genom vilka andra kunders medverkan i förväg får inflytande. Med utgångs-
punkt från avgränsade sekvenser uppfattar jag naturliga kopplingar till fortsatt med-
verkan av stödjande karaktär. Det avgörande är dock konsekvenserna då kunden 
träder in i tjänstesystemet. Parallellt med kvardröjande effekter av egen medverkan, 
kan då också ”spår” av medkonsumenters stöd och engagemang framträda.  Genom-
slagskraften då kunden är i kontakt med tjänsteorganisationen är avgörande, sam-
tidigt som tillgänglighetsrelaterade inslag är fundamentala. Det är ur detta perspektiv 
som kunders inflytande på varandra är av intresse. Kunskap och förväntningar, som 
andra medverkat till, kan delvis reglera kundens nyttjande medverkan, samtidigt som 
olika typer av informationsmaterial och utrustning kan få betydelse. På flera sätt kan 
medkonsumenters tidigare engagemang framträda då den enskilda kunden tillvaratar 
tjänstesystemets möjligheter. 
 
Som framhållits tidigare kan i vissa sammanhang en annan organisation vara 
naturligt inblandad i förväg och även inom denna ram kan kunder få betydelse för 
varandra. Kunder kan för varandras räkning specificera och boka såväl resor som 
konsertbiljetter. När detta sker via en fristående aktör aktualiseras relationen mellan 
inblandade parter, varvid kvardröjande effekter inom den förmedlande organisationen 
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fyller en grundläggande funktion. Principiellt kan kunder även via detta led få 
betydelse för varandra, vilket kan vara av intresse i samband med exempelvis en 
felbokning eller en ovanligt elegant lösning. 
 
Avsikten i detta avsnitt har varit att klargöra kunders betydelse för varandra inom 
ramen för stödjande medverkan i förväg. Vid interaktion mellan kunder uppkommer 
naturliga effekter i anslutning till medverkan. De kvardröjande effekterna står dock i 
centrum, parallellt med det kommande mötet med tjänsteorganisationen. Tillgänglig-
hetsrelaterat stöd kan inta en fundamental roll, samtidigt som medkonsumenter via 
stödjande bidrag inte minst kan få indirekt inflytande på andra kunders nyttjande 
medverkan. 
 
 
10.2 Nyttjande medverkan 
 
10.2.1 Effekter i anslutning till medverkan 
 
Vid medverkan i kontakt med tjänstesystemet intar egna processbidrag en funda-
mental roll, parallellt med den personliga tolkningen av olika inslag. Egen medverkan 
i förväg kan på skilda sätt få inflytande (kap. 8) och med utgångspunkt från före-
gående avsnitt är det väsentligt att även beakta stödjande interaktion mellan kunder 
inom denna ram. De kunder som på skilda sätt intagit en stödjande roll i förväg kan 
delvis ha reglerat den plattform som bildar utgångspunkt för den enskilda kundens  
nyttjande och möte med tjänstesystemet. 
 
Detta initiala perspektiv är grundläggande och genomgående måste vi vara medvetna 
om denna komponent, även om den inte framhålls fortsättningsvis i detta avsnitt. 
Nyttjande medverkan står nu i centrum, liksom interaktion mellan kunder vilka sam-
tidigt är i kontakt med tjänstesystemet. I princip kan kunder på denna grund dels 
engagera sig för varandra och medvetet inta en stödjande roll, dels få inflytande 
oavsett karaktären på det egna engagemanget. Informativa processbidrag intar 
genomgående en väsentlig roll. Fysiska bidrag fyller dock en grundläggande funk-
tion med avseende på närvaro och tillgänglighet, samtidigt som de är fundamentala i 
samband med hantering av fysiska resurser. 
  
Kunder kan interagera utan tjänsteorganisationens aktiva inblandning. Detta är ett 
karaktäristiskt inslag i tjänstesektorn, såväl då människor är väl förtrogna med varan-
dra inom vänkretsen eller i en familj som vid mera sporadiska kontakter. Verbal 
kommunikation och kroppsspråk formar informativa processbidrag, parallellt med de 
signaler som klädsel, frisyr och utsmyckning sänder till omgivningen. Andra parter 
får tillgång till information, vilken via personliga reaktioner kan ligga till grund för 
indirekta effekter av såväl mental som kommunikativ och fysisk art. Kommunikativt 
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samspel och kunskapsöverföring är komponenter som markerar kunders inflytande på 
varandra. 
 
Fysiska processbidrag får primär betydelse vid hantering av inredning, utrustning 
och varor. Då kunder i en viss sekvens hjälper varandra genom att exempelvis bära 
bagage uppfattar jag direkta effekter av fysisk art. Närheten mellan den stödjande 
kundens bidrag och de effekter som uppkommer för en medkonsument är då uppen-
bar. Dennes egen utrustning kan stå i centrum, samtidigt som kunder också kan vara 
varandra behjälpliga vid hantering av varor eller hyrd utrustning. Informativa bidrag 
fyller dock en fundamental funktion även med koppling till fysiska resurser, bland 
annat med avseende på nyttjande av sådan inredning och utrustning som tjänste-
organisationen erbjuder. Kunder kan iaktta och ”lära” av varandra, kunder kan 
samspela och kunder kan aktivt stödja varandra, bland annat med hänsyn till de krav 
som ställs då interaktiv utrustning och nya självbetjäningssystem introduceras. Även 
ur denna synvinkel kan kunder få betydelse för varandra och då inom ramen för 
indirekta effekter av fysisk art. Parallellt kan fysiska bidrag vara naturliga även i 
samband med personlig interaktion och mänskligt samspel, inom exempelvis vården 
eller på ett dansgolv.  
 
Vidare kan flera kunder parallellt interagera med personal. Vad som då bör betonas, 
utöver sådana inslag som behandlats ovan, är inblandade kunders inflytande på perso-
nalens bidrag i händelseförloppet. Den belevade och utåtriktade restauranggästen kan 
kanske förstärka personalens prestationer, till glädje för alla gäster runt bordet. Kom-
petens, erfarenhet och personlighet, liksom etablerade relationer med personal, kan i 
vissa situationer få naturlig betydelse. Likaså kan medkonsumenter genom sitt aktiva 
stöd, eller kanske enbart sin närvaro, påverka andra kunders prestationer och bidrag 
vid interaktion med personalen. Det avgörande genomgående är att enskilda kunder 
genom sin medverkan kan få inflytande på organisationens leverans till andra kund-
er. I centrum står därmed indirekta effekter av fysisk eller kommunikativ art, med 
hänsyn till att såväl personalens agerande som kommunikativa bidrag kan påverkas.  
 
Generellt då flera personer är inblandade framträder betydelsen av informativa pro-
cessbidrag och kopplingar mellan olika personer. I en sammanhållen grupp, inom 
ramen för en resa eller på ett sportevenemang, kan vissa kunder ange tonen. På 
varierande sätt kan detta få betydelse för de inblandade kundernas insatser och 
karaktären på deras bidrag i processen. Härmed accentueras, enligt min tolkning, 
kunders inflytande på varandra, såväl inom den mindre gruppen som med hänsyn till 
andra kunder som på något sätt kan beröras.    
 
Sammanfattningsvis har avsikten här varit att aktualisera kunders inflytande på 
varandra i anslutning till nyttjande medverkan. Enligt min tolkning framträder föl-
jande effekter.   
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Direkta effekter av fysisk art  Genom de fysiska bidrag som en med-
konsument presterar blir fysiska resurs-
er förflyttade eller påverkade, på ett sätt 
som är relevant för ”en annan kund”. I 
princip kan inom denna ram även kund-
er bli fysiskt påverkade eller möjligen 
förflyttade. 

 
Direkta effekter av kommunikativ art  Via en medkonsuments processbidrag 

får ”en annan kund” direkt tillgång till 
information. 

 
Indirekta effekter av kommunikativ art En medkonsument får betydelse för de 

informativa bidrag ”en annan kund” 
levererar och/eller information som 
denne får tillgång till via annan aktör. 

 
Indirekta effekter av fysisk art Med koppling till bland annat för-

flyttning och hantering av fysiska re-
surser, får en medkonsument betydelse 
för de fysiska bidrag ”en annan kund” 
presterar. Vidare kan effekter av fysisk 
art, som är relevanta för denne, upp-
komma genom en medkonsuments in-
verkan på annan inblandad aktör. 

 
Indirekta effekter av mental art Inom ramen för interaktion får en med-

konsument inflytande på ”en annan 
kunds” upplevelser, intryck och kun-
skaper.  

 
 
10.2.2 Spåren av medkonsumenters medverkan 
 
I avsnitt 8.2.2 har ”spåren” av egen medverkan behandlats. Kunden har medverkat i 
en viss sekvens och i efterhand framträder kvardröjande effekter, vilka med utgångs-
punkt från egna prestationer kan ligga till grund för indirekta effekter i senare led. På 
denna grund kan parallellt även medkonsumenter bidra till kvardröjande effekter, 
vilka kan ”leva kvar” och få betydelse inom ramen för kundens fortsatta medverkan. 
Utgångspunkten är då sådan nyttjande interaktion mellan kunder som behandlats ovan 
och de kvardröjande konsekvenser för ’en annan kund’ som kan relateras till med-
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konsumenters prestationer. I överensstämmelse med tidigare text uppfattar jag följan-
de typer av inslag. 

 
 

Kvardröjande effekter - av mental art 
 
 Informationsutbyte intar en central roll vid kundmöten och den information 

som inblandade parter får tillgång till är fundamental i anslutning till medver-
kan. Samtidigt kan dock information få sådan genomslagskraft att den i princip 
”lever kvar” inom ramen för kvardröjande effekter av mental art. Fakta-
relaterad kunskap, attityder och personliga upplevelser kan delvis ha sitt 
ursprung i processbidrag som medkonsumenter levererat. 

 
 

Kvardröjande effekter - av fysisk art 
 

 De synbara spåren av kunders medverkan är inte minst relaterade till utrustning 
och varor. Kunder kan ha påverkat varandra så att en av parterna nu har till-
gång till hyrd utrustning med viss karaktär, specifika varor eller andra typer av 
fysiska resurser. Vidare kan medkonsumenters initiativ och påverkan medföra 
att en annan kund, efter ett visst händelseförlopp, har förflyttat sig eller fysiskt 
påverkats i anslutning till bland annat träning. Ur principiell synvinkel kan 
dessutom påpekas att även egen utrustning och kläder, i speciella situationer, 
kan beröras.  

 
 

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
 

 Genom en medkonsuments prestationer kan en annan kund i efterhand ha 
tillgång till tryckta broschyrer, kataloger, blanketter, prislistor eller olika typer 
av informationsblad. På motsvarande sätt kan den egna datorn stå i centrum, i 
den utsträckning som text-, ljud- eller bildmaterial ”laddats ner”, sparats och 
lagrats. Det gemensamma och primära är att kunder kan stödja varandra och 
skapa tillgång till kommunikativa material som ”lever kvar” även i efterhand.. 

