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FÖRORD

Att skriva en avhandling om värde och värdeskapande inom marknadsföringen visade 
sig vara betydligt svårare än jag från början kunde föreställa mig. Min första 
utgångspunkt någon gång för länge sedan var att ”upplevt värde = fördelar i förhållande 
till uppoffringar” och att mer än så behöver man som marknadsförare nog inte veta om 
värde. Efter att ha fördjupat mig i värdelitteraturen även inom andra 
forskningsdiscipliner och efter en hel del med tankearbete insåg jag inte bara 
värdebegreppets komplexitet, utan även möjligheterna till fortsatt forskning om värde 
och värdeskapande inom marknadsföringen. Ambitionen att utveckla en alternativ syn 
på värde och värdeskapande inom marknadsföringsforskningen växte fram i det skedet. 
Vägen jag valde var varken lätt eller kort. Processen har stundvis, ja kanske till och med 
genomgående, varit mödosam. Framför allt har den varit lång. Min avhandling fick med 
tiden titeln ”Hur uppkommer värde för kunden?" Målsättningen har naturligtvis varit att 
bidra till kunskapen om värde i marknadsföringen. Om den här målsättningen har nåtts 
är nu upp till vetenskapssamfundet att avgöra. Det faktum att jag slutfört min uppgift 
känns dock tillfredsställande och jag ser ett stort värde i att jag höll ut tills den sista 
punkten var på plats.

Jag vill framföra ett stort tack till följande stiftelser och samfund som på olika sätt 
finansiellt stött min forskning: Center for Relationship Marketing and Service 
Management, Forskarskolan FCSRM Finnish Center for Service and Relationship 
Marketing, Stiftelsen för Österbottens högskola, Valdemar von Frenckells Stiftelse, 
Österbottens handelskammare, Stiftelsen vid Svenska handelshögskolan, Anja och 
Erling Nymans stiftelse samt Svenska kulturfonden. 

Finansiellt stöd är nödvändigt, men dock inte tillräckligt, för genomförandet av ett 
forskningsprojekt som detta. Jag sätter stort värde på alla dem som tålmodigt och troget 
väntat på att jag skulle hitta fram till vägs ände. Professor Lars-Johan Lindqvist, min 
goda vän Lasse, har med sin ständiga uppmuntran och sina klarsynta kommentarer alltid 
haft tid för mig, oberoende om jag vänt mig till honom som doktorand, kollega eller 
vän. Hans vidsynthet och förståelse har under hela forskningsprocessens gång varit 
synnerligen stor vilket jag uppskattar djupt. Utan Lasses förtroende för mig som 
forskare skulle denna avhandling inte ha blivit färdigställd. Ett innerligt tack till Lasse 
för allt detta! Professor Christian Grönroos gav mig impulsen att rikta mitt 
forskningsintresse mot just värdebegreppet. Det förtroende, det stöd och den 
uppmuntran Christian genomgående visat mitt sätt att tänka har utgjort en ständig källa 
till inspiration och motivation att tänka vidare. De tillfällen då vi diskuterat 
värdebegreppet och tankarna tagit fart kommer jag att minnas som stunder av speciell 
betydelse. Ett innerligt tack till Christian också! Värdet av alla de givande diskussioner 
om livet i stort som smått jag haft med Karolina, Peter och Björn kan inte mätas i någon 
måttenhet jag känner till – ett stort och ödmjukt tack för ert stöd, er uppmuntran och er 
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vänskap. Tack för klapparna på axeln, dunkarna i ryggen och sparkarna i ändan. Jag 
behövde dem alla. 

Jag vill också lyfta fram alla andra goda vänner och kolleger på Hanken – ingen nämnd 
och ingen glömd. Skulle det inte stundvis vara så roligt att jobba på Hanken hade nog 
den här processen kännts ännu mer mödosam. Och om goda skratt förlänger livet, så har 
kaffebordsdiskussionerna under de senaste åren tillsammans med Lasse, Peter, Björn, 
Karolina, Tom, Anne och Jens utan tvekan redan förlängt mitt liv med flera år. 

Min familj, Ulf samt Alex och Adam, är dock de som förtjänar all uppmärksamhet i det 
här sammanhanget. Ni är solen på min himmel och syret i den luft jag andas. Tack vare 
er blir även de mödosamma processerna i mitt liv meningsfulla. 

Molpe 26.10 2008 

Annika Ravald    
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund 
1.2 Studiens marknadsföringsteoretiska hemvist 
1.3 Problemdiskussion 

1.3.1  Synen på värdebegreppet – produktionsorienterad 
1.3.2  Synen på värdebegreppet – transaktionsorienterad 
1.3.3  Konklusion  

1.4  En alternativ syn på värdebegreppet 
1.4.1  Mot en kundsyn 
1.4.2  Mot en relationssyn 

1.5 Studiens syfte 
1.6  Studiens kontext med avgränsningar 

Introduktion till kapitlet

Den här avhandlingen är en redogörelse för min tankebyggnad kring begreppet värde 
samt kundens värdeskapande som fenomen inom marknadsföringen. Avhandlingen är 
ett arbete inom marknadsföring som forskningsdisciplin, mer specifikt inom 
marknadsföringsledning. Studien är inriktad på konsumentmarknaden. Målsättningen 
är att utveckla vår kunskap om värde och värdeskapande ur ett konsumentperspektiv 
inom ramen för en relationsbaserad marknadsföringsansats. Synen på kundens roll i det 
sammanhang vi kallar marknad är det mest utmärkande karaktärsdraget i den valda 
ansatsen. Kunden ges i den här studien rollen som värdeskapare och blir därmed 
huvudrollsinnehavare i och ägare av sin egen värdeskapande process.

Värdebegreppet betraktas i den här studien således ur ett kund- och relationsbaserat 
perspektiv. Ansatsen utmärks därtill av en utvidgning av värdebegreppet så att det 
uppkomna värdet för kunden inte härleds enbart till produkten och dess attribut, utan så 
att även relationen och de attribut som kan tillskrivas denna inkluderas. Studiens syfte 
är att analysera hur värde uppkommer för kunden som individ – i vilka aktiviteter och 
med hjälp av vilka resurser.

Kapitel ett inleds med en inblick i relationsmarknadsföringen som forskningstradition 
och fortsätter med en introduktion till värdeforskningen utgående från de perspektiv 
som präglat denna under de senaste decennierna och den utveckling man nu skönjer. 
Den text läsaren möter framöver är resultatet av en lång period av inlärning och 
reflektion. Inledningen ger läsaren en första inblick i denna tankeutveckling och 
fungerar därmed inte bara som en förankring av syftet – den tjänar också som en 
ingress där läsaren kort informeras om de frågeställningar som behandlas i texten och 
det mål vi rör oss emot i avhandlingens slut. De antaganden som problemställning och 
syftesprecisering vilar på återkommer därför i en fördjupad version i avhandlingens 
olika kapitel och tjänar där som plattform för de diskuterade temata.
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1.1. Bakgrund

En viktig forskningsfråga inom marknadsföringen berör konsumenters beteende i val- 
och beslutssituationer. Varför väljer konsumenter en produkt framom en annan, varför 
väljer de en viss leverantör framom en annan? Därtill uppstår idag en synnerligen 
intressant fråga: Varför väljer de att inleda och upprätthålla relationer eller 
relationsliknande förhållanden med vissa företag och inte med andra? I det här 
forskningsprojektet kopplas dessa frågor ihop med begreppet värde. Utgångspunkten är 
att det värde som uppkommer i samband med att kunden köper, äger och använder olika 
produkter av olika märken samt engagerar sig i relationer till olika företag, påverkar 
kundens beteende i många olika avseenden. Påverkan sker inte bara ifråga om enstaka 
köp, utan också ifråga om återköps- och word-of-mouth-beteende samt kundens 
perception av och respons på företagets olika marknadsföringsaktiviteter.  

Holbrook (1994:22) ger begreppet värde en universell betydelse genom att beskriva det 
som “...the fundamental basis for all marketing activity...”, eftersom utbyten på marknaden 
enligt honom per definition sker i syfte att utbyta produkter av värde. Begreppet utbyte 
har i sin tur också getts en självklar roll inom marknadsföringen, eftersom utbyte av 
resurser mellan olika grupper anses vara det som marknadsföringen som 
företagsekonomiskt forskningsområde grundar sig på (Alderson 1957; Bagozzi 1975). 
Grundförutsättningen för att ett utbyte skall ske är nämligen att bägge aktörerna har 
något som upplevs vara av värde av den motsatta parten (Kotler 1997:14). Alderson 
(1957:198) betraktar utbyten som en kreativ aktivitet eftersom "... there is greater value in 
use for all of the parties involved after the exchange than before it…". De resurser som är 
föremål för utbyte kan vara t.ex. varor, tjänster, pengar eller information (Mowen 
1995:26). Kotler (1997:38) beskriver kunden som en “value maximizer” vilket kan ses 
som en parallell till tankegångarna inom den ekonomiska teorin enligt vilken köparen 
strävar efter maximering av den erhållna nyttan i förhållande till kostnaderna vid varje 
anskaffning (Katona 1975:217).

Intresset för värde som begrepp inom marknadsföringen intensifierades under 1990-talet 
i och med att värdeinriktad marknadsföring (value-based marketing) då av många 
forskare fördes fram som en betydelsefull konkurrensstrategi: “…Ultimately it is 
perceived value that attracts a customer or lures away a customer from a competitor…” (Rust 
& Oliver 1994:7). Målsättningen med den värdeinriktade marknadsföringen var att 
kunden skulle erbjudas mer värde via en utvidgning av kärnprodukten med olika typer 
av kringtjänster. Förutsättningarna för kundtillfredsställelse och -lojalitet härmed skulle 
öka. (Quinn, Dorley & Paquette 1990; Christopher, Payne & Ballantyne 1991; 
McKenna 1991; Nilson 1993; Treacy & Wiersema 1993; Gale 1994; Grönroos 1994; 
Heskett, Jones, Loveman, Sasser & Schlesinger 1994; Webster 1994; Naumann 1995). 
Trots att sambandet mellan tillfredsställelse och lojalitet ifrågasattes (Oliver 1999a) 
hade man kunnat konstatera att styrkan i kundlojaliteten på de flesta marknader, men 
framför allt på marknader där konkurrensen är intensiv, var positivt korrelerad med 
graden av tillfredsställelse. Jones och Sasser (1995) skrev: “…In markets like these, there 



3

is a tremendous difference between the loyalty of merely satisfied and completely satisfied 
customers…” och att “… they (kunderna) will only remain rock-solid loyal if they are 
completely satisfied…”. Fullständig lojalitet kunde enligt dessa författare inte uppnås hos 
kunder som bara var nöjda – i stället skulle företagen sträva efter en mycket hög
tillfredsställelse hos kunderna. Nivån på tillfredsställelsen hos kunden antogs sedan vara 
beroende av det upplevda värdet (Howard & Sheth 1969; Kotler & Levy 1969; Spreng, 
Dixon & Olshavsky 1993) – inte bara av den upplevda kvaliteten som de traditionella 
kvalitetsmodellerna (t.ex. Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988) låtit förstå. Dessa 
kvalitetsmodeller hade också erhållit kritik eftersom de inte explicit beaktade effekterna 
av upplevt pris och andra uppoffringar på kundens köpbeteende1 (Spreng et al. 1993; 
Anderson, Fornell & Lehmann 1994; Iacobucci, Grayson & Ostrom 1994; Liljander & 
Strandvik 1994, 1995a; Patterson & Spreng 1997; de Ruyter, Wetzels, Lemmink & 
Mattsson 1997). I och med att särdragen för marknadsföring i tjänsteverksamheter lyftes 
fram inom The Nordic School förstärktes insikten om att kundtillfredsställelse var något 
som, i de flesta fall, endast kunde nås via en hög upplevd tjänstekvalitet. Sedermera 
visade forskningsresultaten att enbart upplevd kvalitet som förklarande variabel visavi 
kundens tillfredssställelsenivå inte var tillräcklig. Slutsatserna blev att enbart hög 
upplevd kvalitet eller en förhöjning av denna inte innebar någon garanti för lojalitet 
bland kunderna. Kundernas behov av kvalitet samt deras förmåga och vilja att betala för 
denna behövde också tas i betraktande, vilket medförde att upplevt värde i början av 
1990-talet började betraktas som ett begrepp av väsentlig betydelse i marknadsföringen, 
vilket också syntes i forskningshänseende  (Grewal, Monroe & Krishnan 1996; 
Parasuraman 1997). Inom ramen för en relationsbaserad syn på marknadsföringen har 
en förhöjning av det upplevda värdet kommit att betraktas som en garant för ökad 
lojalitet bland kunderna.