                                               _____________________ 
 
På denna grund uppkommer indirekta effekter i senare led, vilket betyder att inter-
aktiva sekvenser med medkonsumenter kan sätta viss prägel på en kunds fortsatta 
eller senare medverkan. Korta tillfälliga möten kan vara en naturlig ingrediens, sam-
tidigt som kunder tillsammans kan tillvarata de möjligheter en festival, ett nöjesfält 
eller en butik erbjuder. På olika sätt framträder härvid närhet och kopplingar, vilket 
inte minst är naturligt då flera kunder är påtagligt inblandade inom exempelvis en 
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samlad grupp. Det gemensamma och primära i olika sammanhang är dock att en 
medkonsument, via sin medverkan i en viss sekvens, indirekt kan få inflytande i 
efterhand. 
 
Inom ramen för nyttjandet och kontakten med organisationen vid detta tillfälle kan 
medkonsumenters bidrag fylla en viktig funktion i efterhand, speciellt inom omfattan-
de tjänstesystem som erbjuder kunderna stora möjligheter. Kunskaper och attityder 
kan få betydelse i senare sekvenser. Erfarna kunder kan medverka till att med-
konsumenter prioriterar utvalda delar av erbjudandet, vänder sig till viss personal 
eller bättre förstår hur olika inslag kan tillvaratas. Närheten till kunders agerande som 
”medkonstruktörer” är uppenbar. I specifika situationer kan vidare emotionella inslag 
få betydelse. En kund som blivit upprörd och besviken efter interaktion med andra 
kunder kan präglas av detta även i efterhand, vid fortsatt nyttjande. På motsvarande 
sätt kan kunder glädja varandra, förstärka engagemanget och medverka till att känslor 
och förväntningar ”lever kvar”. I vissa sammanhang framträder kopplingar mellan 
kunder i flera led. Interaktion mellan gäster på ett hotell kan exempelvis medföra att 
viss information senare vidarebefordras även till andra kunder. På liknande sätt kan 
kommunikation och kvardröjande intryck inta en naturlig roll då en grupp till-
sammans besöker ett evenemang eller en turismattraktion. 
 
Kunskaper och attityder kan uppvisa en närhet till fortsatt och senare nyttjande av 
såväl interaktiv utrustning som fysiska resurser i övrigt. Samtidigt kan ur principiell 
synvinkel påtalas att kvardröjande effekter av fysisk art relaterar till  förflyttning såväl 
som den funktion medkonsumenter i olika sammanhang kan fylla för praktisk avlast-
ning och hantering av fysiska resurser. Det väsentliga är att kvardröjande effekter kan 
uppkomma och få inflytande på fortsatt eller senare medverkan. På motsvarande sätt 
kan tillgången till olika typer av informationsmaterial få inverkan i efterhand, inom 
ramen för kundens fortsatta nyttjande vid detta tillfälle. Kvardröjande inslag av 
kommunikativ art står därmed i centrum och även på detta plan kan kunder få 
betydelse för varandra. 
 
I efterhand, då kunden lämnat tjänstesystemet, kan vi också se kvardröjande konse-
kvenser av medkonsumenters bidrag i tjänsteprocessen. I kap. 8 redovisas, med 
koppling till egna prestationer, olika typer av kvardröjande inslag som kunder ”bär 
med sig” då de lämnar tjänstesystemet. Egen medverkan kan på olika sätt uppvisa 
närhet till dessa, men parallellt kan medkonsumenter ha fått visst inflytande. Grund-
läggande uppfattar jag, i samklang med tidigare presentation, tre olika typer av inslag. 
Den enskilda kunden kan på varierande sätt ”bära med sig” kunskaper och 
upplevelser som är relaterade till medkonsumenters bidrag (mentala inslag). Vidare 
kan kunders interaktion ha medverkat till att någon av parterna nu har tillgång till 
vissa varor, samtidigt som vi också kan se kopplingar till olika typer av utrustning 
eller möjligen kunden själv, vilken på något sätt påverkats (fysiska inslag). I vissa 
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sammanhang kan dessutom tillgången till tryckt informationsmaterial, eller nätbaserat 
material som sparats, uppvisa en närhet till andra kunders processbidrag (kommuni-
kativa inslag).  
 
Parallellt med de olika typer av kvardröjande inslag och ”spår” som ovan aktualise-
rats, kan kunder få betydelse för varandra via kvardröjande effekter inom tjänste-
organisationen. Kundgenererad kunskap kan reglera personalens agerande i olika 
situationer, samtidigt som kundmedverkan mera långsiktigt erbjuder intressanta möj-
ligheter att anpassa och utveckla servicesystemet utifrån kunders synpunkter och 
beteende, vilket framhållits i kap. 9. Vidare kan, ur emotionell synvinkel, påpekas att 
kunder kan medverka på ett sätt som gör att personal är på gott humör inför mötet 
med nästa kund. Principiellt är det dessutom naturligt att kunder i vissa sammanhang 
lämnar ”spår” efter sig i tjänstelandskapet, vilka på olika sätt kan få inflytande på 
andra kunder. En specifik prägel framträder då kunder bokar och beställer åt 
varandra, liksom då de bistår varandra i samband med näthandel. Kvardröjande 
effekter inom organisationen fyller då en primär och naturlig funktion. Sammantaget 
uppfattar jag därmed markanta variationer, men det gemensamma är att kunder kan få 
betydelse för varandra även via tjänsteorganisationen.  
 
Avsikten i detta avsnitt har varit att med fokus på nyttjande medverkan klarlägga 
”spåren” av medkonsumenters bidrag. Kvardröjande effekter av interaktion står då i 
centrum, parallellt med de indirekta effekter som dessa kan ge upphov till i senare 
led. Effekter av såväl fysisk som kommunikativ eller mental art kan förekomma. 
Personliga upplevelser kan ha sitt ursprung i möten med andra kunder och interaktion 
med en medkonsument kan styra tillgången till information och därmed ligga till 
grund för kunskap som senare får inflytande på egen medverkan. På motsvarande sätt 
kan tillgången till olika informationsbärare relateras till andras inblandning. Det 
intressanta genomgående är kopplingen till effekter som kan uppkomma för kunden 
själv, inom ramen för mötet med organisationen eller senare. Härvid bör också 
framhållas det inflytande som en ”medkonstruktör” kan få. 
 
Kvardröjande effekter som uppkommer för kunderna själva, i samband med interak-
tion, framstår på olika sätt som primära. Parallellt kan dock kunder få betydelse för 
varandra även via kvardröjande inslag inom tjänsteorganisationen, bland annat med 
hänsyn till kundorienterad utveckling och förändring.  
 
 
10.3 Stödjande medverkan i efterhand  
 
Medverkan i efterhand är naturligt relaterad till den kontakt som en kund haft med 
tjänstesystemet. Medkonsumenter kan inom denna ram ha fått ett visst inflytande, 
men det väsentliga i detta avsnitt är att kunder kan interagera och få betydelse för 
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varandra även i efterhand. De kan då tillsammans ha nyttjat tjänstesystemet, samtidigt 
som kunder kan stödja och påverka varandra i efterhand oavsett detta. 
 
I anslutning till medverkan formar inblandade kunder tillsammans stödjande förlopp, 
varvid såväl fysiska som informativa processbidrag förekommer. I samband med 
avslutningen kan transporter och förflyttning vara väsentliga inslag, vilket betyder att 
fysiska bidrag får genomslagskraft. Stödjande kunder kan få stor betydelse, såväl med 
hänsyn till hantering av varor och utrustning som mera personlig transportservice. 
Kontroll och hantering av olika handlingar kan vara ytterligare ett ”avslutande” inslag 
inom vilket kunder stödjer varandra. Genomgående står informativa bidrag i centrum 
vid interaktion, parallellt med de fysiska bidrag som präglar olika förlopp. På denna 
grund uppkommer effekter av fysisk art då en medkonsument exempelvis ansvarar för 
transporter. Grundläggande fyller dock informationsutbyte en fundamental funktion 
och de informativa bidrag som en medkonsument presterar kan ligga till grund för 
indirekta effekter av skiftande karaktär. 
 
Utvärdering är en vanlig och naturlig ingrediens i tjänsteprocessen, inom vilken flera 
kunder tillsammans kan engagera sig. I efterhand kan de härigenom få inflytande på 
varandra utifrån personliga synpunkter och värderingar, oavsett om de tillsammans 
nyttjat tjänstesystemet eller inte. Andra kunder kan ha synpunkter på den nya frisyren 
såväl som de varor en butik rekommenderat och bankens råd kan bedömas av flera. 
Inom denna ram bör påtalas att även ”avslutningen” kan skapa underlag för utvärde-
ring. I samband med problem eller tveksamheter kan flera kunder engagera sig för att 
utvärdera, förstå, skapa trygghet eller initiera en förnyad kontakt med tjänste-
organisationen. Informativa processbidrag fyller genomgående en fundamental funk-
tion och i den utsträckning som medkonsumenter får inflytande uppkommer, för en 
annan kund, indirekta effekter av primärt kommunikativ eller mental art. 
 
Vid värdeskapande i efterhand kan kunder få naturlig betydelse för varandra, vilket 
framhållits tidigare. Kunder kan stödja varandra och påverka utfallet, i samband med 
sådana inslag som rehabilitering, träning och inlärning. Stödjande processbidrag kan 
på olika sätt få genomslagskraft, primärt med avseende på de indirekta effekter som 
kan uppkomma. Samtidigt kan utvärdering bli en naturlig komponent. Värdeskapande 
stöd och prestationer kan spegla organisationens leverans och förstärka underlaget för 
utvärdering för samtliga inblandade kunder. 
 
Spåren av andra kunders stödjande medverkan grundläggs i de kvardröjande effekter 
som uppkommer till följd av en medkonsuments inblandning i ett händelseförlopp. 
Kunderna har interagerat i en viss sekvens och i efterhand kan mötet och den andra 
partens bidrag på olika sätt ”leva kvar”. Kvardröjande inslag står därmed i centrum 
och i överensstämmelse med tidigare presentation framträder följande komponenter. 
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Kvardröjande effekter - av mental art 
 

Kunden kan, inom ramen för interaktion med medkonsumenter, få ny insikt, 
förändrade attityder och kunskaper som ”lever kvar”. Detta kan förekomma vid 
kundmöten i samband med såväl ”avslutning” som värdeskapande förlopp. 
Vidare kan en viss diskussion och ett specifikt möte präglas av ”utvärdering” 
och medföra att bilden av organisationen och tidigare leverans förstärks eller 
förändras.  
 
 

Kvardröjande effekter - av fysisk art 
    

Vid avslutningsorienterad medverkan kan förflyttning fylla en primär funktion. 
Kunden kan ha lämnat serviceorganisationen med stöd av bilburna med-
konsumenter och befinner sig, efter denna interaktion, hemma eller på annan 
önskvärd plats. Parallellt kan utrustning eller varor ha förflyttats eller packats 
upp, delvis med stöd av andras insatser. Vid värdeskapande uppföljning kan 
stödjande personlig interaktion gradvis ha bidragit till välbefinnande och hälsa. 
Genomgående är den principiella utgångspunkten avgränsade förlopp, med-
konsumenters bidrag inom dessa och de kvardröjande effekter som uppkommit. 