Målet för relationsmarknadsföringen borde dock handla om mer än att öka kundens 
lojalitet. Fokuseringen på hållbarhet i relationen behöver omfatta hållbarhet från 
företagets sida likväl som från kundens sida. I en relation skall företaget inte bara agera 
– hellre borde företaget interagera med kunden, lära sig om kundens egna processer och 
analysera vilken roll kunden vill att företaget och dess värdeerbjudanden skall ha i dessa 
processer. Inom ramen för långsiktiga kundförhållanden har troligen kunskapen om hur
värde uppkommer för kunden och i vilka sammanhang en nyckelroll. Då kunden 
upplever att det uppkomna värdet motsvarar det som söks ges kunden ett motiv till 
återköp, samtidigt bidrar detta till relationens utveckling. Detta kan betraktas som en 
direkt effekt av det uppkomna värdet på kundens beteende i förhållande till ett visst 
företag. Men arbetet med värde i kundförhållanden handlar inte enbart om att det värde 
kunden upplever påverkar beteendet på lång sikt. Det handlar även om att vi vinner i 
konkurrenskraft genom att se kunden som värdeskapare, eftersom vi härigenom kan nå 
en större förståelse för vilken roll vårt företag och våra erbjudanden har i kundens egna 
värdeskapande processer. Det här antagandet är den grundval forskningsarbetet i den 
här studien vilar på.

1 Lindqvist (1988) är en av de få forskare som har inkluderat en prisdeterminant i kvalitetsstudier. 
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1.2. Studiens marknadsföringsteoretiska hemvist 

Relationssynen ger det mest grundläggande perspektivet åt min problemformulering och 
därför kommer jag i den följande texten att föra en kort diskussion kring 
relationsmarknadsföringen. Jag redogör även för min syn på kundens och 
värdebegreppets roll inom ramen för ett kund- och relationsbaserat 
marknadsföringsparadigm.  

Relationsmarknadsföringen fördes från och med början av 1990-talet inom The Nordic 
School fram som ett nytt paradigm inom marknadsföringen (Grönroos 1989; Grönroos 
1994; Gummesson 1993; Sheth & Paravatiyar 1994; Webster 1994), och argumenten för 
detta var baserade på antaganden om att lönsamheten i en kundrelation ökar över tiden 
och att etablering av nya kundförhållanden kostar mer än upprätthållande och 
utveckling av redan existerande sådana (Reichheld & Sasser 1990). 
Relationsmarknadsföringen enligt The Nordic School är förankrad i 
tjänstemarknadsföringen från konsumentmarknaden samt interaktions- och 
nätverkssynsättet från den industriella marknaden som forskningstraditioner. Dessa 
bägge forskningstraditioner har uppkommit eftersom man vid närmare studier av 
marknadsföringen på den industriella marknaden och inom tjänstebranschen insåg att 
det traditionella marketing-mix-synsättet med 4P-modellen inte överensstämde med 
verkligheten på dessa marknader (de Burca 1995; Mattson 1997; Möller & Halinen-
Kaila 1998). Vikten av att utveckla en marknadsföringsteori som bättre skulle beakta de 
speciella förhållanden som rådde inom dessa områden av näringslivet aktualiserades 
härmed.  

Berry (1983:25) var den som först gav relationsmarknadsföringen som term en plats i 
marknadsföringsforskningen genom att poängtera betydelsen av att företag utarbetar 
rutiner för etablering och utveckling av kundförhållanden: “…This approach is referred to 
as relationship marketing…” skriver Berry och definierar relationsmarknadsföring enligt 
följande: “Relationship marketing is attracting, maintaining and – in multi service 
organizations enhancing – customer relationships.” Berrys definition är fokuserad på 
relationen till kunden och förankrad i ett tjänstemarknadsföringsperspektiv. Efterhand 
har man lagt in mer betydelse i relationsmarknadsföringen som marknadsföringsfilosofi, 
så att man inte enbart anger syftet med relationsmarknadsföringen utan även medlen för 
att uppnå detta syfte. Grönroos (2000:243) definierar marknadsföring ur ett 
relationsbaserat perspektiv enligt följande: 

The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and 
when necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that 
the objectives regarding economic and other variables of all parties are met. This 
is achieved by a mutual exchange and fulfilment of promises.

Grönroos definition beskriver den relationsbaserade synen på marknadsföringen som en 
strävan från företagets sida att styra utvecklingen av relationer med olika 
samarbetspartner för bästa möjliga ömsesidiga avkastning (=syftet) genom uppfyllandet 
av löften (=medlen). Även om relationen mellan kund och företag är i fokus, betraktar 
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man företagets position på marknaden som starkt beroende av hur väl företaget kan 
sköta och utnyttja kontakterna även till övriga aktörer på marknaden (se även McKenna 
1991). Därför är det inte längre enbart kunden som betraktas som relationspartner, utan 
även övriga aktörer, såsom leverantörer, distributörer och massmedia som beaktas i 
företagets program för relationsutveckling (jfr Kotler 1992 om Total Marketing;
Gummesson 2002; Brodie, Coviello & Bliemel 2003). Gummesson (1993; 2002) 
definierar relationsmarknadsföringen i termer om relationer, interaktioner och nätverk. 
Utvecklingen av marknadsföringen i riktning mot en relationsmarknadsföringsfilosofi 
förändrar dock inte synen enbart på företagets samspel med olika aktörer.  

Man vill också flytta tyngdpunkten inom marknadsföringen från utveckling och 
försäljning av en kärnprodukt på transaktionsnivå till utveckling av processer och 
marknadsföring av resurser på relationsnivå, vilket åskådliggörs i figur 1. Det är i det 
här avseendet man anser att fokus i marknadsföringen ändras och därmed innebär ett 
paradigmskifte (Grönroos 1997; 1999). Med fokuseringen på resurser och kompetenser 
i relationen vill man komma ifrån produktorienteringen där enskilda transaktioner utgör 
kärnan i kundkontakten. Enligt Grönroos (1999) borde företagen i arbetet med att 
implementera en relationsmarknadsföringsfilosofi sträva röra sig från en produktbaserad 
syn på kundrelationen mot en resurs- eller kompetensbaserad sådan. Det som bör 
prioriteras är nämligen relationen – inte de enskilda produkterna eller transaktionerna, 
eftersom dessa inte ensamma förmår ge kundförhållandet tillräcklig substans. 

Relations-
orientering

Transaktions-
orientering

Produktbaserad              Resursbaserad
                   Kompetens-

       orientering

Relations-
marknadsföring

Figur 1  Förändring i marknadsföringsparadigmet – en övergångskurva (Grönroos 1999:333, 
översatt).

Relationsskapande marknadsföringsstrategier är egentligen inget nytt fenomen, varken 
ur teoretisk eller ur praktisk synvinkel (se även Gummesson 2003). Sheth och 
Parvatiyar (1995) hävdar att relationsmarknadsföringen egentligen är en pånyttfödelse 
av de marknadsföringsprinciper som var rådande före den industriella eran. Redan då 
engagerade sig leverantörer och köpare i aktiviteter som minskade osäkerheten om den 
framtida tillgången på material och efterfrågan på produkter; aktiviteter som vi kan 
förlikna med det vi idag kallar industriella nätverk. Grönroos (1997) samt Möller och 
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Halinen-Kaila (1998) går ännu längre och hävdar att relationstänkande i samband med 
affärsverksamhet förmodligen har funnits under hela den tid någon form av handel 
idkats mellan individer.

Likaså finns i marknadsföringslitteraturen i ett tidigt skede det långsiktiga 
marknadsföringsperspektivet uppmärksammat. Alderson (1957:282) diskuterar 
skillnaden mellan att skapa försäljning och att skapa kunder, där författaren med den 
senare termen avser kundförhållanden. Även Howard och Sheth (1969:229) poängterar 
att “…The traditional emphasis on sales is today giving way to an emphasis on repeat purchase
by the buyer…”, en förändring till något som författarna anser stämma bättre överens 
med ett företags långsiktiga vinstmål. I sin bok om konsumentkooperativ 
företagsekonomi hävdar Nilsson (1983:35) att företagets aktiviteter även handlar om 
underhåll och utveckling av relationer till existerande intressenter. En grundligare 
genomgång av Nilsson (1983) ger för handen att den konsumentkooperativa 
företagsverksamheten, som existerat i Skandinavien sedan tidigt 1900-tal2, uppvisar 
vissa likheter med relationsmarknadsföringen. Relationen till konsumenten och 
lönsamheten i denna, vilket omnämndes tidigare i texten, är nämligen inte de enda 
beröringspunkterna utan även synen på företagets arbetsmetoder och verksamhetsmål.  

Såsom det traditionella marknadsföringskonceptet beskrivs i relationsmarknads-
föringslitteraturen, med påverkan av kunden via massmarknadskommunikation till köp, 
kan man dra paralleller till den marknadsföringsideologi som präglar det kapitalistägda 
företaget enligt Nilsson (1983). Nilsson anser att det kapitalistägda företaget i motsats 
till det konsumentkooperativa företaget använder sina påverkningsmöjligheter till att 
försöka styra konsumentens resurser, mål och preferenser i en för företaget gynnsam 
riktning så att försäljningstillfällen kan genereras – konsumentens välfärd är här också 
underordnad företagets egna lönsamhetsmål. Likheter mellan relations-
marknadsföringen och de strävanden som karaktäriserar det konsumentkooperativa 
företaget finns också. Det primära målet för det konsumentkooperativa företaget är att 
bidra till konsumentens välfärd, och det betyder att man inte visar intresse enbart för 
konsumentens inköpsprocess; viktigare är att man tar omsorg om konsumentens hela 
konsumtionsprocess (Nilsson 1983:133). Grundfilosofin i ett konsumentkooperativt 
företag handlar nämligen om att konsumenten skall erhålla tillräckliga resurser för att 
kunna nå sina egna livsmål, samtidigt som man försöker förmedla kunskap om hur 
konsumenten skall lyckas med detta.  

Min bedömning är att denna strategi arbetar för att optimera det erhållna värdet för 
kunden över tiden. Omsorgen om konsumtionsprocessen gör att man erhåller kontinuitet 
i kundförhållandet. Intresset för konsumentens välfärd torde också innebära att utbytet 
av relationen blir värdefullt för kunden. Här finner vi en koppling till relations- och 
värdeskapande marknadsföringsstrategier som är värdefull att notera. Om företagets 

2 För en utredning av konsumentkooperation som verksamhetsform i ett företag hänvisas läsaren till 
Nilsson 1983: Det konsumentkooperativa företaget.
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strävan är att bidra till högsta möjliga välfärd för konsumenten genom att sätta honom 
och hans konsumtionsprocess i fokus för företagets verksamhet, och man samtidigt gör 
det möjligt för kunderna att delta i beslutsprocesserna, förbättras troligen även 
hållbarheten i relationen. Härmed förbättras även möjligheterna för företaget att öka 
relationens avkastning. 

1.3. Problemdiskussion 

Intresset för att arbeta med relationsskapande marknadsföringsstrategier har vuxit 
snabbt på konsumentmarknaden (O’Malley & Tynan 1997:487; Ballantyne, Christopher 
& Payne 2003:160). Ute i företagen bygger man med hjälp av ny och avancerad 
teknologi upp omfattande kunddatabaser där uppgifter om kunden lagras. Utvecklingen 
av lojalitetsprogram, i form av t.ex. kundklubbar och bonuskortsystem, är populära 
åtgärder i arbetet med att främja kundlojalitet. Allt detta i enlighet med den ”relations-
era” man idag lever i. Frågan är vilken effekt dessa åtgärder i slutändan har på kundens 
relationsbeteende. I stället för att styra kunden till en och samma leverantör kan man 
befara att åtgärderna uppmuntrar kunden till ett promiskuöst beteende där han försöker 
spela ut leverantörerna mot varandra (Fournier, Dobscha & Mick 1998). 