 
 

Kvardröjande effekter - av kommunikativ art 
 

Stödjande interaktion och engagemang, i olika sekvenser, kan bidra till att 
personliga handlingar, dokument, garantisedlar, instruktionsböcker eller andra 
tryckta informationsbärare sorteras och sparas. I princip kan nätburen informa-
tion på motsvarande sätt struktureras och sorteras av exempelvis en närstående 
mera kunnig kund. Det primära är att information i olika former finns 
tillgänglig för eventuellt senare bruk. 
                                              _____________________ 
 

Med denna utgångspunkt kan medkonsumenters inflytande avspegla sig i kunders 
fortsatta eller senare medverkan, inom ramen för indirekta effekter i senare led. 
Härvid framträder kopplingar mellan olika situationer och sekvenser som före-
kommer i efterhand. Stödjande interaktiva förlopp i samband med avslutningen, eller 
inom ramen för värdeskapande, kan exempelvis inverka på kundens egen utvärde-
ring. Utöver sådana naturliga kopplingar mellan olika förlopp i efterhand, framstår 
det dock som fundamentalt att anlägga ett mera övergripande perspektiv. I överens-
stämmelse med presentationen i kap. 8 är det härvid primärt att uppmärksamma 
kvardröjande inslag som har sådan karaktär och styrka att de kan  få betydelse för 
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kundens fortsatta relation till tjänsteorganisationen. Parallellt är det, ur kundens egen 
synvinkel, viktigt att beakta konsekvenser av mera privat och personlig natur. 
 
Med fokus på relationen till tjänsteorganisationen framstår det som väsentligt att 
beakta medkonsumenters betydelse i efterhand för kunskaper och upplevelser med 
koppling till tidigare leverans. Lojalitet och förnyade kontakter med organisationen 
är inte genomgående en följd av enbart organisationens och kundens egna presta-
tioner. Andra kunder kan ha fått inflytande i samband med nyttjande, men också 
inom ramen för stödjande förlopp i efterhand. Därmed kan de, enligt min tolkning, få 
betydelse såväl för relationens styrka som karaktären på olika insatser som kunden 
senare presterar. Påpekas kan dessutom att andra kunder kan ha fått inflytande då en 
ny kontakt med organisationen har sin utgångspunkt i missnöje, felaktigheter eller 
någon form av tveksamheter. 
 
Effekter av mera privat och personlig karaktär accentuerar medkonsumenters 
inflytande på, och betydelse för, kvardröjande upplevelser, minnen, kunskaper, hälsa 
eller välbefinnande av personlig betydelse. Vidare kan, på helt annan nivå, hyrd 
utrustning eller inköpta varor ha transporterats och hanterats med stöd av andra 
kunder, så att de nu kan fylla sin funktion. Egen utrustning som varit inlämnad för 
service kan på motsvarande sätt stå i centrum, samtidigt som även personlig för-
flyttning är en naturlig ingrediens. 
 
Sammanfattningsvis kan medkonsumenter få inflytande i efterhand såväl via fysiska 
som informativa processbidrag. På denna grund kan direkta effekter av fysisk art 
uppkomma, primärt inom ramen för ”avslutande” moment med koppling till utrust-
ning, varor och transporter. Samtidigt intar indirekta effekter en naturlig och fram-
trädande roll i anslutning till interaktion.  
 
Med utgångspunkt från avgränsade händelseförlopp kan medkonsumenters infly-
tande, via kvardröjande effekter, avspegla sig i fortsatt eller senare medverkan. På 
denna grund framträder i vissa sammanhang naturliga kopplingar mellan olika 
sekvenser i efterhand. Det primära är dock, enligt min tolkning, de ”spår” vi kan se av 
medkonsumenter i kvardröjande inslag som har sådan karaktär och styrka att de kan 
få betydelse för kundens fortsatta relation till tjänsteorganisationen. Samtidigt är det 
fundamentalt att beakta de effekter av mera personlig karaktär som kan ha upp-
kommit för kunden själv. 
 
 
10.4 Två sekvenser 
 
På de följande sidorna presenteras två tänkta händelseförlopp, på motsvarande sätt 
som tidigare. Avsikten är att ytterligare tydliggöra kunden som medverkande aktör. 
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Turismattraktionen - nyttjande medverkan / effekter för andra kunder

Vår kund besöker med sin familj en välkänd turismattraktion och nöjespark, vilken 
han är väl förtrogen med. Då de kopplar av på ett café inom anläggningen kommer 
de i samspråk med besökare som är där för första gången. De har en del frågor som 
gör att anläggningens karaktär diskuteras. Vår kund beskriver, utifrån sin kunskap, 
olika inslag med stöd av en broschyr. Han ger också diverse förslag till hur an-
läggningen på bästa sätt kan tillvaratas. Detta uppskattas och förslagen tas tacksamt 
emot, varefter de skiljs åt.

Insatser

Processbidrag
De informativa processbidragen, som står helt i centrum, utgörs primärt av kundens 
synpunkter och förslag. Fysiska bidrag kan formas i anslutning till t.ex. hantering av 
tillgängliga trycksaker, samtidigt som den personliga närvaron är grundläggande.

Effekter i anslutning till medverkan
Inom denna sekvens får inblandade medkonsumenter, förstagångsbesökarna, tillgång 
till information som med fokus på kunskap är relaterad till anläggningen 
(kommunikativ effekt). Parallellt uppkommer, inom ramen för interaktion, indirekta 
effekter av kommunikativ och mental art. 

Spåren av medverkan
För de berörda kunderna står, på individuell nivå, kvardröjande effekter av mental 
art i centrum. Vår kund har fått inflytande som ’medkonstruktör’, varvid kunskaper 
och förväntningar intar en väsentlig roll. 

Indirekta effekter i senare led framträder då de nya besökarna, som inblandade 
medkonsumenter, tillvaratar anläggningen och olika inslag i utbudet. På denna grund 
noterar vi kopplingar till den samlade upplevelsen. 

Kommentar
Tillfälliga kundmöten, på tjänstearenan, kan få betydelse för det fortsatta nyttjandet 
vid detta tillfälle. Inte minst resursorienterad medverkan och ’konstruktion’ kan 
därmed indirekt få konsekvenser för bilden av organisationen och den samlade 
upplevelsen.

Turismattraktionen - nyttjande medverkan / effekter för andra kunder

Vår kund besöker med sin familj en välkänd turismattraktion och nöjespark, vilken 
han är väl förtrogen med. Då de kopplar av på ett café inom anläggningen kommer 
de i samspråk med besökare som är där för första gången. De har en del frågor som 
gör att anläggningens karaktär diskuteras. Vår kund beskriver, utifrån sin kunskap, 
olika inslag med stöd av en broschyr. Han ger också diverse förslag till hur an-
läggningen på bästa sätt kan tillvaratas. Detta uppskattas och förslagen tas tacksamt 
emot, varefter de skiljs åt.

Insatser

Processbidrag
De informativa processbidragen, som står helt i centrum, utgörs primärt av kundens 
synpunkter och förslag. Fysiska bidrag kan formas i anslutning till t.ex. hantering av 
tillgängliga trycksaker, samtidigt som den personliga närvaron är grundläggande.

Effekter i anslutning till medverkan
Inom denna sekvens får inblandade medkonsumenter, förstagångsbesökarna, tillgång 
till information som med fokus på kunskap är relaterad till anläggningen 
(kommunikativ effekt). Parallellt uppkommer, inom ramen för interaktion, indirekta 
effekter av kommunikativ och mental art. 

Spåren av medverkan
För de berörda kunderna står, på individuell nivå, kvardröjande effekter av mental 
art i centrum. Vår kund har fått inflytande som ’medkonstruktör’, varvid kunskaper 
och förväntningar intar en väsentlig roll. 

Indirekta effekter i senare led framträder då de nya besökarna, som inblandade 
medkonsumenter, tillvaratar anläggningen och olika inslag i utbudet. På denna grund 
noterar vi kopplingar till den samlade upplevelsen. 

Kommentar
Tillfälliga kundmöten, på tjänstearenan, kan få betydelse för det fortsatta nyttjandet 
vid detta tillfälle. Inte minst resursorienterad medverkan och ’konstruktion’ kan 
därmed indirekt få konsekvenser för bilden av organisationen och den samlade 
upplevelsen.
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På ’gym’ – nyttjande medverkan / effekter för andra kunder

Vår kund tränar mycket och återkommer ofta till samma ’gym’. Hon delar gärna 
med sig av sina kunskaper och vid detta tillfälle ger hon, i ett avgränsat förlopp, råd 
och synpunkter till en mera ovan medkonsument. Inom denna ram interagerar de 
också med en av anläggningens tränare. 

Insatser

Processbidrag
Kommunikation står i centrum, vilket betyder att informativa processbidrag intar en 
primär roll. Samtidigt kan fysiska bidrag fungera som ett stöd i vissa moment, 
eventuellt i samband med användning av redskap och utrustning. 

Effekter i anslutning till medverkan
Vår kunds utstrålning, stil och aktiva kommunikation ger den nye besökaren tillgång 
till information, vilken kan få inflytande på dennes agerande. I anslutning till 
medverkan framträder indirekta effekter av såväl kommunikativ som mental och 
fysisk art. Vi kan vidare notera att vår kund kan påverka tränarens bidrag vid 
interaktion och få viss betydelse även ur detta perspektiv.

Spåren av medverkan
För den inblandade medkonsumenten framstår kvardröjande effekter av mental art 
som avgörande, med fokus på kunskaper som ’lever kvar’. I situationer av denna typ
kan principiellt även effekter av fysisk art uppkomma. Vidare kan den i detta fallet 
mera erfarne kunden ha fått en minnesbild och kunskaper om den nye besökaren, 
delvis via eget engagemang.

Indirekta effekter i senare led framträder i första hand inom ramen för dennes 
fortsatta nyttjande av anläggningen. Olika inslag tillvaratas och processen formas i 
viss utsträckning med koppling till kundmötet. Vidare konstaterar vi att kvardröjan-
de inslag kan reglera senare möten mellan kunderna. 

Kommentar
Kunder kan på skilda sätt få betydelse för varandra. På arenor där kunder möts och 
eget värdeskapande intar en fundamental roll, kan kunder utveckla relationer som 
vägleder nyttjandet och de personliga upplevelserna.

På ’gym’ – nyttjande medverkan / effekter för andra kunder

Vår kund tränar mycket och återkommer ofta till samma ’gym’. Hon delar gärna 
med sig av sina kunskaper och vid detta tillfälle ger hon, i ett avgränsat förlopp, råd 
och synpunkter till en mera ovan medkonsument. Inom denna ram interagerar de 
också med en av anläggningens tränare. 

Insatser

Processbidrag
Kommunikation står i centrum, vilket betyder att informativa processbidrag intar en 
primär roll. Samtidigt kan fysiska bidrag fungera som ett stöd i vissa moment, 
eventuellt i samband med användning av redskap och utrustning. 

Effekter i anslutning till medverkan
Vår kunds utstrålning, stil och aktiva kommunikation ger den nye besökaren tillgång 
till information, vilken kan få inflytande på dennes agerande. I anslutning till 
medverkan framträder indirekta effekter av såväl kommunikativ som mental och 
fysisk art. Vi kan vidare notera att vår kund kan påverka tränarens bidrag vid 
interaktion och få viss betydelse även ur detta perspektiv.

Spåren av medverkan
För den inblandade medkonsumenten framstår kvardröjande effekter av mental art 
som avgörande, med fokus på kunskaper som ’lever kvar’. I situationer av denna typ
kan principiellt även effekter av fysisk art uppkomma. Vidare kan den i detta fallet 
mera erfarne kunden ha fått en minnesbild och kunskaper om den nye besökaren, 
delvis via eget engagemang.

Indirekta effekter i senare led framträder i första hand inom ramen för dennes 
fortsatta nyttjande av anläggningen. Olika inslag tillvaratas och processen formas i 
viss utsträckning med koppling till kundmötet. Vidare konstaterar vi att kvardröjan-
de inslag kan reglera senare möten mellan kunderna. 

Kommentar
Kunder kan på skilda sätt få betydelse för varandra. På arenor där kunder möts och 
eget värdeskapande intar en fundamental roll, kan kunder utveckla relationer som 
vägleder nyttjandet och de personliga upplevelserna.
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10.5 Kundmedverkan och tjänstekvalitet 
 
I kap. 8 poängterades kundens inflytande på egna kvalitetsupplevelser. Då nu kunders 
betydelse för varandra står i centrum, framgår på motsvarande sätt att medkonsument-
er, med varierande styrka, kan få ett kvalitetsrelaterat inflytande. Därmed aktualiseras 
också ett av arbetets delsyften, som är att analysera och klarlägga olika typer av 
”…effekter som kundens medverkan kan medföra…för andra kunder .....med fokus på 
kundupplevd tjänstekvalitet...”(avsnitt 2.2).  
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- i en viss situation /sekvens - 

 
(1)  Medkonsumenters processbidrag kan inom ett visst förlopp få betydelse för andra 
kunders tillgång till organisationsrelaterad information. Flera kunder kan vara 
inblandade, men grundläggande står närheten mellan två enskilda kunder i centrum.  
 
Genom en av parternas aktiva medverkan får en annan kund tillgång till information 
som kan utvidga underlaget för kvalitetsbedömningar. Flera kunder kan parallellt 
interagera med personal, vilket för den enskilda kunden betyder att medkonsumenter 
kan få inflytande på organisationens leverans. Samtidigt kan kunder interagera utan 
organisationens aktiva inblandning och även då få inflytande på ett sätt som framstår 
som relevant i detta sammanhang. Det primära är att kunder kan få betydelse för 
varandra och att effekter av olika karaktär kan uppkomma, med koppling primärt till 
kommunikativa inslag, men också förflyttning och fysiska resurser. Inte minst är det 
av naturligt intresse att medkonsumenter, i anslutning till medverkan, kan få infly-
tande på personalens insatser och bidrag. 
 
På olika sätt kan de därmed påverka händelseförloppet. Variationerna är stora, men 
det avgörande är genomgående att enskilda medkonsumenter, via olika processbidrag, 
kan få betydelse för insyn och tillgången till organisationsrelaterad information. 
Medkonsumenter kan därmed i vissa situationer få inflytande på andra kunders 
underlag för kvalitetsupplevelser. 
 
(2a) Kvardröjande effekter och ”spår” av tidigare interaktion med andra kunder kan 
få inflytande på den enskilda kundens bidrag och leveransen i en viss situation. 
Samtidigt kan de, i form av förväntningar, relateras till den personliga upplevelsen.  
 
Dels kan stödjande prestationer i förväg vara betydelsefulla, dels kan medkonsument-
er i en tidigare sekvens, inom ramen för mötet med tjänstesystemet, ha medverkat till 
effekter och inslag som ”lever kvar”. Som tidigare framhållits finns principiella 
likheter mellan stödjande prestationer i förväg och nyttjande insatser före den aktuella 
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situationen. Vidare kan ”spår” av kundmöten generellt få betydelse, vilket innebär att 
även samspel i samband med tidigare nyttjande kan aktualiseras.  
 
Kunskaper och kundkompetens kan inta en central roll. Erfarna och engagerade kund-
er kan få inflytande på andra såväl i förväg som inom tjänstesystemet, på ett sätt som 
via kvardröjande effekter får betydelse för processbidrag som senare presteras. Vidare 
kan bland annat tidsrelaterade beslut och vägval vara väsentliga. Andra kunder kan 
som ”medkonstruktörer” få inflytande även på detta plan och medverka till att den 
enskilda kunden möter en avgränsad del av tjänstesystemet vid ett visst tillfälle och 
de då aktuella ingredienserna, vilket kan få betydelse för händelseförloppet. Även 
inom denna ram framträder kopplingar såväl till förlopp i samband med nyttjande 
som stödjande medverkan i förväg. Tidsorienterad ”konstruktion” i förväg medför att 
kunder möter och nyttjar tjänstesystemet vid ett visst tillfälle, samtidigt som priori-
teringar och vägval framträder som en naturlig ingrediens i samband med kunders 
interaktion på större attraktioner eller evenemang. 
 
Indirekta effekter i senare led, av denna typ, har behandlats i tidigare avsnitt och en 
naturlig utgångspunkt är att kunders inflytande på varandra kan variera påtagligt. Det 
avgörande är dock att utfallet av tidigare interaktion och medverkan kan få betydelse 
för den enskilda kundens insatser och bidrag i ett senare förlopp. Genomslagskraften 
kan variera, men det väsentliga är den koppling som kan föreligga till organisationens 
leverans och den personliga upplevelsen. 
 
(2b) Kvardröjande effekter och ”spår” inom tjänsteorganisationen, av medkonsu-
menters bidrag i olika situationer och sammanhang, kan indirekt relateras till orga-
nisationens leverans i förlopp som uppkommer senare. I första hand kan kunders 
medverkan mera långsiktigt bidra till att tjänstesystemet anpassas och utvecklas. 
Vidare kan kundgenererad kunskap inverka på personalens agerande i olika situa-
tioner. Betydelsen av sådana inslag har tidigare diskuterats i avsnitt 10.2.2. 
 
Med fokus på kunder som har en mera nära relation till varandra, framträder bety-
delsen av bokningar, beställningar och specificeringar som i efterhand hanteras inom 
organisationen. På ett fundamentalt sätt kan dessa få genomslagskraft även för den 
kund som inte varit aktivt inblandad i exempelvis bokningsprocessen. 
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- med fokus på det samlade nyttjande vid visst tillfälle - 

 
(3) Kvardröjande effekter och ”spår” av ”medkonstruktörer” kan få inflytande på 
kundens samlade kontakt med tjänsteorganisationen vid ett visst tillfälle. Kunder 
stödjer varandra i planering och inför olika val, såväl i förväg som då de befinner sig i 



 
 
 
 

217 

kontakt med tjänstesystemet. Medkonsumenter kan därmed, ur ett övergripande 
perspektiv, få inflytande på en kunds samlade nyttjande, vilket som tidigare påpekats 
främst är av intresse då valmöjligheterna är generösa och kundens arena frikostig. 
 
Det väsentliga är att kvardröjande effekter av ”konstruktion” kan styra tillgången till 
organisationsrelaterad information, genom att delvis reglera vilka komponenter i 
erbjudandet som kunden möter. Dennes underlag för insyn och kvalitetsnära upp-
levelser påverkas. 
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- inom ramen för stödjande inslag i efterhand - 

 
(4) Medkonsumenter som är inblandade i efterhand, efter kundens kontakt med 
servicesystemet, kan få inflytande på dennes bild av tjänsteorganisationen. Tidigare 
leverans, vilken står i centrum, kan klarläggas och ”återupplevas”. Vidare kan 
stödjande prestationer i samband med ”avslutning” och ”värdeskapande” förstärka 
och utvidga underlaget för kvalitetsbedömningar.  
 
Grundläggande är leveransen och olika kvardröjande inslag väsentliga parametrar, 
vilka formar en grund och bas för kundens prestationer i efterhand. Inom denna ram 
kan, i detta sammanhang, ”spår” av andra inblandade kunders tidigare medverkan 
accentueras. Kunder kan ha interagerat, påverkat varandra och format kvardröjande 
effekter, som nu i efterhand ’lever kvar’ och indirekt får viss betydelse i samband 
med exempelvis utvärdering eller värdeskapande prestationer. Därtill kan, enligt 
ovan, flera kunder vara aktivt inblandade i efterhand. 
 
 

Kvalitetsrelaterad medverkan 
- en samlad bild - 

 
Betydelsen av medkonsumenters bidrag för den egna kvalitetsupplevelsen har på 
olika sätt uppmärksammats ovan. Med denna utgångspunkt är avsikten i figur 10.1 
nedan att påvisa den samlade bild som framträder, enligt min tolkning. I samklang 
med presentationen i avsnitt 8.5 avseende kunders inflytande på de egna kvalitets-
upplevelserna, ansluter jag mig till det synsätt som poängterar kundens personliga 
upplevelser parallellt med dennes förväntningar. Vidare relaterar benämningen 
”upplevd kvalitet” även här till ett visst möte med organisationen. 
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Stödjande medverkan i efter-
hand accentuerar den samla-
de personliga utvärderingen. 
Andra typer av stödjande bi-
drag, i samband med kunders 
interaktion, kan dessutom 
utvidga underlaget för 
kvalitetsupplevelser. (4)

Inom denna ram kan ’spår’ av 
andras bidrag, som relaterar 
till värde och förväntningar, 
påverka kundens samlade 
upplevelse. 

Som ’medkonstruktörer’ kan 
andra kunder få en övergripande 
betydelse, med hänsyn primärt 
till i vilka inslag kunden med-
verkar (3) 

Interaktion mellan kunder kan 
få betydelse för den enskilda 
kundens upplevelse. Informa-
tiva bidrag och utvärdering står 
härvid i centrum. (1) 

Kvardröjande effekter av andra 
kunders bidrag, i form av 
förväntningar, kan få inflytande 
på kundens upplevelse. (2a)

Medkonsumenter kan, i anslutning till medverkan, 
påverka organisationens leverans och tillgången till 
underlag för kvalitetsupplevelser. (1)

Kvardröjande effekter av andra kunders medverkan 
kan påverka kundens bidrag i en viss sekvens och 
därmed få indirekt betydelse för organisationens 
leverans. (2a)

Andra kunders prestationer som ’medkonstruktörer’
kan indirekt inverka på leveransen i en viss sekvens, 
med hänsyn primärt till valet av tidpunkt. (3)

Andra kunders tidigare medverkan kan, via kvar-
dröjande effekter och ’spår’ inom organisationen, 
relateras till leveransens karaktär och innehåll. (2b)

Upplevd kvalitet
- kundens samlade bild -

Kvalitetsrelaterade
upplevelser

Organisationens leverans
och bidrag i olika sekvenser

inom tjänsteprocessen
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Figur 10.1 Andra kunders inflytande på kvalitetsupplevelsen. 
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11 SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
 
 

Avsikten med detta arbete har varit att utveckla referensramar för kunders 
medverkan vid tillkomsten av konsumenttjänster. Med denna utgångspunkt och 
utifrån syftet har det primära i ett första steg varit att klarlägga en samlad bild 
av kundens insatser, vilket betyder att olika aktiviteter som denne presterar som 
medverkande aktör står i centrum. På denna grund har det vidare varit natur-
ligt att påvisa och tydliggöra kundens processbidrag, varigenom dennes bidrag i 
tjänsteprocessen accentueras. Den tredje och essentiella ingrediensen har varit 
att klargöra de effekter som kundens medverkan kan medföra.  
 