Fournier et al. (1998:51) hävdar också att relationsmarknadsföringen som den idag 
tillämpas ute i företagen är långt ifrån kundorienterad – företaget är fortfarande i fokus, 
inte kunden – och i stället för att ha närmat sig kunderna har företagen fjärmat sig 
ytterligare ifrån dem: 

Relationship marketing as it is currently practiced has not brought us closer to the 
customer. Instead, it has sent us further afield.   

Här tror jag vi hittar åtminstone en del av orsakerna till att relationsmarknadsföringen i 
den praktiska genomföringen inte alltid når sitt syfte – i sin strävan att utarbeta den ena 
mer effektiva relationsskapande marknadsföringsåtgärden efter den andra har kunden 
helt enkelt glömts bort. Framför allt har man kanske glömt bort de lärdomar som står att 
finna i att vi betraktar kunden som individ. Howard och Sheth (1969:229) påpekar att 
fokuseringen på långsiktighet i förhållandet till kunden ställer krav på att vi undersöker 
och förstår hur kunden tänker, fungerar och agerar. Förmodligen kan utfallet av vilken 
som helst relationsskapande eller relationsförstärkande marknadsföringsåtgärd svårligen 
bli det avsedda om man saknar kunskap om hur kunden uppfattar förhållandet till 
företaget och hans attityd till att engagera sig i en relation till detta specifika företag. 
Om vår strävan är att analysera relationen ur kundens perspektiv borde det göras 
utgående från den roll relationen spelar i kundens livssituation – en roll som vi förstår 
först då vi har nått insikt om hur värde uppkommer för kunden som individ.  
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1.3.1. Synen på värdebegreppet – transaktionsorienterad 

Värdeforskningen inom marknadsföringen har starkt fokuserat begreppet upplevt värde. 
I litteratur om tjänstemarknadsföring förekommer begreppet kundupplevt värde 
frekvent, men likaså inom produktutveckling, marknadsorienterad strategisk ledning 
etc. Även inom interaktionssynsättet i den industriella marknadsföringsforskningen har 
man intresserat sig för det upplevda värdet och dess roll i marknadsrelationer (se IMP, 
Dublin:1999). Inom relationsmarknadsföringen betonas fortsättningsvis också 
betydelsen av det upplevda värdet som marknadsföringsvariabel (Ravald & Grönroos 
1996:19; Grönroos 2000; Menon, Homburg & Beutin 2005).

Kundupplevt värde definieras enligt Monroe (1990:88) som köparens jämförelse mellan 
de upplevda fördelar (benefits) produkten ger och de upplevda uppoffringar (sacrifices)
som uppstår i samband med anskaffning och användning av denna. Vanligt är också att 
man definierar upplevt värde som en vägning av attributen pris och kvalitet mot 
varandra (Naumann 1995:17) eller mer generellt som en bedömning av det man får i 
förhållande till det man ger (Zeithaml 1988). Även om elementen i modellerna varierar 
något har kopplingen till kundens köpbeteende genomgående varit gemensam, i 
betydelsen att varje köpbeslut antas vara en direkt följd av den värdebedömning kunden 
gör. I de traditionella modellerna för upplevt värde (se t.ex. Monroe 1990; Zeithaml 
1988 samt Naumann 1995) är det den värdebedömning som leder till ett specifikt 
köpbeslut man visar intresse för, och förankringen i ett transaktionsorienterat
marknadsföringsparadigm är här också tydlig. Men även i nyare empiriska studier där 
ansatsen följer ett uttryckligt relationsmarknadsföringsperspektiv riktas intresset mot 
den värdebedömning som görs i köpsituationen (se t.ex. Gao, Sirgy & Bird 2005).  

En fokusering av den värdebedömning kunden gör före köpbeslutet ger oss kanske 
förståelse för de motiv och förväntningar som styr kunden i hans beslutsprocess inför ett 
visst köp. Men, om kunden söker den nytta eller de fördelar produkten medför, 
aktualiseras eller förverkligas värdet av produkten först i samband med ägande och 
användning. Värdeforskningen kunde därför fokusera även erfarenheter och inte bara 
förväntningar (jfr här också Holbrook 1999:8). Spreng, Dixon och Olshavsky (1993) 
särskiljer mellan önskat, förväntat och erhållet värde, vilket låter förstå att före köpet 
har kunden önskemål om samt förväntningar på det värde anskaffningen skall medföra. 
Efter köpet erhålls sedan det egentliga värdet. Patterson och Spreng (1997:416) hävdar 
också att upplevt värde i en situation efter köp kommer att grunda sig på helt andra 
typer av element än det upplevda värde som ligger som underlag i en beslutssituation. 
Efter köpet är det erfarenheterna som är den huvudsakliga bedömningsgrunden – i en 
köpsituation baserar sig däremot bedömningen förmodligen främst på förväntningar. 
Alderson (1957:196) påpekade i ett tidigt skede att värde för kunden bör härledas till 
användningen eftersom “…value pertains to assortments in use and not merely to individual 
products…”. Woodruff och Gardial (1996:59) för också fram användningssituationens 
betydelse och hävdar att “...In fact, it is difficult to determine whether a product generally 
provides value for an individual or organization without understanding the many different ways 
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which the product will be used...”. Enligt författarna skapas värde då en produkt och en 
användare möts i en specifik användningssituation (ibid.). Förvisso har man i 
värdeforskningen insett att det även efter köpet sker sådant som borde inkluderas i våra 
modeller över upplevt värde. Monroe (1990) använder termen value-in-use för att 
beskriva produktens användningsvärde och enligt Zeithaml (1988) ger olika attribut och 
kringtjänster olika mycket värde vid olika faser av köp- och konsumtionsprocessen. I 
modellerna för upplevt värde har dock fokuseringen på köpsituationen varit stark. Man 
kan tänka sig att detta beror på att synen på marknadsföringen under en lång tidsperiod 
präglats av ett försäljnings- och transaktionsorienterat synsätt, vilket naturligtvis 
avspeglar sig i de teoretiska modellerna.  

1.3.2. Synen på värdebegreppet – produktionsorienterad 

En analys av de studier som publicerats om upplevt värde visar att ansatserna i stor 
utsträckning också har karaktäriserats av ett produktionsorienterat perspektiv. Värde har 
betraktats som en företagsstyrd marknadsföringsvariabel där värde läggs till under 
produktionsprocessen, löper genom distributionskedjan och sedan levereras till kunden 
(se t.ex. Christopher et al. 1991; Gale 1994; Naumann 1995; Nilson 1993; Porter 1985). 
Det företag som lyckas bäst i värdeproduktion och värdeleverans är sedan det företag 
som vinner kampen om kunderna (Gale 1994; Grönroos 1994; Heskett et al. 1994; 
Hoekstra, Leeflang & Wittink 1999; Jones & Sasser 1995; Naumann 1995; Nilson 
1993; Webster 1994; DeSarbo, Jedidi & Sinha 2001). En stor del av litteraturen inom 
den här forskningstraditionen har därmed också handlat om hur man skall styra 
företagets produktion och marknadsföring så att man i jämförelse med konkurrenterna 
maximerar det värde man erbjuder kunden. Det traditionella har varit att man betraktar 
kunden som ett objekt mot vilket åtgärder riktas eller för vilket värde produceras. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att värde i den traditionella 
marknadsföringsforskningen har betraktats som ett företagsstyrt och produktions-
orienterat koncept. Man har ansett att företaget skapar värde för kunden genom 
produktion och marknadsföring av produkter. Kunden har fungerat som en mottagande 
part, vars behov och önskemål företaget strävat att uppfylla.

Wikström (1996b:360) påtalade dock redan för mer än tio år sedan behovet av en 
förändring av synen på kundens roll i marknadssammanhanget och de värdeskapande 
processerna. Hon ansåg att kunden inte längre skulle ses som en passiv mottagare utan 
hellre som en aktiv och kunnig medaktör i den interaktiva värdeskapande processen 
mellan kund och företag (se även Normann & Ramirez 1993). Utgångspunkten att 
företag producerar och kunder konsumerar borde ersättas med att både företag och kund 
är aktiva deltagare i den värdeskapande processen. Ett interaktivt samspel, eller 
värdeskapande, mellan kund och leverantör är det synsätt som i den här ansatsen lyftes 
fram i termer om “value-adding partnerships” (Johnston & Lawrence 1988), “value
constellations” (Normann & Ramirez 1993), “värdestjärnor” (Wikström & Normann 
1994), “interactive value-generating processes” (Jüttner & Wehrli  1994), “det interaktiva 
företaget” (Wikström, Lundqvist & Beckerus 1998) samt “interaktiva relationsprocesser”
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(Storbacka & Lehtinen 2000). Målsättningen med denna strategi är förbättrad lönsamhet 
och konkurrenskraft vilket nås genom en samverkan mellan leverantör och kund via 
synkronisering och utveckling av varandras värdekedjor och värdeskapande aktiviteter. 
Jüttner och Wehrli (1994) betraktar relationerna marknadsaktörerna emellan som ett 
interaktivt värdegenererande system där de olika aktörerna tillsammans arbetar för att 
öka det totala värdet i systemet. Sheth och Parvatiyar (1995) ser också det interaktiva 
samspelet som sker mellan olika marknadsaktörer som den arena var värde för de 
involverade skapas (se också t.ex. Normann & Ramirez 1993).

Kundens verksamhet har naturligt nog en central roll i denna interaktiva syn på 
värdeskapande. Genom att söka insikt i hur den egna produkten bättre kunde anpassas 
till kundens värdekedjor är det möjligt för leverantören att förbättra sin egen 
konkurrensförmåga. Men, inom ramen för den interaktiva synen på värdeskapande, är 
det rådande perspektivet likaväl det säljande företagets. Tankeutvecklingen kring hur 
det interaktiva värdeskapandet skulle generera värde för kunden är sparsam och inte 
heller i någon större utsträckning förankrad i kundens erfarenheter. Miljön för 
tankegångarna kring det interaktiva värdeskapandet har i stor utsträckning varit den 
industriella marknaden och de empiriska bevisen är också förankrade här. 
Tankegångarna kring interaktiva värdegenererande system är det oaktat av intresse även 
med tanke på konsumentmarknadsföringen. Det jag finner intressant att ta fasta på är 
övergången från företaget som ensam värdeproducerande part till att också kunden 
deltar i värdeskapandet. Jüttner och Wehrli (1994) lyfter nämligen fram kundens egen 
roll i detta sammanhang. Att se ett företag som en aktiv länk i värdekedjan är inte så 
ovanligt. Konsumenten har däremot nästan genomgående betraktats som en passiv 
mottagare av det “färdiga värde” företagen i förädlingskedjan skapat, men även i nyare 
publikationer kvarstår synen på att värde är något som levereras till kunderna (t.ex. 
Payne & Frow 2005).

Under de senaste åren har intresset för värdebegreppet tagit ny fart inom 
marknadsföringsledningsforskningen. Detta intensifierade intresse grundar sig till stor 
del på det paradigmskifte från en varubaserad marknadsföringslogik till en 
tjänstebaserad sådan som just nu är föremål för diskussion (se Vargo & Lusch 2004; 
2008 samt Lusch & Vargo 2006). Vargo och Lusch ifrågasätter den traditionella synen 
på marknadsföring och marknadsutbyten och de anser att den syn på värde 
marknadsföringen ärvt från den tidiga nationalekonomin nu står inför en förändring. 
Författarna beskriver den traditionella synen på marknadsföring som en varubaserad 
marknadsföringslogik (goods-dominant logic) medan den nya logik som håller på att 
växa fram baserar sig på utbyten av tjänster i form av kompetenser (service-dominant 
logic). De motiverar den tjänstebaserade marknadsföringslogiken med att ”...goods are 
best viewed as distribution mechanisms for services...” (Vargo & Lusch 2004:9). I fokus för 
Vargos och Luschs tjänstebaserade marknadsföringslogik (i fortsättningen S-D-logik) 
finns värde och värdeskapande.
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Grundtankegången i S-D-logiken utgår från att värde kan skapas för kunden enbart 
genom användning av produkter och man kan även notera en förändring i fokus 
avseende terminologin. Den nyckelterm som nu diskuteras är value-in-use (Grönroos 
2007a), då intresset tidigare kretsade kring det upplevda värdet av de varor och tjänster 
som marknadsfördes till kunderna på marknaden. De senaste forskningsströmmarna 
inom värdeforskningen kan därtill konstateras spinna vidare på den interaktiva ansatsen, 
men här i termer om ett gemensamt värdeskapande (value co-creation) mellan kund och 
företag (Vargo & Lusch 2004; Ballantyne & Varey 2006; Payne, Storbacka & Frow 
2008). Kunden ges således en tydligare roll som medproducent (Vargo & Lusch 2004) 
eller medskapare (Lusch & Vargo 2006, se även Rytting 2006) av värde, i jämförelse 
med tidigare forskning där kunden representerade en mottagande part av värde. 
Utgångspunkten är att kunden bör ges en betydligt större roll i marknadsrelationerna än 
hittills, att kunden skall ses som en medproducent eller medskapare av värde och att det 
viktiga inte är det värde som är relaterat till utbytessituationer, utan det värde som 
uppkommer i samband med användning. Produkten som sådan får enligt Vargos och 
Luschs beskrivning av S-D-logiken en underordnad betydelse, och i stället förs blicken 
mot vad produkten kan göra för kunden.