Nedan presenteras och diskuteras min tolkning av fenomenet i en samlad fram-
ställning. Därefter aktualiseras dels olika möjligheter till praktisk tillämpning, 
dels ett antal förslag till fortsatt forskning. 
 

 

11.1 Forskningens bidrag i den teoretiska utvecklingen 
 
11.1.1 Referensramar för kunders medverkan - en samlade bild 
 
Inom ramen för problemdiskussionen klarläggs avsikten att lyfta fram fenomenet 
kundmedverkan på ett samlat sätt. En primär utgångspunkt har härvid varit att 
etablerade forskare och författare återkommande accentuerar kunders medverkan 
inom tjänstesektorn, men enligt min tolkning på ett mera begränsat sätt. Bidrag av 
mera fokuserad karaktär förekommer i någon utsträckning. Mitt samlade intryck är 
dock att kunders inblandning, deltagande eller medverkan i hög grad påtalas i texter 
med inriktning mot tjänstesektorn, samtidigt som det varit svårt att få en samlad bild. 
Detta har klargjorts även i avsnitt 4.5, där jag samtidigt aktualiserat området ”Service 
Management” med hänsyn till att det i hög grad formar de yttre ramarna till detta 
arbete.    
 
I en strävan att söka tydliggöra en samlad bild av fenomenet har olika ingredienser 
framstått som essentiella. Initialt bör härvid perspektivfrågan framhållas. I detta 
arbete har det varit grundläggande att anlägga ett perspektiv som aktualiserar kunden 
i rollen som medverkande aktör, vilket betyder att denna synvinkel genomgående står 
i förgrunden. Därmed intar också kundrollen en naturlig ställning. Som åter-
kommande framhållits betyder detta att enskilda kunders medverkan och beteende 
inte fokuseras. Variationer mellan kunder står inte i centrum, även om denna ingre-
diens naturligt beaktas i texten för att tydliggöra min bild av fenomenet. På denna 
grund bör understrykas att en naturlig ambition varit att förstärka insikten i kunders 
medverkan med fokus på kundrollen, för att bidra till ökad förståelse och en grund 
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som kan vidga möjligheterna till analys relaterad till enskilda kunders medverkan och 
variationerna mellan kunder. Individen, människan, och dennes beteende är av 
naturligt intresse, men avsikten i detta arbete har varit att, som en bas, vidga horisont-
en via insikt i den roll vi alla kan inta som kunder och medverkande aktörer. 
 
På dessa grunder har det framstått som naturligt och väsentligt att söka fånga en 
helhet som kan integrera olika delar och att tydliggöra olika kopplingar inom denna 
ram. Betydelsen av att beakta helheten och dess olika delar har diskuteras bland annat 
i avsnitt 4.4 och parallellt med perspektivvalet har denna ingrediens varit vägledande. 
Vidare kan framhållas att avsikten, med fokus på konsumenttjänster, varit att fånga 
och tydliggöra en samlad ram inom vilken även påtagligt varierande tjänster och 
erbjudanden kan avspeglas på ett relevant sätt. 
 
I denna strävan att klarlägga kunders inblandning har tjänsteprocessen framstått som 
en fundamental komponent. Denna utgörs enligt min definition ”…dels av de 
produktions- och konstruktionsprocesser som tjänsteorganisationen presterar på egen 
hand eller tillsammans med andra parter, dels av andra händelseförlopp i vilka kund-
ers bidrag och prestationer uppvisar en relevant och naturlig koppling till tjänste-
organisationen och tjänster som denna levererar.” (avsnitt 2.3). Begreppet har disku-
terats i avsnitt 2.1, varvid olika infallsvinklar aktualiserats. Det väsentliga är att 
tillkomsten av tjänster påtagligt relaterar till olika händelser och förlopp, vilket 
naturligt betyder att processnära ingredienser framträder. 
 
Det som här framhållits kan betraktas som en grund och utgångspunkt för de referens-
ramar för kunders medverkan i tjänsteprocessen som utifrån syftet står i centrum. 
Dessa presenteras på ett sammantaget sätt nedan, varefter en kortfattad diskussion står 
i förgrunden i avsnitt 11.1.2. Dessförinnan kan, som en kommentar, åter framhållas 
att benämningen ”referensramar för kunders medverkan vid tillkomsten av 
konsumenttjänster” alternativt har använts med samma innebörd i vissa delar av 
arbetet (avsnitt 2.3). 
 
Initialt är det primära, med dessa utgångspunkter, att helheten enligt min tolkning 
formas av kundens insatser, dennes processbidrag och de effekter som kan uppkom-
ma. Helheten och dess olika delar lyfts fram även i en senare diskussion (avsnitt 
11.1.2), men det avgörande är att dessa tre komponenter på olika grunder framstår 
som naturliga och relevanta. I ett första steg framträder härvid betydelsen av de 
insatser som kunder presterar i form av ”…kundaktiviteter som kan relateras till 
produktion av tjänster eller konstruktion av tjänster och tjänstesystem, såväl genom 
den karaktär de uppvisar som det inflytande de får.” (avsnitt 4.1). Inom denna ram 
uppfattar jag, ur ett mera övergripande perspektiv, såväl nyttjande som stödjande 
insatser (avsnitt 5.2.2). De förstnämnda står i förgrunden. Kunden presterar dessa i 
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kontakt med tjänstesystemet, vilket bland annat kan betyda att denne befinner sig i 
lokaler som organisationen tillhandahåller eller från egen dator är i kontakt med 
denna inom ramen för det som kan benämnas ”teknikbaserad kontakt”. Parallellt kan 
dock kunder prestera insatser även då de på intet sätt är i kontakt med tjänstesystemet. 
Dessa stödjande insatser kan, enligt min tolkning, inta en väsentlig roll såväl i förväg 
som i efterhand. Indelningen i nyttjande respektive stödjande insatser framstår som 
en väsentlig grund och ur språklig synvinkel bör framhållas att även benämningarna 
”nyttjande medverkan” och ”stödjande medverkan” använts med principiellt samma 
innebörd. Som en naturlig utgångspunkt framträder inom denna ram både fysiska och 
mentala insatser, vilket är den grundläggande indelning som markerats i avsnitten 
5.2.1 och 5.2.2. 
 
Med denna utgångspunkt framstår vidare karaktären på kundens engagemang som 
avgörande för att, enligt min tolkning, tydliggöra olika typer av insatser. Detta har 
givits stort utrymme i avsnitten 5.3 och 5.4. Sex typer av insatser står härvid i 
centrum, med hänsyn till att de uppvisar olika karaktär enligt följande:  
 
 

Tillgänglighetsorientering 
Resursorientering 

Konstruktion 
Utvärdering 

Värdeskapande 
Avslutning 

 
 
De skilda typer av insatser som här framträder präglar, enligt min tolkning, kunden i 
rollen som medverkande part, varvid det bör framhållas att de kan förekomma inom 
ramen för såväl nyttjande som stödjande medverkan. På ett naturligt sätt kan kunden 
själv stå centrum, men denne kan i vissa sammanhang också uppvisa ett engagemang 
som primärt är orienterat mot annan kund. Kunder kan stödja varandra och kunder 
kan engagera sig till förmån för varandra, även om också inslag av mera negativ 
karaktär måste beaktas ur principiell synvinkel.  
 
Utöver dessa olika typer av insatser måste vidare påtalas att kunder i samband med 
”intern medverkan” kan engagera sig med primärt fokus på tjänsteorganisationen. 
Denna typ av medverkan och inblandning har, som ett specialfall, diskuterats i avsnitt 
5.3.8 och grundläggande framträder därmed ytterligare en typ av insatser, utöver de 
sex som presenterats ovan. 
 
Summariskt kan framhållas att kunder vid stödjande medverkan i förväg på olika sätt 
kan agera för att skapa tillgänglighet och för att ”konstruera” sitt nyttjande, inom 
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ramen för planering och förberedelser. Samtidigt betonar resursorienterade aktiviteter 
bland annat kunders informationssökning och kunskapsinhämtning. Vidare är utvär-
dering en naturlig komponent, vilket betyder att fyra olika typer av insatser kan före-
komma vid medverkan i förväg. 
 
Inom ramen för nyttjande medverkan uppfattar jag samtliga sex typer av insatser, 
även om de naturligt kan förekomma med stor variation. Ur principiell synvinkel 
framträder i vissa delar en närhet till prestationer i förväg. Även vid nyttjande 
medverkan kan kunder i olika situationer engagera sig för att skapa tillgänglighet och 
för att ”konstruera” olika delar av sitt möte med tjänstesystemet. På motsvarande sätt 
kan även utvärdering och resursorienterade insatser vara naturliga ingredienser i olika 
förlopp. Specifikt framträder dock betydelsen av eget värdeskapande, vilket på olika 
sätt kan stå i förgrunden. Kundens egen medverkan är då, i vissa förlopp, tydligt 
relaterad till centrala inslag i tjänsteprocessen. Detta är påtagligt bland annat på ett 
gym, ett diskotek eller vid varierande typer av självbetjäning, liksom då det primära 
är de egna upplevelserna eller sådan kunskapsinhämtning som präglas av ett 
egenvärde. Utöver dessa olika typer av prestationer framstår avslutande sekvenser 
som naturliga i olika typer av förlopp inom ”kundens väg” genom tjänstesystemet. 
 

”Avslutning” kan på ett naturligt sätt också prägla kunders stödjande insatser i 
efterhand, parallellt med utvärdering. Tidigare leverans och möte med tjänsteorga-
nisationen är genomgående den primära utgångspunkten, vilket också är fallet då 
kunden i efterhand medverkar värdeskapande med utgångspunkt från olika typer av 
rådgivning och instruktioner. Rehabilitering, träning och självstudier har tidigare 
aktualiserats inom denna ram. 
 
Tjänsteprocessen står i centrum och kundinsatser skapar och formar, enligt min 
tolkning, bidrag i denna. Två olika typer kan förekomma: fysiska processbidrag 
respektive informativa processbidrag. Dessa behandlas och diskuteras i kap. 6, men 
sammanfattningsvis bör påtalas att jag uppfattar denna tudelning som väsentlig, sam-
tidigt som det framstår som fundamentalt att särskilja kundens insatser, enligt ovan, 
och de bidrag i olika förlopp som dessa formar. Kortfattat kan vidare framhållas att 
fysiska processbidrag bland annat markerar betydelsen av kundens närvaro och olika 
typer av aktivitetsförlopp som denne levererar, med fokus på exempelvis förflyttning 
och hantering av fysiska resurser. Parallellt utgörs informativa bidrag av den informa-
tion som kunden levererar, antingen medvetet och aktivt eller genom sin närvaro och 
sitt agerande. 
 