Att värde skapas inte bara på företagsnivå har redan tidigare framförts av Holbrook 
(1994:22) som hävdar att “…the value creation resides in the consumption experience…”
och att “…all customer products performs services that potentially provide value-creating 
experiences…” samt av Wikström och Normann (1994:160) som beskriver de 
värdeskapande processerna i form av värdestjärnor, vilka även finns på kundnivå. 
Wikström och Normann definierar företagets uppgift i termer om att bidra till kundens 
eget värdeskapande och Wikström et al. (1998:167) konstaterar att företagets aktiviteter 
i allt större utsträckning borde fokusera på att stöda kundens egen värdeskapande 
process. Detta kunde ske genom att utveckla processer inom ramen för vilka kunderna 
kan skapa eget värde, eftersom det egentliga värdeskapandet för kunden trots allt sker i 
hans egna processer. Wikström och Norrman (ibid.) skriver “…The company’s role is no 
longer limited to supporting the customer by providing goods or services. Rather it is a question 
of designing a system of activities within which customers can create their own value...” 
Wikström (1996a:362) vidhåller att konsumtion bör betraktas som en produktiv process, 
och att det i denna är kunderna själva som utför de avgörande värdeskapande 
aktiviteterna. I Jensen (1997:221) påpekas att produkten egentligen inte tillför kunden 
värde förrän kunden själv omvandlat den till värde via värdeskapande aktiviteter. 
Gummesson (1998b:247) skriver “...If the consumer is the focal point of marketing, however, 
value creation is only possible when a product or service is consumed. An unsold product has no value, 
and a service provider without customers cannot produce anything…”. Även Storbacka och 
Lehtinen (2000:21) samt Normann (2001) konstaterar att värde skapas i kundprocessen.

Inom konsumentbeteendeforskningen lyfter man nu också fram konsumtion som en 
produktiv aktivitet i betydelsen att konsumenterna själva omformar den symboliska 
innebörden i marknadskommunikation, märken och produkter för egna syften så att de 
egna livsmålen kan uppnås (Arnould & Thompson 2005:871). Synen på konsumenten 
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inom konsument- och konsumtionsforskningen är synbarligen stadd i förändring. Bl.a. 
Ekström, Holmberg och Ossiansson (2007:6) konstaterar att: ”...Det går inte heller att 
längre att förutsätta att konsumenter är passiva...” Mot denna bakgrund och på basis av de 
uttalande som refererats ovan vore det naturligt att anamma denna förändrade syn på 
konsumentens roll som en mer aktiv aktör på marknaden även inom värdeforskningen.  

1.3.3. Konklusion

Så här långt i texten har läsaren getts en kort översikt av de perspektiv som präglat 
värdeforskningen inom marknadsföringen under de senaste åren, och vi kan konstatera 
att värde som forskningsområde generellt kan beskrivas såsom mångfacetterat.   
Woodruff (1997) konstaterade för drygt tio år sedan att värdebegreppets innebörd 
fortfarande är oklar och att en given definition av vad värde är inte ännu har kunnat 
formuleras – trots det ökade forskningsintresset. Inom ramen för S-D-logiken där värde 
utgör ett centralt tema rör sig diskussionerna ännu på ett konceptuellt plan. Den nu 
pågående diskussionen om kundens roll i värdeskapandet är med tanke på utvecklingen 
av den samtida synen på marknadsföringen viktig. Jag har dock en känsla av att den 
framväxande S-D-logiken inte löper hela linan ut avseende kundens roll i 
värdeskapandet. Kunden betraktas fortfarande som en resurs för företaget, må så vara en 
aktiv (operand resource) sådan (Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006), vilket för 
mig innebär att man inte förmått frigöra sig från den produktionsorienterade synen på 
företaget som huvudrollsinnehavare i de värdeskapande processerna vilket också 
konstateras i Grönroos 2007b samt 2008. Den objektifierade synen på kunden synes 
kvarstå och företagets egna processer är fortfarande de som är i fokus – inte kundens 
processer. Så länge vi betraktar kunden som medproducent eller aktiv resurs i 
produktion av tjänster eller värdeskapande system, ägs de värdeskapande processerna av 
företaget. Fokus ligger därmed kvar vid produkten och företagets produktionsprocesser 
och någon egentlig utveckling av vår marknadsföringslogik kan därmed inte skönjas.  

I ett specialnummer av journalen Marketing Theory (2006, vol. 6, nr. 3) kommenteras 
Vargos och Lushs tjänstebaserade marknadsföringslogik av några speciellt utvalda 
forskare och flera av dem kommer fram till samma slutsats: Den nya 
marknadsföringslogiken såsom den beskrivs av Vargo och Lusch är en bra början, men 
steget tas inte fullt ut. Rust (2006:289) undrar om ”...their [Vargos och Luschs] 
conceptualization goes far enough...” eftersom relationssynen saknas i den logik de 
beskriver. Han ifrågasätter även betoningen på objektet, dvs. det som erbjuds, framom 
ett fokus där kunden står i centrum. Gummesson (2006:292) undrar likaså “...does the 
new logic take us all the way?...”. I en artikel i samma nummer konstaterar Peñaloza och 
Venkatesh att ”...We believe their framwork does not go far enough...” (2006:300) och att 
”...S-D logic continues, rather than challenges, the objectified treatment of customers...”
(2006:307).

Diskussioner kring och utredningar om vad värde är, hur det skapas för kunden och när
har nämligen en undanskymd roll i de forskningsarbeten som publicerats hittills inom 
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marknadsföringslitteraturen. S-D-logiken utgör inget undantag i det här avseendet – 
trots ett uttalat fokus på värdebegreppet. Empiriska studier som skulle beskriva vad 
värde är för kunden, hur värde skapas eller uppkommer för kunden förekommer här 
synnerligen sparsamt – trots en stark betoning på kunden samt hans erfarenheter och 
upplevelser som avgörande dimensioner i den tjänstebaserade marknadsföringslogiken. 
Woodruff och Flint (2006:183) hävdar att S-D-logiken behöver mer kunskap om 
värderelaterade fenomen: ”...We believe that for the S-D logic to succeed as a paradigm shift, 
marketing thought and practice must be founded on greater in-depth understanding of customer 
value phenomena...”. Författarna påtalar därmed behovet av empirisk forskning på 
kvalitativ grund för att öka förståelsen för kundens egna värdeprocesser. De lyfter även 
fram behovet av att man analyserar och identifierar de grunder på basis av vilka kunden 
gör sin värdebedömning.  

Inom strategiforskningen har man nyligen också påpekat behovet av att öka förståelsen 
för hur konsumenten upplever värde: ”...Although value capture is important, strategists 
cannot afford to focus solely on capturing exchange value while leaving to chance that use value 
will be experienced...” (Priem 2007:233). Det verkar råda hög konsensus kring kundens 
roll som ”värdebedömare”, men hur gör kunden sin värdebedömning? Uppfattar 
konsumenten värde i termer av en jämförelse mellan just fördelar och uppoffringar, 
såsom det kundupplevda värdet beskrivs med Monroes (1990) terminologi? Det här 
synsättet används som utgångspunkt i flertalet publikationer om upplevt värde, såsom 
t.ex. Liljander och Strandvik (1995b), Grönroos (2000), Gao et al. (2005) samt Priem 
(2007). Zeithamls (1988) modell med termerna ge och få (give and get) följer också 
samma tankegång. Sammantaget kan de här modellerna beskrivas som en jämförelse 
mellan den nytta kunden får eller tror sig få i förhållande till de insatser man gör eller 
förväntar sig att göra. Ur kundens synvinkel kunde man också tänka sig att det är fråga 
om positiva och negativa upplevelser (se t.ex. Woodruff & Gardial 1996:57) som vägs 
mot varandra till en helhetsupplevelse av produkt och relation samt de 
användningsmöjligheter man förväntar sig och sedan erhåller. Man kan också tänka sig 
att värdebedömningen görs på något helt annat sätt, ett sätt som vi idag kanske inte har 
någon modell eller teori för. 

Man kan ifrågasätta huruvida vår nuvarande kunskap om värdebegreppet kan ge oss 
tillräcklig förståelse för hur värde uppkommer för kunden oberoende om vi betraktar 
förhållandet mellan kunden och företaget ur ett transaktionsbaserat eller ett 
relationsbaserat marknadsföringsperspektiv. Framgångsrik marknadsföring bygger på 
någon form av förståelse för kunden och den betydelse kunden tillskriver ett företags 
erbjudanden. Om vi inom värdeforskningen såväl på ett teoretiskt som på pragmatiskt 
plan intresserar oss främst för företagets processer och kundens medverkan i dessa – 
erhåller vi då en tillräcklig förståelse för värde såsom kunden upplever det? Om vi 
besvarar denna fråga nekande, är det troligt att ett värdetänkande i praktiskt 
marknadsföringsledningsarbete inte heller kan implementeras med framgång. För 
företagen blir det svårt att hitta den jämviktspunkt där det som företaget kan erbjuda 
överensstämmer med det som kunden vill ha och vill betala för.  
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Marknadsföringsledningsperspektivet inom värdeforskningen behöver utvecklas och 
kompletteras med ett kundperspektiv och värdeforskningen skulle därför betjänas av en 
mer kundinriktad ansats samt en ytterligare fokusering på konsumentmarknaden – en 
linjedragning som vi nu kan skönja inom ett flertal forskningsströmmar. Avgörande är 
dock att forskningen förmår frigöra sig från den produktionsorienterade synen på 
värdeskapande och den objektifierade synen på kunden. Inom värdeforskningen har ett 
konsumentorienterat perspektiv uppmärksammats av författare såsom Zeithaml (1988), 
Spreng et al. (1993), Holbrook (1994), Woodruff och Gardial (1996), Wikström 
(1996b), Jensen (1997), Patterson och Spreng (1997) samt Woodruff (1997). Empiriska 
rön som skulle fokusera hur värde uppkommer för konsumenten över tiden utgående 
från ett perspektiv där hans egna värdeskapande aktiviteter fokuseras, har dock inte 
kunnat upptäckas förutom i Holbrook 2006 och Korkman 2006. Att analysera 
värdebegreppet med kundens egna aktiviteter i blickpunkten skulle förmodligen ge oss 
ökad förståelse för inte bara hans konsumtionsbeteende utan även hans intresse för att 
engagera sig i relationer till företag, ett antagande som finner stöd även i Woodruff och 
Flint (2006). Inom den del av konsumentbeteendeforskningen som omsluter de inbördes 
samband som råder mellan konsumentens aktiviteter, marknaden och kulturella 
innebörder, dvs. den så kallade consumer culture theory-skolbildningen (CCT), står 
också konsumentens vardag och vardagliga aktiviteter i forskarens blickpunkt (Arnould 
& Thompson 2005). Målsättningen är att fånga in upplevelserelaterade samt sociala och 
kulturella dimensioner i konsumentens beteende. Värdebegreppet utgör dock inget 
centralt begrepp inom CCT-ansatsen, även om beröringspunkter mellan denna och den 
framväxande synen på värdeskapande finns. 