Kundens processbidrag kan på skilda sätt bygga, forma och påverka tjänsteprocessen, 
vilket är av primärt intresse inom ramen för nyttjande medverkan. Principiellt upp-
kommer enligt min tolkning processbidrag på motsvarande sätt i samband med stöd-
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jande medverkan, men vid analys av olika bidrag står nyttjande medverkan påtagligt i 
centrum genom den nära kopplingen till organisationen och dess tjänstesystem.  
 
De effekter som uppkommer till följd av kunders medverkan måste klarläggas med 
hänsyn till följdverkningar för såväl kunden själv som tjänsteorganisationen och 
andra kunder. Den primära utgångspunkten är härvid de processbidrag som kunden 
levererat, med hänsyn till att dessa är nära kopplade till de effekter som uppstår i 
anslutning till olika händelseförlopp. Samtidigt måste dock kundens personliga sätt att 
registrera, tolka och tillgodogöra sig olika typer av inslag uppmärksammas, i första 
hand med avseende på de effekter som uppkommer för denne själv och individens sätt  
att personligt prägla kunskaper, intryck och upplevelser. Detta måste specifikt beaktas 
inom den samlade bilden. 
 
Effekter kan uppvisa varierande närhet till kunden och dennes prestationer. Vissa 
följdverkningar kan uppstå med direkt koppling till kundens medverkan, samtidigt 
som andra präglas av mera indirekta kopplingar till dennes processbidrag. Som 
direkta effekter rubriceras därmed ”… sådana följdverkningar av kundens prestationer 
som, i anslutning till medverkan, uppkommer oberoende av andra parters aktiva 
inblandning.” (avsnitt 7.2.2). Dessa uppvisar särprägel genom sin omedelbara närhet 
och koppling till kunden och dennes medverkan. Parallellt utgörs indirekta effekter av 
följdverkningar som i första hand uppstår via reaktioner och agerande som annan part 
presterar, på personlig nivå eller via reaktioner i någon form av utrustning. Detta är 
essentiellt, även om indirekta kopplingar principiellt också framträder mellan kundens 
medverkan i olika situationer, oavsett om andra varit inblandade eller ej. 
 
Oberoende av den direkta eller indirekta kopplingen till kundens medverkan uppfattar 
jag följdverkningar som på ett grundläggande sätt uppvisar olika karaktär. Dessa klar-
läggs i avsnitt 7.2.1, men på ett kortfattat sätt kan framhållas att effekter av fysisk art i 
huvudsak präglas av dels konsekvenser relaterade till enskilda individers fysiska 
aktiviteter, påverkan och förflyttning, dels reaktioner i utrustning eller någon form av 
påverkan på utrustning, inredning eller varor (inklusive förflyttning). Vidare relaterar 
effekter av kommunikativ art primärt till kunders inverkan på informationsgivning och 
information som blir tillgänglig för inblandade parter. Effekter av mental art präglas 
av kopplingar till mentala reaktioner och aktiviteter hos den enskilda individen.  
 
På denna grund är det naturligt att aktualisera tidsfaktorn och de tidsrelaterade 
kopplingar som är fundamentala i fenomenet. Enligt min tolkning är det därmed 
väsentligt att uppmärksamma dels effekter i anslutning till kundens medverkan, dels 
”spåren” av dennes medverkan. Inom denna ram är de kvardröjande effekterna av 
kundens engagemang och prestationer en essentiell ingrediens. Dessa är av sådan 
karaktär att de ”lever kvar” och kan ligga till grund för indirekta effekter i senare led, 
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vilket innebär att de fyller en avgörande funktion. Sammantaget uppfattar jag därmed 
följande inslag som grundläggande, inom ramen för de effekter som kan uppkomma. 
 

Effekter i anslutning till medverkan 
”Spåren av kundens medverkan” 

(tidsrelaterade inslag) 
--------------------- 

Direkta och indirekta effekter 
Effekter av fysisk, kommunikativ och mental art 

(grundläggande karaktäristika) 
 
 
Dessa olika komponenter formar på ett grundläggande plan den samlade bilden av de 
effekter som kan uppkomma. Det väsentliga härvid är, enligt min tolkning, att denna 
relaterar till de olika parter som kan vara inblandade. Parallellt med förståelse för 
olika typer av insatser och processbidrag kan den därmed bidra till att tydliggöra olika 
kopplingar till kvalitetsupplevelser och produktivitet. Betydelsen av kundens med-
verkan för såväl egna som andra kunders kvalitetsupplevelser är av essentiellt intres-
se, parallellt med dennes möjligheter till inflytande på organisationens produktivitet. 
Baserat på presentationen i avsnitten 8.5, 9.5 och 10.5 formuleras dessa följd-
verkningar kortfattat nedan. 
 
 

Kunders inflytande på den egna kvalitetsupplevelsen 
 

I anslutning till medverkan kan kunden, via egna processbidrag, få inflytande på 
organisationens leverans i en viss sekvens, varigenom underlaget för kvalitets-
upplevelser kan påverkas. Inom denna ram kan kvardröjande effekter och ”spår” av 
tidigare medverkan få betydelse för de bidrag som kunden levererar. 
 
Kvardröjande effekter och ”spår” av kundens tidigare medverkan, inom organisa-
tionen, kan påverka leveransen till denne. Grundläggande markerar denna ingrediens 
betydelsen av kunskaper  om kunden. 
 
Kundens egen ”konstruktion” kan få betydelse för leveransen i en viss sekvens, 
primärt med koppling till valet av tidpunkt. 

_______ 
 

Kvalitetsrelaterade upplevelser i olika situationer och sekvenser kan präglas av att 
kunden på ett personligt sätt tolkar och tillgodogör sig organisationens prestationer 
och kvalitetsrelaterad information. Egen utvärdering står i centrum och inom denna 
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ram kan även ”spår” och kvardröjande effekter av tidigare medverkan, i form av 
förväntningar, få genomslagskraft. 

________ 
 
Kundens samlade bild av organisationen och dess leverans vid en specifik kontakt 
kan övergripande regleras av egen ”konstruktion”, vilken på ett naturligt sätt kan styra 
”kundens väg” genom tjänstesystemet. Kunder tillvaratar och tillgodogör sig häri-
genom olika inslag, varigenom underlaget för insyn, tolkning och kvalitetsnära upp-
levelser skiftar. För den enskilda kunden kan, på motsvarande grund, variationer 
framträda då denne vid olika tillfällen möter tjänstesystemet. 

________ 
 
Den samlade bilden kan vidare påverkas av stödjande insatser i efterhand, då kunden 
inte längre är i kontakt med organisationen. Utvärdering relaterad till tidigare leverans 
står i centrum, samtidigt som det kan framhållas att även ”avslutande” och ”värde-
skapande” förlopp, som presteras i efterhand, kan aktualisera kvalitetsrelaterad 
information. Inom denna ram kan ”spår” och kvardröjande effekter av tidigare med-
verkan, som relaterar till värde och förväntningar, få betydelse. 
 
 

Kunders produktivitetsrelaterade inflytande 
 
I anslutning till interaktion med personal eller nyttjande av utrustning kan kunden, i 
ett visst förlopp, få produktivitetsrelaterat inflytande via processbidrag som påverkar 
omfattningen av organisationens leverans och prestationer. Samtidigt kan denne dels 
påverka leveransen med avseende på karaktär och innehåll, dels uppfatta olika inslag 
på sitt personliga sätt. Sammantaget framträder härigenom kopplingar till såväl 
organisationens ”input” som ”värderelaterad output”. Därmed aktualiseras i figur 
9.1 en närhet till både intern och extern effektivitet. Dessa begrepp relaterar härvid i 
första hand till Grönroos (2002) och Ojasalo (1999), vilket också är fallet i övriga 
punkter nedan under denna rubrik. 
 
Kvardröjande effekter och ”spår” av tidigare medverkan kan få betydelse för kundens 
bidrag och leveransen, samtidigt som de inom ramen för förväntningar kan påverka 
dennes personliga upplevelse. På principiellt motsvarande sätt kan även andra kund-
ers tidigare medverkan få genomslagskraft. 

 
Kvardröjande effekter och ”spår” inom organisationen, av tidigare bidrag från kund-
en, kan få produktivitetsrelaterat inflytande då denne senare medverkar. 

_______ 
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Kundens egen ”konstruktion” kan på ett övergripande sätt få produktivitetsrelaterad 
betydelse, inom ramen för en specifik kontakt med organisationen. Dels kan kunden 
vid olika möten med denna tillvarata olika inslag, dels framträder på denna grund 
variationer mellan olika kunder. Genomgående kan denna ingrediens få genomslags-
kraft, varvid också andra kunders prestationer som ”medkonstruktörer” måste upp-
märksammas. Med hänsyn till bland annat de karaktäristika som präglar olika inslag 
framträder kopplingar till såväl ”värderelaterad output” som kravet på ”input” från 
organisationen. På denna grund påvisas i figur 9.1 kopplingar till både intern och 
extern effektivitet. 
 
Vidare kan kunders ”konstruktion”, via tidsrelaterade beslut, få betydelse för oganisa-
tionens kapacitetsutnyttjande. Även inom denna ram kan andra kunder få inflytande 
som ”medkonstruktörer”.  

_______ 
 
Kunders inflytande på internt arbete i efterhand relaterar till bokningar, beställningar 
och ifyllda formulär som kan uppvisa varierande tydlighet och precision. Kravet på 
interna insatser står därmed i centrum, samtidigt som även en grundläggande närhet 
till senare leverans är naturlig. Därmed framträder kunders inverkan på såväl interna 
prestationer, ”input”, som ”värderelaterad output”. Den sistnämnda komponenten 
har dock principiellt uppmärksammats även ovan, inom ramen för ”spår” och kvar-
dröjande effekter av tidigare medverkan. I figur 9.1 markeras med denna utgångs-
punkt kopplingar till såväl intern som extern effektivitet.   
 
Utöver detta kan kunder, via olika processbidrag, få inflytande på internt utvecklings-
arbete. Indirekt kan kunders medverkan därmed få produktivitetsrelaterad betydelse 
på mycket varierande sätt. 
 
 

Andra kunders inflytande på kvalitetsupplevelsen 
 

I anslutning till nyttjande medverkan och interaktion kan medkonsumenter, via olika 
processbidrag, få betydelse för organisationens leverans i ett avgränsat händelse-
förlopp. Tillgången till sådan organisationsrelaterad information som formar 
kvalitetsunderlaget kan därmed påverkas.  
 
Kvardröjande effekter och ”spår” av interaktion mellan kunder kan få betydelse för 
processbidrag som någon av parterna senare presterar i samband med nyttjande 
medverkan. Inom ramen för avgränsade sekvenser framträder på denna grund 
kopplingar till organisationens leverans och karaktären på denna. 
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Andra kunders tidigare medverkan som ”medkonstruktörer” kan få indirekt betydelse 
för leveransen i en viss sekvens, primärt utifrån valet av tidpunkt. 
 
Via kvardröjande effekter och ”spår” inom tjänsteorganisationen, kan andra kunders 
tidigare medverkan få indirekt betydelse för leveransens karaktär och innehåll i en 
viss sekvens. 