Någon egentlig teori kring värdebegreppet som sådant har heller inte formulerats trots 
att försök härtill enligt Holbrook (1999:3) har gjorts. Menon et al. (2005: 23) hävdar att 
”...for customer value to become the cornerstone of business marketing, managers and academic 
researchers must have a detailed understanding of the components of customer value…”. 
Fortsättningsvis kan man konstatera att värdebegreppets roll och betydelse inom ramen 
för en relationsskapande marknadsföringsstrategi är i sin linda (Wilson 2003; Lingreen 
& Wynstra 2005), trots att värdebegreppet, relationer och relationsskapande
marknadsföringsstrategier redan under en längre tid har konstaterats vara två företeelser 
som är nära förknippade med varandra (Anderson 1995; Ravald & Grönroos 1996; 
Mattsson 1997; Grönroos 2000; Lindgreen & Wynstra 2005; Ulaga & Eggert 2006). 
Vikten av att värdebegreppet ytterligare utforskas är uppenbar (se även Holbrook 1994; 
Tsokas & Saren 1997; LaPierre & Dupré 1999; Payne & Holt 2001; Lindgreen & 
Wynstra 2005; Payne & Frow 2005; Flint & Mentzer 2006; Woodruff & Flint 2006). 

1.4. En alternativ syn på värdebegreppet 

Texten ovan påtalar såväl behovet av fördjupande studier av värdebegreppet som 
behovet av en omarbetad syn på hur vi skall arbeta med värdebegreppet i fortsatt 
forskningsarbete. Med utgångspunkt i den ovan förda diskussionen föreslår jag att vi 
skall röra oss från en produktionssyn mot en kundsyn, samt från en transaktionssyn mot 
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en relationssyn. Den alternativa syn på värdebegreppet som föreslås i den här studien 
innebär ett skifte i perspektiv inom värdeforskningen från ett företagsbaserat perspektiv 
till ett uttalat kundperspektiv där kunden betraktas som subjekt i de värdeskapande 
processerna. 

1.4.1. Mot en kundsyn 

Som tidigare konstaterades i texten har värdeforskningen under en längre tid fokuserat 
företagets produktionsprocesser med företaget i huvudrollen som värdeskapare. I nyare 
forskning rör sig utvecklingen härifrån mot ett interaktivt eller gemensamt 
värdeskapande, där även kunden fångas in i processen och betraktas som medproducent 
eller -skapare av värde (Prahalad & Ramaswany 2004; Vargo & Lusch 2004; Lusch & 
Vargo 2006; Payne et al. 2008). Betoningen på kundens roll i de värdeskapande 
processerna ökar således. Jag frågar mig dock om det inte visavi synen på kundens roll i 
den värdeskapande processen borde ske en ännu större förändring? I stället för att se 
företagets produktion som ett slutet system vari värde skapas för och levereras till 
kunden, vore det ändamålsenligt att ta även kundens egna processer i betraktande. I 
dessa skulle kunden ges rollen som värdeskapare. Detta kan ses som en fortsatt 
utveckling av marknadsföringen inom ramen för en relationsskapande 
marknadsföringsstrategi. Den alternativa forskningsansats som presenteras här 
förespråkar därför en syn där den värdeskapande processen tillskrivs kunden, grundat i 
antagandet att en genuin förståelse för begreppet värde med utgångspunkt i kundens 
erfarenheter inte kan nås förrän vi övergår till att betrakta kunden som värdeskapare.
Se figur 2. 

Företaget som
värdeskapare

Gemensamt
värdeskapande

Kunden som
värdeskapare

Utvecklingens riktning

Det oskrivna bladet: Hur
uppkommer värde för kunden

i vilka aktiviteter och med
vilka resurser?

Figur 2  Förändring i synen på de värdeskapande rollerna. 

Flera bevis talar också för att synen på den värdeskapande processens placering håller 
på att förändras i riktning mot en syn där kunden betraktas som värdeskapare. I Ravald 
(2001) samt Grönroos (2006; 2007b; 2008) nämns detta explicit. Redan 1979 
konstaterade de facto Grönroos att ”...en vara representerar en potentiell nytta för 
konsumenten. Denna köper varan och måste sedan själv initiera och genomföra den aktivitet 
som omvandlar varan som potentiell nytta till verklig, realiserad nytta...” (1979:86). Att 
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betrakta kunden som värdeskapare är sålunda ingen helt främmande tanke, men vi 
behöver ytterligare utveckla kunskapsmasssan kring fenomenet som sådant. Payne et al. 
(2008) hävdar också att kunskapen om hur kunden engagerar sig det gemensamma 
värdeskapandet behöver utvecklas. Grunden för detta torde stå att finna i kunskapen om 
hur kunden skapar eget värde i egna aktiviteter, dvs. innebörden av att vi i stället för att 
betrakta kunden enbart som medproducent eller -skapare av värde ger honom 
huvudrollen som värdeskapare. Synen på kunden som värdeskapare med fokus på 
kundens egna värdeskapande aktiviteter innebär dock inte att kunden själv är den som 
konkret alltid utför alla delar av köp- och konsumtionsprocessen. Kunden kan vara 
aktiv, passiv, engagerad eller oengagerad i sin roll som konsument. I sin egen 
värdeskapande process har kunden däremot alltid en aktiv roll i och med att det är 
kunden som avgör vilka delar av köp- och konsumtionsprocessen han vill engagera sig i 
och vilka delar han väljer att låta någon annan utföra åt sig. Att låta någon annan utföra 
vissa arbeten såsom leverans, montering, städning etc, innebär att resurser frigörs för 
andra aktiviteter som upplevs som mer betydelsefulla.  

Den gemensamma eller interaktiva synen på värdeskapande är vid en närmare 
granskning inte helt självklar även om Prahalad och Ramaswamy (2004:121) starkt 
betonar interaktionen mellan företag och kund som värdeskapandets hemvist: 

As we have emphasized, products and services are not the basis of value. Rather, 
value is embedded in the experiences co-created by the individual in an experience 
environment that the company co-creates with consumers. Thus, the new 
framework puts the spotlight squarely on consumer-company interaction as the 
center of value creation.

Man frågar sig dock huruvida företaget alltid är närvarande i kundens processer. Vad 
händer utöver interaktionerna med företaget i samband med att kunden köper, äger och 
använder produkter för olika syften? Borde kanske de här processerna i sin helhet
betraktas såsom de centrala ur kundens eget perspektiv och inte bara de delar av dem 
där företaget har en synlig eller aktiv roll? Beskrivningarna av det gemensamma 
värdeskapandet ger sken av att fokuseringen fortfarande ligger kvar hos företagets 
processer. I stället för att företaget betraktar kunder som medproducenter eller -skapare 
av värde eller som aktiva eller passiva resurser (operand/operant resources) i företagets 
produktionsprocesser (Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006; Michel, Brown & 
Vargo 2007) förespråkas i den här studien en syn där företaget utgör en resurs för 
kunden. Kunden fångas inte bara in i den värdeskapande processen och ges där en 
central roll – synen på kunden som värdeskapare innebär att den värdeskapande 
processen ägs av kunden. I Arnould, Price och Malsche (2006:93) finner vi en liknande 
tanke. Författarna konstaterar att ur företagets perspektiv kan förvisso kunden anses 
utgöra en aktiv resurs, men att det samma gäller ur ett omvänt perspektiv. För kunden 
utgör företaget en av många tillgängliga aktiva resurser.  

Kundens värdeskapande process kunde beskrivas som en arena där företag uppträder 
under kortare och längre tidsperioder och där företagen kan bidra med sin kompetens till 
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kundens egna värdeskapande aktiviteter. För företaget blir då utmaningen att erhålla 
inträde till kundens värdeskapande process, inte att införliva kunden i företagets egen 
process. Att få bli kvar i kundens värdeskapande process medför en ännu större 
utmaning, eftersom detta kräver att företaget förstår de aktiviteter som handlar om 
kundens eget värdeskapande. Det nya strategiska paradigm eller ”Värdeskapandets 
logik” som Normann (2001) beskriver, utgår också ifrån att företagets främsta 
konkurrensfördel står att finna i en djup kunskap om och förståelse för kundens 
värdeskapande process. Tyngdpunkten flyttas i Normanns paradigm tydligt från 
företaget som värdeskapare till kunden som värdeskapare, vilket innebär en omarbetad 
logik för värdeskapande.

Även om jag i det här projektet förespråkar kundens roll som värdeskapare skall vi 
naturligtvis inte frångå betydelsen av det samspel som uppstår mellan kund och företag. 
Min avsikt är inte heller att ifrågasätta detta. Den logiska utgångspunkten i 
marknadsföringen bygger på ett samspel mellan en säljare och en köpare. Ibland är 
också andra parter involverade i detta samspel. Den fråga vi dock bör ställa oss är vems 
nytta vi i olika sammanhang strävar efter att förstå. Ett interaktivt tankesätt eller 
samskapande av värde, ger för handen att det gemensamma uppkomna värdet skall 
ställas framom de enskilda aktörernas, dvs. leverantörens och kundens, uppkomna 
värde. Trots detta ges kundperspektivet endast blygsam uppmärksamhet i den 
interaktiva ansats på värdeskapande som hittills lyfts fram. Resonemanget i de ovan 
nämnda publikationerna genomsyras av den nytta som tillkommer det säljande 
företaget. I en industriell miljö är detta kanske av mindre betydelse eftersom man kan 
anta att det finns paralleller i värdegrunden då bägge parterna är företag. Men, på 
konsumentmarknaden framträder problematiken kring detta mer tydligt. Det värde det 
säljande företaget i slutändan söker: lönsamhet och en ökande förmögenhet i bolaget, är 
kanske inte identiskt med det värde konsumenten, den enskilde individen, söker. I detta 
sammanhang tror jag inte att vi kan erhålla förståelse för hur värde uppkommer för 
kunden utan att studera kundens värdeskapande process separat från företagets. 

1.4.2. Mot en relationssyn 

Vid en övergång från en kortsiktig transaktionsbaserad syn till en långsiktig 
relationsbaserad syn på förhållandet till marknaden förändras naturen hos de begrepp vi 
arbetar med inom marknadsföringen. De företeelser vi studerar blir beroende av tiden 
och deras natur blir följaktligen mer kontinuerlig än diskret. Inom ramen för en 
relationsskapande marknadsföringsstrategi är det skäl att man för in en långsiktig syn 
också på värdebegreppet. Trots stabilitet i grundläggande behov och värderingar, 
utmärks kundens beteende av en kontinuerlig anpassning till nya erfarenheter och 
intresset för och uppfattningen om produkterna och företagen på marknaden förändras 
därmed också: “…It is in a man’s nature to develop in body, mind and spirit…” (Abbott 
1955:56). I ett relationsperspektiv skulle detta medföra att likväl som kunden förändras 
över tiden, förändras även betingelserna för relationen till kunden över tiden (se även 
Payne & Holt 2001). Den bedömning kunden gör vid en viss tidpunkt är förmodligen 
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inte sann för en obegränsad framtid, utan förändras och revideras i takt med att kunden 
erhåller ny information och får nya erfarenheter. Värdediskussionen bör därför 
omspänna mer än den värdebedömning som kunden gör vid utvärderingen av till buds 
stående alternativ inför ett enskilt köpbeslut. Värde blir mindre intressant att studera 
som en ögonblicksupplevelse, i stället är det utvecklingen och förändringen över tid 
som fångar vårt intresse. Förmodligen är det mer riktigt att betrakta värde ur ett 
processperspektiv där kundens samlade erfarenheter leder till en värdeupplevelse, vilken 
omfattar såväl det som sker före, under som efter köpet. Då skulle även de processer 
som har att göra med ägande och användning inkluderas. Kundens värdeupplevelse kan 
således omfatta en eller flere värdebedömningar som kunden gör vid olika tidpunkter i 
samband med de olika värdeskapande aktiviteterna. Att värde för kunden inte existerar 
endast vid diskreta punkter på tidsaxeln, utan kanske hellre är något som upplevs och 
förändras över tiden, är en ny ansats inom värdeforskningen som uppmärksammats av 
enbart ett fåtal forskare, t.ex. Mattsson (1991), Liljander och Strandvik (1995b), 
Parasuraman (1997), Woodruff (1997), Grönroos (2000), Woodruff och Flint (2006) 
samt Payne et al. (2008). Dessa forskare lyfter explicit fram värdeupplevelsens 
dynamiska och situationsberoende natur. Av detta skäl är det förmodligen mer lämpligt 
att betrakta värde som ett processartat fenomen.  

I texten ovan argumenterades för en överföring av tyngdpunkten från förväntningar på 
värde till erfarenheter och upplevelser av värde. Skälen till denna förändring i fokus 
grundar sig inte bara på att man så här förmodligen erhåller en bättre förståelse för hur 
värde egentligen uppkommer för kunden. Skälen till den påtalade förändringen i fokus 
kan grundas även i behovet av förståelse för kundens återköpsbeteende. Levitt 
(1983:73) särskiljer mellan den erbjudna produkten och den levererade produkten, där 
han ser syftet med den förra vara att attrahera kunder medan syftet med den senare blir 
att behålla dem. Beslut om återköp hos en viss leverantör baserar sig sannolikt inte 
enbart på förväntningar. Inför beslutet om ett återköp har kunden erfarenheter av den 
nytta han upplever sig få ut av produkten samt likaså de insatser det krävs från hans 
egen sida för att erhålla denna nytta. Dessa erfarenheter ger en värdeupplevelse som 
ligger till grund för hans attityd för fortsatt utnyttjande av ett företags erbjudanden. De 
inom ramen för den tjänstebaserade synen på marknadsföring framförda tankegångarna 
utgående från Grönroos 1979 (inklusive senare publikationer) samt de nyligen 
framförda tankegångarna kring S-D-logiken enligt Vargo och Lusch (2004) om att 
värde skapas i användningssituationer och att de avgörande värdebedömningarna sker 
här, är såväl rimliga som logiska. Att fokusera enbart köpsituationen och den 
beslutsprocess som denna utmynnar i utgör enligt ett dylikt perspektiv på 
värdeskapande bara en avskärmad del av kundens värdeskapande process som helhet.  

Den värdebedömning som styr diskreta köpbeslut inom ramen för ett transaktionssynsätt 
är nödvändigtvis inte identisk med den totala värdeupplevelse som styr kundens 
relationsbeteende, och det ger oss kanske skäl att föra in ytterligare en aspekt på 
värdeforskningen. Fokuseringen på förväntningar utmärker nämligen inte ensam den 
transaktionsbaserade värdeforskningen. Vi ser också en stark fokusering på värdet av 
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produkten genom den nytta de olika produktattributen förväntas tillföra kunden. Inom 
ramen för ett relationsperspektiv är detta förmodligen inte tillräckligt. Betydelsen av 
långsiktiga relationer med kunder medför att det blir intressant att studera även hur 
värde uppkommer för kunder då de engagerar sig i en relation till ett företag (se även 
Woodruff & Flint 2006). Inom ramen för en relationsskapande marknadsföringsstrategi 
besitter förmodligen produkten inte ensam tillräcklig förklaringsgrad avseende kundens 
intresse att engagera sig i en relation till ett företag. I ett sammanhang där det 
företagsekonomiska intresset handlar om att utveckla hållbara kundrelationer är det 
troligt att även kundens uppfattning om relationen till leverantören och nyttan av denna 
påverkar kundens värdeupplevelse som helhet.  

I Ravald och Grönroos (1996) förs en diskussion kring hur ett företags erbjudanden 
kunde betraktas inom ramen för en relationsskapande marknadsföringsstrategi. Ravald 
och Grönroos (1996:24) utgår ifrån att det upplevda värdet av ett företags erbjudanden 
inte kan analyseras utan att man inkluderar relationsaspekten. De bidrar därmed till 
värdediskussionen med antagandet om att kunder upplever värde av även relationer till 
företag – något som Lapierre (1997b), Ulaga (1999), Ulaga och Eggert (2006), Mattsson 
(2006) samt Payne et al. (2008) senare tar fasta på. Likväl som produkten tillför nytta 
under konsumtionsprocessen kan man anse att kunden utnyttjar relationen till företaget 
på olika sätt i sina egna aktiviteter och i förhållandet till sin omgivning.  

I en studie av Pels, Coviello och Brodie (1999) diskuteras också så kallade 
utbytesparadigmer, dvs. de förhållningssätt som präglar marknadsaktörernas intresse för 
kortsiktiga eller långsiktiga affärsförhållanden. Marknadssituationen, i form av en 
kontext för kundens utbytesparadigm, är inte tillräcklig för att förklara variationen här. 
Enligt författarna är det svårt att nå insikt i varför marknadsaktörer uppvisar olika syn 
på engagemang i marknadsrelationer om man inte först söker förståelse för det upplevda 
värdet. Värdet av ett erbjudande bedöms utgående från de behov kunden har. Olika 
aktörer inom ramen för en given marknadssituation kan ha divergerande 
behovsstrukturer, vilket leder till att man också värderar utbytet av relationer till 
marknadsaktörer olika. Min tanke går här till hur man upplever relationen som 
värdeskapande resurs, och att det är den variabel som tillsammans med 
marknadssituationen förklarar aktörernas relationsbeteende. 

Litteraturen inom den sociala utbytesteorin låter förstå att relationers utveckling och 
fortbestånd individer emellan har ett direkt samband med de värdeladdade faktorerna 
”vad jag ger” och ”vad jag får” i relationen:

Relationships proceed to or stop short of mutuality depending on the reward-cost 
history of the exchange between P (person) and O (other). Similarly, from an 
exchange perspective, relationships move back from one level to an earlier one if 
the reward-cost ratio declines to the detriment of one or both partners. 

Huston & Burgess 1979:6 
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Om obalans i relationen uppstår så att den ena parten anser sig få mindre än han ger sker 
en förändring i relationens utveckling. Vidtar inte parterna i det här skedet åtgärder för 
att återskapa balans i relationen avbryts denna. På detta beslut inverkar såväl tidigare 
erfarenheter som förväntningar på vad relationen skall ge i framtiden. Inom den sociala 
utbytesteorin lyfts begreppen rättvisa (equity) och jämlikhet (equality) i relationer fram. 
Hatfield, Utne och Traupmann (1979:102) antar att aktörer i en relation tenderar att vara 
mer tillfredsställda i en relation där rättvisa råder, vilket betyder att bägge aktörerna 
erhåller lika mycket avkastning i förhållande till de gjorda insatserna. En relationsaktörs 
tillfredsställelse med relationen är nära förknippad med utfallet i relationen i form av 
belöningar och kostnader och naturligtvis också tillgången på alternativ (Huston & 
Burgess 1979:11).

Utgående från Pels et al. (1999) resonemang samt grunden för sociala utbyten enligt 
Huston och Burgess (1979) upplever jag att vi närmar oss samma fenomen från två 
olika håll. Pels et al. (1999) ser mer till företagets erbjudanden och hur väl dessa 
stämmer överens med kundens egna behovsstrukturer. Fortsatt engagemang i relationen 
påverkas därmed av värdet av företagets erbjudanden. Huston och Burgess (1979) 
däremot fokuserar mera den nytta som erhålls genom relationen i sig – vad vinner 
individen på att fortsätta engagera sig i en relation – dvs. vad är värdet av relationen? 
Mitt antagande om att inte bara produkten utan även relationen kan betraktas som 
värdeskapande resurser finner härmed stöd. En inte alldeles långsökt slutsats är att vi 
också kommer att finna ett samband mellan dessa två. Värdet av relationen kommer att 
påverkas av värdet av de produkter företaget erbjuder, och förmodligen kommer värdet 
av relationen att påverka det värde man tillskriver enskilda erbjudanden (se också 
Ravald & Grönroos 1996).  

Payne och Holt (2001) samt Woodruff och Flint (2006) konstaterar dock att 
relationssynen i värdeforskningssammanhang är i sin linda och att mer forskning, på 
såväl ett konceptuellt som på ett empiriskt plan, behövs. Att studera även relationen till 
leverantören som värdeskapande resurs kunde ge oss en vidgad förståelse för hur 
kundförhållanden uppstår, utvecklas och fortgår. Payne och Holt (2001:170) anser att 
detta är viktigt eftersom ”...understanding relationship value in long-term relationships can 
have a critical impact if a company is taking a relationship marketing approach to its 
customers...”. Nära relationer kan uppnås genom ett mer frekvent deltagande från 
företagets sida i kundens egna värdeskapande aktiviteter. Om företaget deltar mer aktivt 
i de aktiviteter där värde uppkommer för kunden, är det troligt att företaget även kan 
bidra till och påverka relationens utveckling.

Det intressanta blir härmed att lära sig förstå hur värde uppkommer för kunden över 
tiden ur ett helhetsperspektiv – inte att mäta det på en given skala vid en viss tidpunkt, 
eftersom denna mätning inte ger oss förståelse för var, i vilka aktiviteter värde 
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uppkommer och med vilka resurser det skapas3. Mot denna bakgrund känns det 
naturligt att utgå från termen värdeupplevelse, som möjliggör en mer flexibel och 
helhetsbaserad syn på hur kunder upplever värde över tiden. En relation är ju dynamisk, 
den lever, utvecklas och förändras. Ur ett processperspektiv kunde fokuseringen hellre 
ligga på i vilken riktning relationen utvecklas och hur man kan påverka denna 
utveckling genom att öka förståelsen för hur kunden inom ramen för sitt eget 
värdeskapande interagerar med företag, produkt och omgivning (jfr Payne et al. 2008).
Marknadsföring inom ramen för en relationsskapande marknadsföringsstrategi kunde 
betraktas som en process som främjar kundens eget värdeskapande över tiden. Detta ger 
oss ett perspektiv på hur vi skall arbeta med kunden i och med att vi då rör oss från ett 
synsätt där man fokuserar skapande av värde för kunden till ett perspektiv där man 
fokuserar deltagande i kundens egna värdeskapande aktiviteter. Företaget bidrar till 
kundens egna värdeskapande aktiviteter genom att ta omsorg om kundens hela 
konsumtionsprocess (jfr Nilsson 1983). Företagets närvaro i kundens värdeskapande 
aktiviteter bidrar sedan till att styra utvecklingen av värdeupplevelsen. 

1.5. Studiens syfte

I den ovanstående texten förslår jag ett alternativt angreppssätt för hur man kunde 
studera värde och värdeskapande. Det föreslagna angreppssättet utmärks av en kundsyn 
och en relationssyn på värdeskapande, vilket innebär att man a) betraktar kunden som 
värdeskapare samt b) betraktar värde ur ett helhetsperspektiv i syfte att förstå hur det 
uppkommer över tiden för kunden. Problemdiskussionen och den på basis av denna 
formulerade forskningsfrågan sammanfattas och preciseras i figur 3.

Syftet med forskningsprojektet är att analysera hur värde uppkommer för 
kunden. Utgående från den diskussion jag fört i problempreciseringen och det ovan 
formulerade syftet, ringar jag in mitt forskningsproblem genom att formulera två teser4

om hur värde uppkommer för kunden: 

Tes 1:  Värde uppkommer för kunden i hans egna värdeskapande aktiviteter. 

Tes 2:  Produkten samt relationen till ett företag utgör resurser i kundens
egna värdeskapande aktiviteter. 

3 Min första tanke vid uppläggningen av det här forskningsprojektet var att fokusera utvecklingen av en 
kvantitiv mätmetod för värde, som skulle kunna appliceras i praktiskt marknadsföringsarbete. Jag kom 
dock fram till att den föreliggande kunskapsmassan om värde inom marknadsföringen inte var tillräcklig 
för detta. Även om betydelsen av att hitta just en sådan mätmetod har poängterats (Lapierre 1997a) och 
mätmetoder också finns i bruk (se t.ex. Mattsson 1990, 1991) kände jag ett starkt behov av att först 
erhålla en empiriskt grundad förståelse för hur värde uppkommer för kunden.  
4 = Tes (ty. These, över fr. och lat. av grek. the´sis), påstående som försvaras eller bestrids.  
(Nationalencyklopedin) 
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Figur 3 Sammanfattning av problemdiskussion samt precisering av forskningsfråga och 
syfte.