________ 
 
I samband med interaktion och utvärdering, vid nyttjande medverkan, kan kunder 
påverka varandra. Gemensam utvärdering kan uppvisa naturliga kopplingar till 
kvalitetsrelaterade upplevelser i olika situationer och förlopp. Medkonsumenter kan 
få inflytande även på detta plan i vissa situationer och sammanhang.  
 
Vidare kan kvardröjande effekter och ”spår” av andra kunders medverkan, i form av 
förväntningar, inverka på kundens upplevelse i olika sekvenser. 

________ 
 

Kundens samlade bild av organisationen och dess leverans, vid ett specifikt möte, kan 
indirekt relatera till andra kunders prestationer som ”medkonstruktörer”. Denne kan 
delvis på denna grund tillvarata och tillgodogöra sig olika ingredienser i erbjudandet. 
Det samlade nyttjande av tjänstesystemet kan påverkas, liksom underlaget för 
personliga tolkningar och kvalitetsrelaterade upplevelser. 

________ 
 
Vid stödjande medverkan i efterhand är utvärdering en naturlig komponent, inom 
vilken flera kunder kan vara inblandade. Vidare kan kunder få betydelse för varandra 
i samband med såväl ”värdeskapande” som avslutande förlopp, vilket kan medverka 
till att utvidga underlaget för kvalitetsupplevelser.   
 
Inom denna ram kan ”spår” av andra kunders tidigare bidrag få betydelse, i den 
utsträckning som dessa relaterar till värde och förväntningar. 
 
 
11.1.2 Diskussion 
 
För att något ytterligare skärskåda de tre ingredienser som präglar min bild av feno-
menet, ter det sig initialt naturligt att beakta kundens aktiviteter, dennes insatser. 
Dessa framstår som något av ett fundament. Kunden presterar olika aktiviteter, kund-
en deltar, kunden medverkar. Karaktären på dennes engagemang har härvid framträtt 
som vägledande för att tydliggöra dennes insatser på en nivå som, enligt min tolk-
ning, kan vidga förståelsen för kunden som medverkande aktör. Sex typer av insatser 
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har aktualiserats på denna grund, parallellt med specialfallet ”intern medverkan”. De 
sex typerna kan naturligt framträda på mycket skiftande sätt, men det väsentliga är att 
de formar en samlad bild och parallellt erbjuder möjligheter att tydliggöra verksam-
heter som uppvisar påtagliga variationer.  Härvid uppfattar jag det som intressant och 
relevant att dessa sex olika typer kan förekomma såväl inom ramen för nyttjande 
medverkan som vid stödjande medverkan. Med avseende på den sistnämnda kategori-
seringen, markerar denna på ett övergripande plan att kunder primärt presterar insats-
er genom att på olika sätt nyttja, tillvarata, de möjligheter som tjänstesystemet erbjud-
er. Samtidigt kan dock även prestationer utanför detta system vara av sådan karaktär 
att de är att betrakta som stödjande insatser. Därmed uppfattar jag även med fokus på 
kundens insatser en helhet, vilken formas av dessa olika typer insatser och det 
mönster som framträder. 
 
Vidare agerar samtliga inblandade parter i olika händelser och förlopp, vilket innebär 
att kundens processnära funktioner måste uppmärksammas som en naturlig ingre-
diens. Som tidigare framhållits bygger och formar kunden olika förlopp på egen hand 
eller tillsammans med andra inblandade aktörer. Kunden presterar processbidrag och 
jag uppfattar det, utifrån min tolkning, som väsentligt att understryka de två typer som 
framhållits och samtidigt markera att dessa på ett relevant sätt kan klarlägga kundens 
input i tjänsteprocessen. Inom denna ram kan på mera detaljerad nivå olika typer av 
inslag beaktas och identifieras som antingen fysiska eller informativa bidrag. 
Precision och tydlighet är grundläggande instrument för att klarlägga de olika bidrag 
som kunder levererar och jag har tidigare bland annat framhållit att vissa insatser 
parallellt kan forma såväl fysiska som informativa bidrag i förlopp där kunden med-
verkar. 
 
Den tredje komponenten, de effekter som kan uppstå, är essentiell. Därmed har den 
också integrerats i definitionen av begreppet och företeelsen ”kundmedverkan”. 
Något som vidare kan poängteras är det återkommande mönster som präglar bilden av 
de effekter som kan uppkomma. Samma grundläggande typer av effekter, enligt ovan, 
kan principiellt framträda i skeenden och förlopp av olika karaktär. Genom att på 
denna grund beakta samtliga inblandade parter kan jag även med avseende på 
effekterna av kundens medverkan, uppfatta en helhet och de komponenter som formar 
denna. Inom denna ram måste betydelsen av tidsrelaterade kopplingar markeras, 
vilket ytterligare understryks nedan. 
 
Sammantaget uppfattar jag därmed att dessa tre ingredienser på ett relevant sätt kan 
spegla fenomenet ”kundmedverkan”. På olika sätt har detta markerats även tidigare i 
texten, men specifikt bör här problemdiskussionen (avsnitt 2.1) framhållas, med 
hänsyn till dess betydelse för syftet och ambitionen att utveckla och tydliggöra en 
samlad bild av kunders medverkan. I problemdiskussionen aktualiseras och diskuteras 
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tidigare teoretiska bidrag, varvid analysen på ett preliminärt sett identifierar de tre 
ingredienser som efterhand tydliggjorts och formulerats. Grundläggande har jag 
härvid också framhållit att fenomenet uppmärksammas, men att det samtidigt enligt 
min tolkning ges begränsat utrymme. Med denna utgångspunkt är den väsentliga 
slutsatsen att inslag som lyfts fram i litteratur och forskningsbidrag helt eller delvis 
kan relateras till olika ingredienser och delar i min samlade bild. Jag uppfattar 
naturliga kopplingar, samtidigt som ambitionen i detta arbete varit att på ett mera 
djupgående sätt lyfta fram helheten, identifiera olika ingredienser som formar denna 
och relatera dessa till varandra. Inom  denna ram har den naturliga målsättningen varit 
att tillföra nya dimensioner och utvidga horisonten. På olika sätt har jag i texten, inte 
minst ovan, sökt visa att denna ambition hållits levande och att karaktären på arbetet 
speglar detta. 
 
På denna grund bör tidsrelaterade inslag och kopplingar påtalas. Såväl när det gäller 
olika typer av insatser som effekter är det, enligt min tolkning, väsentligt att identi-
fiera denna komponent. Insatser kan presteras i förväg, i anslutning till nyttjande och i 
efterhand, vilket i olika sammanhang kan vara värdefullt att beakta och tydliggöra. 
Med avseende på olika följdverkningar av kunders medverkan har tiden inte minst 
markerats via sådana inslag som ”kvardröjande effekter” och ”spåren av kundens 
medverkan”.  
 
Vidare är det rimligt att markera betydelsen av språk och begrepp. För att understryka 
perspektivvalets genomslagskraft och tydliggöra kunden i rollen som medverkande 
aktör, framstår det som värdefullt att på ett eftertänksamt sätt överväga olika be-
nämningar och begrepp. Med kopplingar till bland annat Molander (1988) har 
språkets roll påtalats och diskuterats i avsnitt 4.3, där också olika benämningar som 
används i detta arbete uppmärksammas. I detta sammanhang framstår just detta som 
det väsentliga. Språkliga inslag må diskuteras och begreppsbildning tar tid, men 
språkets funktion måste uppmärksammas och klarläggas inom ramen för teoretisk 
utveckling. 
 
Parallellt med vikten av att beakta helheten har tidigare, i avsnitt 4.1, variations-
rikedom påtalats som en relevant komponent. De variationer som på olika sätt kan 
förekomma har också på ett naturligt sätt integrerats i texten. Kundrollen står i 
centrum, men som tidigare framhållits är det samtidigt väsentligt att påtala de möjlig-
heter denna erbjuder och de variationer som kan framträda mellan enskilda kunder. 
Vidare är det fundamentalt att beakta de variationer som olika tjänsteverksamheter 
kan uppvisa. Detta relaterar, enligt min tolkning, väl till den samlade bild som står i 
centrum i detta arbete. En naturlig ambition har varit att, via helheten och dess delar, 
kunna tydliggöra verksamheter av skiftande karaktär. På denna grund kan också 
naturlig utveckling och förändring uppmärksammas. Nya tjänster utvecklas, liksom 
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nya sätt att leverera tjänster. Detta markerar betydelsen av att kunna tydliggöra kund-
ers medverkan inom en ram som integrerar varierande typer av verksamheter och 
erbjuder möjligheter till analys i det enskilda fallet. 
 
Därtill kan en ökad insikt ur det perspektiv som här anlagts, vara av betydelse för 
klassificering och tydliggörande av olika verksamheter inom tjänstesektorn. Parallellt 
med andra faktorer som kan vara av intresse ur denna synvinkel, framstår det som 
relevant att söka identifiera och förstå organisationer som uppvisar gemensamma drag 
utifrån bilden av kunden som medverkande aktör. Betydelsen av exempelvis dennes 
tillgänglighetsorienterade insatser kan vara framträdande, liksom möjligheterna till 
egen ”konstruktion”. Parallellt kan, inom vissa verksamheter, genomslagskraften av 
eget värdeskapande i efterhand stå i fokus. En ökad förståelse för tillkomsten av 
tjänster kan få betydelse även på detta plan och de referensramar som här presenterats 
erbjuder enligt min upplevelse vissa intressanta möjligheter. 
 
Avslutningsvis i denna del är det naturligt att kortfattat uppmärksamma tjänste-
organisationens marknadsföring utifrån det perspektiv som präglat detta arbete. 
Initialt framträder härvid betydelsen av dess interaktiva marknadsföring (Grönroos 
2002, 1983, Gummesson 2002), med hänsyn till den närhet som denna uppvisar till 
kunders nyttjande medverkan. Kunden presterar olika typer av insatser och levererar 
på denna grund fysiska och informativa bidrag i olika förlopp och situationer. Det 
tjänstesystem kunden möter kan härvid öppna olika möjligheter för denne som med-
verkande aktör. Personal, andra kunder eller alltmer avancerad utrustning är centrala 
ingredienser i interaktiva förlopp, inom vilka informativa bidrag är en naturlig kom-
ponent. Det primära, ur det perspektiv som här anlagts, är att kunden medverkar och 
att olika inslag i tjänstesystemet kan skapa och forma skiftande möjligheter för denne. 
Detta gäller också då kunder medverkar i huvudsak på egen hand. Variationerna är 
påtagliga, men med utgångspunkt från den bild jag fått av fenomenet, finns anledning 
att uppmärksamma kopplingar mellan kunders olika typer av insatser, tjänstesystem-
ets karaktäristika och den interaktiva marknadsföringen. Organisationens tjänste-
landskap (Grönroos 2002) eller ”servicescape” (Zeithaml och Bitner 2003, Bitner 
1992) är därvid av naturligt intresse. 
 