Vid arbetet med att lära oss om hur värde uppkommer för kunden är det viktigt att vi 
genomgående behåller en kundinriktad ansats – inte bara i metodologiskt hänseende 
med tanke på insamling och tolkning av information. Kundperspektivet tydliggörs också 
genom att vi inte betraktar produkter, erbjudanden och relationer som färdiga 
värdepaket, utan som något som kunden utnyttjar på olika sätt för att uppnå de olika mål 
han eller hon har i sitt liv. I det avseendet blir det intressant att studera inte bara vad 
produkten, erbjudandet och relationen är utan även hur kunden på olika sätt utnyttjar 
dessa för sitt eget värdeskapande i samband med köp, ägande och användning så att 
uppnåendet av de egna livsmålen optimeras över tiden. En kundinriktad syn på värde 
medför att man frångår det produktionsorienterade tankesättet om att det är företaget 
som skapar och erbjuder värde – i stället omfattar man tanken på att företagets 
produkter används som resurser i kundens egna värdeskapande aktiviteter, något som 
också framkommer i Grönroos (2000; 2008). Företagets roll i detta nya tankesätt kunde 
således hellre beskrivas i termer om tillhandahållande av resurser för kundens eget 
värdeskapande än skapande av färdigt värde för kunden. Sålunda borde även 
betoningen på produktion och distribution av värde med företaget i huvudrollen föras 
över till kundens egna värdeskapande aktiviteter där kunden själv innehar rollen som 
värdeskapare (se även Ravald 2001, Grönroos 2007b).

De ovan beskrivna teserna ett antagande om hur värde uppkommer för kunden, dvs. i 
vilket sammanhang och med hjälp av vilka resurser. Teserna har uppkommit i en iterativ 
tankeprocess som influerats av empiri samt litteratur. I problemdiskussionen drogs 
slutsatsen att värdebegreppet till sin natur, åtminstone ur relationsperspektiv, borde 
betraktas ur ett helhetsperspektiv såväl tidsmässigt som kontextmässigt. Förmodligen 
finns det även andra aspekter som karaktäriserar värdebegreppet. Att utreda vilka dessa 
är ingår också i forskningsuppgiften. Utgångspunkten är att värde uppkommer för 
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kunden inom ramen för hans egna värdeskapande aktiviteter i vilka kunden köper, äger 
och använder produkter. Viktiga element i kundens egna värdeskapande aktiviteter 
utgörs sedan av de resurser med vilka värde skapas sett ur kundens synvinkel.

Ett första antagande om det sammanhang i vilket värde uppkommer för kunden 
utgående från de formulerade teserna presenteras i figur 4. 

Figur 4 Antagande om hur värde uppkommer för kunden. 

Kunskap om det sammanhang och de processer i vilka värde uppkommer för kunden 
utgör förmodligen en grundbult vid arbetet med att utveckla relationsskapande 
marknadsföringsstrategier. I figuren ovan finns angivet även de yttre och inre 
betingelser som präglar kundens uppfattning om värde och värdeskapande. De ger 
ramarna för kunden i hans värdeskapande. De yttre betingelserna består av påverkan 
från kundens sociala omgivning inklusive familj och/eller hushåll, från de normer och 
den kultur som råder i samhället samt från den marknadskommunikation kunden 
exponeras för och tar till sig. De inre betingelserna består av de behov, värderingar, 
önskemål, preferenser och livsmål samt den kunskap och de övriga resurser kunden har. 
Dessa betingelser5 bildar tillsammans det sammanhang eller den kontext inom ramen 
för vilket kunden agerar som värdeskapare och påverkar även på vilka grunder värde 
uppkommer för kunden. 

5 Se t.ex Peter & Olson (2008) för en mer ingående beskrivning av de faktorer som påverkar 
konsumentens beteende i olika situationer. 
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1.6. Studiens kontext med avgränsningar 

Den här studien är förlagd till konsumentmarknaden. De marknadsaktörer jag 
intresserar mig för är privatpersoner, dvs. konsumenter. Värdebegreppet betraktas i den 
här studien ur ett uttalat kundperspektiv, vilket naturligtvis också medför en fokusering 
på den enskilda konsumenten som undersökningsobjekt. Inom konsument- och 
konsumtionsforskningen utgör familjen, eller hushållet, som sådant ett centralt 
studieobjekt (se t.ex Haglund 1980). Familjens eller hushållets betydelse lyfts ofta fram 
även då man söker förståelse för enskilda konsumenters beteende och beslutsfattande. I 
den här studien ligger fokus dock på konsumenten som enskild individ. I motsats till 
beteende eller beslutsfattande som kan betraktas som gruppbetingade företeelser 
beskrivs värde och värdeskapande som personligt och individuellt betingat (Zeithaml 
1988; Bolton & Drew 1991; Holbrook 1994; Oliver 1999b). En studie av hur värde 
uppkommer för kunden ger därmed för handen att det är kundens, dvs. individens 
personliga erfarenheter och upplevelser som bör ligga i blickpunkten. Hushållets eller 
familjens betydelse i ett värdeskapande sammanhang ingår i det kontext som omger 
individens värdeskapande process.

Med tanke på studiens konsumentorienterade fokus vore det kanske naturligt att välja 
konsumentbeteende som första utgångspunkt vid uppbyggandet av studiens teoretiska 
referensram. Värde utgör dock inget egentligt forskningsområde inom konsument-
beteendelitteraturen. Inom konsumentbeteendeforskningen är forskningsintresset främst 
riktat mot hur konsumenten gör köpbeslut och de omständigheter som präglar 
konsumentens köp- och beslutsprocesser6. Den starka inriktningen inom konsument-
beteendeforskningen på enskilda konsumenters köpbeteende diskuteras av bl.a. Firat 
(1987) och Richins (2001) och författarna påtalar behovet av en vidgad syn på 
konsumentens beteende i ett sociokulturellt hänseende. Konsumentkulturteori och 
konsumtionssociologi kan i det avseendet anses fylla en viktig funktion i studier som 
analyserar konsumenters beteende. I den här studien är det dock inte konsumentens 
beteende som finns i vår blickpunkt utan begreppet värde. Den axiologiska 
forskningstraditionen (Lamont 1955; Hartman 1967; Frondizi 1971 m.fl.) utgör därför 
den huvudsaklig grunden för den teoretiska referensramen i den här studien framom 
ovannämnda konsumentrelaterade forskningstraditioner. Axiologin beskrivs som ”teorin 
om värde” (valueinsights [www]) eller läran om vad som är värdefullt och är också den 
filosofiska disciplin inom vilken man försöker avgöra vad som är av värde 
(Nationalencyklopedin). Ur den här studiens synvinkel handlar de viktigaste lärdomarna 
från axiologin om hur man valt att betrakta värdebegreppet som sådant, de termer i vilka 
man beskriver värdebegreppet natur samt dess roll med tanke på individens beteende. 
Jag anser att axiologin utgör en lämplig väg till förståelse för värde utgående från 
individens, dvs. i det här fallet kundens, upplevelser och erfarenheter.7

6 Se t.ex. Peter & Olson 2008 och Schiffman & Kanuk 2007.  
7 Studiens problemkontext och syfte  tangerar även andra forskningsdiscipliner utöver dem som nämns i 
texten och jag har också sökt utgångspunkter och stöd för min tankebyggnad genom att studera dessa. 
Tjänstemarknadsföringen är en forskningstradition där värdebegreppet rönt uppmärksamhet under de 
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Det skeende som fokuseras i den empiriska studien är bilägande och målgruppen för 
den empiriska studien är bilägare. Varför söker jag mig då just till bilbranschen som 
empirisk grogrund för mina tankegångar? Den här studien fångar in köparens 
upplevelser inte bara i köpsituationen, utan även upplevelser som har att göra med 
ägande och användning av produkten, aspekter som är intressanta inte bara i ett 
praktiskt hänseende utan även med tanke på ett vetenskapligt syfte. Bilägande och 
bilanvändning medför för många konsumenter också ett omfattande 
konsumtionsbeteende, där upprepade interaktioner med produkt, bilagentur och/eller 
märkesverkstad samt omgivning förekommer. Ur ett företags synvinkel kommer dessa 
aspekter in som kopplingar till kunden efter köpet men de är också av betydelse med 
tanke på långsiktigheten i kundförhållandet via omsorg om kundens bilägande som 
helhet. Payne et al. (2008) påtalar behovet att studera värdeskapande processer i 
traditionella tillverkande branscher, såsom bilbranschen. Enligt författarna skulle detta 
medföra en bättre helhetsförståelse för hur värde skapas gemensamt i en interaktiv 
process mellan företag och kund. Ur ett värdeskapande hänseende utgör bilägandet som 
process därmed en intressant forskningsmiljö8. Bilen som konsumtionsobjekt är flitigt 
studerad och studier där bilar och bilrelaterade företeelser undersökts förekommer i 
riklig omfattning9. Bilforskningen som sådan kommer dock inte att ägnas 
uppmärksamhet i någon större utsträckning eftersom den valda empiriska miljön i sig 
har en underordnad roll med tanke på studiens syfte. Bilägande som process fyller 
enbart en exemplifierande funktion och tidigare bilrelaterade studier inkluderas enbart i 
de fall där de kan konstateras bidra till diskussionen om hur värde uppkommer för 
kunden.

Den valda produkten, bilen, karaktäriserar jag som en högengagemangsprodukt och som 
en kapitalvara. Den är också en fysisk vara till skillnad från en tjänst, vilket dock i ett 
sammanhang där man betraktar kunden som värdeskapare är av underordnad betydelse. 
Om man betraktar kunden som värdeskapare, utgör såväl varor som tjänster 
värdeskapande resurser och skillnaden dem emellan suddas ut. Det väsentliga är inte 

senaste åren. Begreppen tillfredsställelse och kvalitet är med värde besläktade begrepp och en del av min 
kunskapsutveckling finner sitt fotfäste i tjänstemarknadsföringen där man också byggt upp en stor 
kunskapsmassa kring kvalitet och tillfredsställelse (Oliver 1997; Grönroos 2000 m.fl. källor). Den 
ekonomiska psykologin har gett insikter i kundens beslutsfattande, hur kunden upplever risk samt 
kundens förhållningssätt till pengar (Katona 1975) samt övriga resurser (egendom och tillhörigheter) och 
innebörden av dessa för konsumenten som individ (Belk 1988; Richins 1994 m.fl. källor). Sociologi och 
framför allt teori om sociala utbyten (social exchange) har gett värdefulla insikter om individen och hans 
förhållningssätt till relationer (Huston & Burgess 1979).  
8 Med tanke på praktisk företagsledningsnytta kan valet av bransch kan försvaras även med följande 
argument. Det kapital som omsattes i bilbranschen i Finland (inkluderar handel med samt service av 
fordon) var år 2005 18,9 miljarder euro (Tilastokeskus [www]). En bättre förståelse för konsumenternas 
beteende på bilmarknaden torde vara av intresse för många av aktörerna inom branschen (jfr Chojnacki 
2000). Inom bilhandeln går man också allt mer in för att lyfta fram kringtjänsternas betydelse inom 
bilförsäljningen då man insett att lönsamheten många gånger finns här och inte på försäljningssidan. 
Dessutom har det visat sig att just dessa kringtjänster har stor betydelse för kundens märkes- och 
detaljhandlarlojalitet.
9 Se t.ex. Birdwell (1968), Munson & Spivey (1980), Marsch & Collett (1986), Belk (2004) eller Steg 
2005.
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skillnaden mellan en vara och en tjänst i termer om form och egenskaper – det 
väsentliga är huruvida varor och tjänster bidrar till kundens eget värdeskapande eller 
inte. Enligt Gummesson (2006) är distinktionen mellan varor och tjänster irrelevant, 
eftersom det ur kundens synvinkel är mindre viktigt om inputen i hans värdeskapande 
process är en vara eller en tjänst. Vid en studie av hur värde uppkommer för kunden 
anser jag det vara skäl att man som utgångspunkt väljer en produkt som kräver ett 
förhållandevis komplext köpbeteende och också medför en viss uppoffring från 
köparens sida. Kundens roll som värdeskapare är i dessa sammanhang mer intressant att 
studera än vad fallet blir gällande en lågengagemangsprodukt. Lågengagemangs-
produkter utmärks enligt mitt synsätt av enkla köpprocesser med liten eller ingen 
informationsinsamling inför köpbeslutet, de kräver liten monetär eller annan typ av 
uppoffring från kundens sida och köp samt ägande medför liten risk för kunden. 
Indelningen av produkter i högengagemangs- respektive lågengagemangsprodukter är 
förvisso inte alldeles enkel. Graden av engagemang bestäms ju av individen, och för 
vissa konsumenter kan en till synes traditionell lågengagemangsprodukt innebära 
någonting av stor betydelse (se även Lastovicka 1979). En glass kan till exempel 
innebära höjden av njutning för en individ. Dess roll som värdeskapande resurs i 
individens egna värdeskapande aktiviteter kan därför antas vara betydande och 
förmodligen leder detta till att glassen för individen också är en 
högengagemangsprodukt. Att jag betraktar bilen som en kapitalvara, betyder inte bara 
att jag tillskriver den de egenskaper som gör den till en högengagemangsprodukt utan 
också att användningsperioden sträcker sig över en längre tid. En konsumtionsvara 
medför få möjligheter att studera hur värde uppkommer över tiden.  