Vidare markeras i bland annat tjänsterelaterade texter betydelsen av relationer och 
relationsmarknadsföring, vilket framhållits tidigare. Med hänsyn till den närhet och 
kunskap som lojalitet och långvariga relationer kan medföra, ser jag kopplingar till 
kundens medverkan. I olika delar av texten har betydelsen av kvardröjande effekter 
och ”spår” av dennes insatser och bidrag accentuerats, med hänsyn till bland annat 
den kompetens som kunden själv efterhand förvärvar och personalens kännedom om 
denne. Det väsentliga är, enligt min tolkning, att sådana inslag tydliggörs väl utifrån 
det valda perspektivet. På ett naturligt sätt formas relationer av de parter som är 
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inblandade och på denna grund framstår kunders processbidrag i olika situationer som 
en intressant ingrediens, inte minst med hänsyn till de effekter som uppkommer för 
organisationen. Något som åter kan framhållas är också att tidsrelaterade inslag 
aktualiseras i den samlade bilden, vilket överensstämmer väl med ett relationsbaserat 
synsätt. Gummesson (2002, s. 89) framhåller med fokus på tjänster: ”Kunden är med-
producent och detta medför en annan typ av relation mellan kund och tjänste-
producent än den som gäller mellan en konsument och en varutillverkare.”. Detta 
accentuerar betydelsen av att förstå kunden i rollen som aktiv medaktör, parallellt 
med det intresse för relationer och relationshantering som framträder i olika 
sammanhang. Även på denna grund uppfattar jag det som relevant och intressant att 
analysera och söka tydliggöra olika inslag utifrån en helhet och samlad bild av 
kunders medverkan.  
 
 
11.2 Praktisk tillämpning 
 
Tjänstesektorn intar en fundamental roll i dagens samhälle. Samtidigt uppvisar olika 
verksamheter inom denna en naturlig förändring och utveckling, bland annat relaterad 
till nya tekniska möjligheter. Inom denna ram är det naturligt att ny insikt och 
förståelse efterhand kan få betydelse och genomslagskraft. Med hänsyn till bland 
annat den centrala roll som olika leveranssystem kan inta, framstår det härvid som 
värdefullt att inom olika verksamheter söka tydliggöra kunders medverkan och in-
blandning.  
 
De referensramar som utvecklats och presenterats i detta arbete är av sådan karaktär 
att de inom den samlade ramen kan relatera till tjänsteverksamheter av mycket skif-
tande karaktär. Som tidigare framhållits grundar sig detta på ambitionen att identifiera 
och tydliggöra en helhetsbild, vilken inbjuder till analys av olika typer organisationer 
som är aktiva inom den konsumentrelaterade sektorn. Grundläggande framstår det 
härvid, inom en specifik verksamhet, som relevant att beakta det aktuella per-
spektivet utifrån en samlad bild av de insatser som kunder presterar. De sex typer som 
relaterar till karaktären på kunders engagemang (avsnitt 5.3) framstår härvid som en 
primär utgångspunkt vid analys.  
 
Det avgörande och intressanta är att på denna grund söka spegla kunden som 
medverkande part utifrån den betydelse som olika typer av insatser uppvisar. Vad 
betyder stödjande prestationer i förväg och vilka av de insatser som kan förekomma i 
förväg är av primärt intresse? Vilka insatser framstår som fundamentala i samband 
med kunders nyttjande medverkan och i vilken utsträckning är prestationer i efterhand 
relevanta?  
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Det som ter sig intressant är att via denna typ av analys söka tydliggöra kunden i 
rollen som medverkande aktör, ur den enskilda organisationens synvinkel. Grund-
läggande kan olika typer av insatser klarläggas med hänsyn primärt till genomslags-
kraft och på denna plattform är den naturliga ambitionen att tydliggöra de variationer 
som kunder uppvisar. Olika perspektiv kan bidra till förståelse och den primära 
målsättningen med sådan analys kan inte minst vara att stärka underlaget för 
marknadsföringsinsatser, målgruppsorientering eller olika utvecklingsmöjligheter. 
Det avgörande är att bilden av kunden i rollen som medverkande aktör kan uppvisa en 
sådan styrka och tydlighet att den får betydelse. En fokusering på olika typer av 
insatser framstår härvid som intressant. På olika sätt kan den spegla såväl 
organisationens leveranssystem som kunders inblandning.  
 
På ett grundläggande sätt framstår därmed bilden av kunders insatser som avgö-
rande. Samtidigt kan det vara av intresse att i nästa steg accentuera kunders 
processbidrag i centrala förlopp inom ramen för nyttjande medverkan. I samklang 
med analys av olika insatser, framstår det även med fokus på denna ingrediens som 
relevant att initialt tydliggöra betydelsen av kunders bidrag i olika situationer. 
Centrala förlopp blir rimligen tongivande och på denna grund kan primärt variationer 
mellan kunder aktualiseras. 
 
Vid praktisk tillämpning är vidare kunders inflytande på såväl kvalitetsupplevelser 
som produktivitet av naturligt intresse. Det väsentliga härvid är att utgå från den 
samlade bilden av kunders möjligheter till inflytande och på denna grund klarlägga de 
olika kopplingar som kan framträda i en specifik verksamhet. Variationerna är 
påtagliga mellan olika typer av tjänsteorganisationer och även på denna punkt får 
detta genomslagskraft. Det avgörande är därmed att ur den enskilda organisationens 
synvinkel klarlägga hur kunder på olika sätt kan få betydelse för produktiviteten och 
inflytande på såväl egna som andra kunders kvalitetsupplevelser. Olika inslag och 
kopplingar kan lyftas fram och tydliggöras, för att ligga till grund för analys av de 
variationer som kunder uppvisar. 
 
I samklang med tidigare diskussion framstår det även med avseende på praktisk 
tillämpning som värdefullt att utifrån den samlade bilden kunna närma sig organisa-
tioner som uppvisar stora variationer. Bilden av kunden som medverkande aktör i den 
enskilda organisationen är av intresse. Via analys av olika ingredienser kan denna på 
skilda sätt aktualiseras och utvidga underlaget för inte minst olika typer av utveckling 
och förändring. Analys av olika insatser kan forma en grundläggande plattform, 
klarläggande av centrala processbidrag kan tydliggöra bilden och kunders olika sätt 
att få inflytande på produktivitet och kvalitetsupplevelser är av primärt intresse. Med 
hänsyn till betydelsen av relationer och relationshantering bör samtidigt framhållas att 
den samlade ramen integrerar relationsnära inslag via tidsrelaterade ingredienser. 
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Ökad förståelse för kunden som medverkande part står i centrum och samman-
fattningsvis framstår nedanstående inslag som intressanta vid praktisk tillämpning.  
 

Analys av kunden som medverkande aktör - utifrån olika typer av insatser  
Vilka typer av insatser förekommer och uppvisar relevans i anslutning till nytt-
jande medverkan? Vilka insatser framstår som primära? Vilka typer av insatser 
framträder inom ramen för stödjande medverkan i förväg och i efterhand ? Vilka 
variationer mellan kunder kan identifieras på dessa grunder ? 
 
Analys av kunders processbidrag vid centrala förlopp  
Vilka typer av förlopp och processbidrag framstår som primära och vilka varia-
tioner mellan kunder kan tydliggöras på denna grund? 
 
Analys av kunders inflytande på produktivitet och kvalitetsupplevelser 
Vilka olika kopplingar mellan kunders medverkan och produktivitet respektive 
kvalitet kan identifieras och klarläggas? Vilka variationer mellan kunder fram-
träder med denna utgångspunkt? 
 

 
11.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
De referensramar som presenterats i detta arbete accentuerar kunden i rollen som 
medverkande aktör inom den konsumentrelaterade tjänstesektorn. Olika ingredienser 
har aktualiserats och betydelsen av att utveckla en samlad bild har betonats, samtidigt 
som jag återkommande framhållit att valet av perspektiv är tongivande.  
 
Genomgående har jag upplevt det som intressant och värdefullt att söka tydliggöra 
tillkomsten av tjänster och detta med fokus på kundens inblandning. Dennes med-
verkan framstår för mig som en naturlig och primär ingrediens och det finns all anled-
ning att framledes ägna frågan uppmärksamhet inom ramen för olika forsknings-
projekt. Det är inledningsvis naturligt att forskning som relaterar till detta arbete för 
mig framstår som intressant. Som jag framhållit har ambitionen varit att utveckla och 
presentera en samlad referensram som erbjuder möjligheter till analys av olika 
tjänsteverksamheter, vilka grundläggande kan uppvisa stora variationer. Tillämpning 
inom ramen för exempelvis fallstudier framstår därmed som intressant, samtidigt som 
alternativa bilder av kunders medverkan kunde vara värdefulla. Vidare framträder 
påtagligt kunders möjligheter att påverka såväl tjänsteorganisationers produktivitet 
som egna och andra kunders kvalitetsupplevelser som naturliga grunder för vidare 
forskning. En infallsvinkel kan vara att söka tydliggöra kunders inflytande, samtidigt 
som det kan var relevant att aktualisera och problematisera kopplingar till olika typer 
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av leveranssystem och verksamheter inom ramen för ett engagemang i produktivitets- 
eller kvalitetsrelaterade frågor. 
 
I en tid då betydelsen av relationer återkommande betonas, framstår det vidare som 
angeläget att på olika sätt relatera kunders medverkan till karaktäristiska inslag i 
relationsbaserad marknadsföring. Inte minst är det härvid av intresse att identifiera 
den särprägel som kundrelationer inom tjänstesektorn möjligen kan uppvisa med 
hänsyn till kunders aktiva inblandning. 
 
Som tidigare framhållits uppfattar jag också den grundläggande karaktären på kund-
ers inblandning som intressant för att tydliggöra olika tjänsteverksamheter. Inom 
ramen för en vidgad förståelse för kunden som medverkande part kan forskning med 
denna inriktning bidra till att klarlägga bilden av tjänstesektorn. 
 
I litteratur och forskning har tjänster efterhand givits naturligt utrymme. Tjänste-
sektorn intar en fundamental roll i modern välfärd, vilket skapar intresse och 
förstärker behovet av kunskaper och insikt. Fortsatt forskning är naturlig för den 
teoretiska utvecklingen och för mig framstår följande förslag som intressanta och 
tankeväckande: 
 

 Tillämpning av de referensramar som presenterats i detta arbete; inom ramen för 
fallstudier i tjänsteföretag eller offentlig verksamhet. 

 
 Projekt som beaktar närheten mellan kunders medverkan, kvalitetsfrågor och 

produktivitet; inte minst med koppling till produktivitetsbegreppets innebörd. 
 

 Forskning som belyser närheten mellan relationsmarknadsföring och kundens 
roll som medverkande aktör. 

 
 Projekt som ur ett jämförande perspektiv analyserar nätbaserade respektive 

personalnära leveranssystem, primärt med hänsyn till kunders inflytande på 
kvalitet och produktivitet.  

 
 Forskning som klargör i vilken utsträckning den grundläggande karaktären på 

kunders medverkan kan ligga till grund för klassificering av olika verksamheter 
inom tjänsteområdet. 

 
Tjänstesektorn är en del av vår vardag och kundrollen är en del vårt liv. Detta har haft 
betydelse för mitt arbete och min motivation att engagera mig i dessa frågor. Med en 
förhoppning att jag härmed också bidragit till förståelsen för kunden som med-
verkande aktör, kan titeln åter få ange tonen: Visst gör kunden en stor del av jobbet! 
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