I det här projektet avser jag med begreppet bilägande alla de aktiviteter som hör 
samman med kundens anskaffning, användning samt ägande av en bil. Hit hör 
köpprocessen i sin helhet, användning av bilen för olika ändamål, men också ägandet i 
sig. De informanter som ingår i studien benämns också bilägare, även om mitt intresse 
för dem inte är begränsat enbart till deras roll som bilägare. I vissa fall är informanterna 
inte ens ägare till bilen utan endast innehavare av bilen. I de värdeskapande aktiviteterna 
kan man tänka sig att det finns värdeskapande resurser av olika typ och karaktär, såsom 
bilen, till bilen hörande tillbehör, kunden själv och hans sociala omgivning, bilagenturen 
med tillhörande märkesverkstad, andra aktörer inom bilbranschen etc. I det här 
forskningsprojektet riktas dock intresset huvudsakligen emot bilen samt relationen till 
bilagenturen med tillhörande märkesverkstad som värdeskapande resurser.  

I figur 4 på sida 23 finns angivet även de yttre och inre betingelser som omger och 
präglar kundens uppfattning om värde och värdeskapande. Dessa betingelser utgör inget 
egentligt fokus för den empiriska studien och avsikten är inte att explicit söka efter dem 
eller att analysera deras påverkan på kundens värdeupplevelse. Deras betydelse som 
grund för den värdeskapande processen kan dock inte förbises och de kommer därför att 
ingå som en naturlig del av den kunskapsmassa som byggs upp kring kundens 
värdeskapande processer. 



27

Den empiriska studien fokuserar kundens värdeskapande process och de aktiviteter i 
denna som är relaterade till köp, ägande och användning av bilen. Med värdeskapande 
process avses således här inte hur värdeupplevelsen formas i en kognitiv eller affektiv 
process i kundens medvetande. Förändringen i värdeupplevelsen är beroende av de olika 
värdebedömningar kunden gör över tiden i samband med köp, ägande och användning. 
Ett grundantagande är att relationens utveckling styrs av värdeupplevelsens utveckling. 
Värdeupplevelsens effekt på hållbarheten i relationen analyseras dock inte inom ramen 
för det här projektet.

Medför dessa avgränsningar då begränsningar i möjligheten att uppnå syftet samt 
resultatens tillämpbarhet? Min ambition är att klargöra hur värde uppkommer för 
kunden. Det anser jag vara möjligt även om jag i det här fallet fokuserar en speciell 
konsumentaktivitet, dvs. bilägande, och den värdeupplevelse som kan härledas till 
denna inom ramen för en pågående relation och de olika interaktioner som här sker.
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2 METODOLOGISK FÖRANKRING 

2.1. Ansats 
2.1.1. Förhållningssätt till metod och emiri 
2.1.2. Förhållningssätt till det studerade fenomenet 

2.2. Studiens empiriska förankring 
2.2.1. Beskrivning av informanterna 
2.2.2. Att finna mening i informanternas berättelser 

2.3. Förhållningssätt till framställning och presentation av studiens resultat 

Introduktion till kapitlet 

I det föreliggande kapitlet beskrivs arbetsmetod, förförståelse och metodologisk 
ståndpunkt. Forskningsansatsen i denna studie vilar på en hermeneutisk grund. Såväl 
den teoretiska som den empiriska informationen har tolkats med en målsättning om att 
lära, förstå och formulera en uppfattning om hur värde uppkommer för kunden. Den 
här målsättningen har under den långa forskningsprocessens gång varit självklar och 
tydlig, men beskrivningen av de metodologiska övervägandena ter sig ändå svår. 
Forskningsprocessen sträcker sig nämligen över en lång period av inlärning, tolkning 
och reflektion varvid de metodologiska frågeställningarna över tiden har absorberats 
av forskningsprocessen och en strävan att  frambringa ny kunskap. 
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2.1. Ansats

Forskningen inom företagsekonomin har under de senaste decennierna utvecklats i två 
riktningar. Den traditionella positivistiska synen med rötter i naturvetenskaperna har 
kritiserats som en bevisandets väg där ny kunskap svårligen kan genereras, eftersom 
man anser att den typen av forskning alltför starkt låser sig vid gamla teorier. För att 
generera ny kunskap och nya teorier behövs forskningsmetoder som i stället följer en 
induktiv ansats eller en slags “upptäckandets” väg. (Eneroth 1984; Gummesson 2000) 
Alvesson och Sköldberg (1994:42) beskriver skillnaden mellan induktiva och deduktiva 
forskningsansatser i termer om förhållandet till teori och empiri: ”... Induktion utgår från 
empiri och deduktion från teori...”. En renodlat induktiv ansats betraktar den empiriska 
datainsamlingen som den grundläggande fasen i forskningsarbetet, ur vilken såväl 
forskningsproblem som ny teori växer fram (Gummesson 2000:63). Syftet med detta 
forskningsprojekt är av kunskapsgenerande karaktär och den övergripande 
forskningsansatsen följer också en induktiv inriktning, även om den inte i sin helhet är 
förankrad i ett induktivt angreppssätt. I den här studien inleddes forskningsarbetet med 
en explorativ studie och problemformuleringen är delvis förankrad i denna (Ravald 
1997). Därtill lades resultatet av en analys av den föreliggande forskningen inom 
begreppet värde. Se figur 5. 

Inledande litteraturstudie:
Värde = fördelar / uppoffringar?

Explorativ studie

Fortsatta litteraturstudier

Problemformulering och syftesprecisering:
Hur uppkommer värde för kunden – i vilka 

aktiviteter och med vilka resurser?

Uppföljande empirisk studie
Fördjupande litteraturstudier 

Syntes av teoretiska och empiriska fynd:
En teoretisk referensram om hur värde uppkommer för kunden.

Figur 5 Forskningsarbetets olika faser. 
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Utgående från det presenterade forskningsproblemet och det preciserade syftet 
formulerades sedan två forskningsteser med målsättningen att föra in en kundsyn samt  
en relationssyn på värdeforskningen. I teserna formuleras antaganden om hur värde 
uppkommer för kunden. Teserna förankrar därmed det uppkomna värdet i ett 
sammanhang som består av kundens värdeskapande aktiviteter och ger härmed värde en 
överförd och utvidgad betydelse. Värde betraktas enligt de fastställda utgångspunkterna 
som ett fenomen av processkaraktär och som uppkommer över tiden för kunden inom 
ramen för hans eget värdeskapande. Teserna lyfter fram kundens roll som värdeskapare 
och beskriver i förhållande till forskningsfronten en alternativ syn på hur och var 
värdeskapande ur kundens perspektiv sker. Teserna valideras via uppföljande empiriska 
och litteraturbaserade studier. Målsättningen är sålunda att förankra teserna genom att 
validera dem via en syntes av teoretiskt och empiriskt grundade fynd. Resultaten från 
den uppföljande empiriska undersökningen underbygger teserna samt ger dem empirisk 
substans. Forskningsansatsen följer därför en upptäckandets väg, där förståelse för 
fenomenet i fokus erhålls via såväl teoretisk som empirisk informationsinsamling i en 
iterativ process. Ansatsen kunde härmed beskrivas som abduktiv, där grunden i 
forskningsarbetet är induktiv.

Begreppet abduktion etablerades av Peirce i slutet av 1800-talet (Kirkeby (1990:147). 
Abduktion kan beskrivas som en ansats med såväl induktiva som deduktiva inslag, men 
är enligt Dubois och Gadde (2002:559) inte bara en kombination eller ett mellanting 
mellan dessa. I likhet med induktion grundas den abduktiva ansatsen på empiri, men 
inflytanden från teori accepteras också. Vid den empiriska analysen är det således 
möjligt att hämta inspiration från existerande teori i syfte att främja förståelsen för det 
studerade fenomenet (Alvesson & Sköldberg 2008:56). Författarna beskriver detta 
specifika arbetssätt enligt följande: ”...Under forskningsprocessen sker således en alternering 
mellan (tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra...” och 
konstaterar att ”... de andra förklaringsmodellerna framstår i jämförelse som mer ensidiga och 
orealistiska, om man jämför med hur forskning faktiskt bedrivs...” Dubois och Gadde 
(2002:559) beskriver den abduktiva arbetsmetoden enligt följande: 

In studies relying on abduction, the original framwork is successively modified, 
partly as a resulted unanticipated empirical findings, but also of the theoretical 
insights gained during the process. This approach creates fruitful cross-
fertilization where new combinations are developed through a mixture of 
established theoretical models and new concepts derived from the confrontation 
with reality. 

Kirkeby (1990:144f) motiverar den abduktiva ansatsen med behovet att skapa ny 
kunskap (se även Dubois & Gadde 2002). Ny kunskap kan enligt Kirkeby inte skapas 
vare sig via den induktiva eller via den deduktiva ansatsen – för detta krävs 
metodologiska ansatser som i samklang med kraven på systematik, logisk slutledning 
och vetenskaplighet även tillåter såväl intuition som kreativitet i forskningsarbetet. Den 
främsta fördelen med abduktion som ansats i förhållande till induktiva och deduktiva 
ansatser är ”... att den tillika inbegriper förståelse...” (Alvesson & Sköldberg 2008:55), 
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något som med tanke på den föreliggande studiens målsättning är av väsentlig 
betydelse.

Empiriska studier avseende hur värde uppkommer för kunden över tiden förekommer 
sparsamt inom marknadsföringsforskningen (se även Ulaga 2003; Woodruff & Flint 
2006). Någon etablerad metod för hur man tidigare studerat just detta empiriskt är 
därför svår att hitta. Då min problemformulering ställer värdebegreppet i en alternativ 
dager krävs naturligtvis frågeställningar som är härtill anpassade. Kundperspektivet är i 
detta projekt av central betydelse. Så länge vi saknar tillräcklig kunskap om hur värde 
uppkommer för kunden, krävs empiriska studier med ett genuint kunskapsgenererande 
syfte. Detta uppnås endast genom att söka upp kunden och göra en djupgående analys 
av kundens upplevelser och erfarenheter. En kvalitativ metod är därför av nöden. 
Woodruff och Gardial (1996:157ff) är en av de få källor där man i ett djupare 
sammanhang diskuterar empiriska studier av kundupplevt värde. Dessa författare 
förliknar kundvärde (customer value) med en lök där kunskapen ligger i flera lager på 
varandra. För att förstå customer value behöver man därför skala av ett lager i taget tills 
man når kärnan, något som svårligen kan göras med ett annat än kvalitativt 
angreppssätt. Angreppssättet i de intervjuer Woodruff och Gardial beskriver följer en 
utvecklad och anpassad version av den traditionella laddering-tekniken, vars syfte är att 
analysera kopplingen mellan attribut, konsekvenser och livsmål. Författarna benämner 
den nya metoden för en grand tour-teknik. Enligt författarna lämpar sig den här 
tekniken väl för att undersöka kunders värdehierarkier. Utmärkande för grand tour-
tekniken är att man ber kunden beskriva hur en produkt upplevs i specifika 
användningssituationer. Härigenom erhålls indirekt information om kundens 
värdehierarki. (Woodruff & Gardial 1996:181f)

I traditionell värdeforskning beskrivs värde ur ett statiskt perspektiv där man fokuserar 
de ställningstaganden och bedömningar kunden gör vid en tidpunkt som inträffar före 
köpbeslutet. Det som också påverkar uppläggningen av den empiriska undersökningen 
är att jag betraktar kundens värdeupplevelse som en dynamisk företeelse, vilket innebär 
att den bör studeras med en processinriktad ansats10. Forskningsfrågan formulerades 
därför också som ’Hur värde uppkommer för kunden?’ och inte som ’Vad är upplevt 
värde?’. Empiriska studier av processartade företeelser karaktäriseras av en 
longitudinell ansats. En longitudinell forskningsmetod förverkligas praktiskt via 
uppföljande studier av samma undersökningsobjekt under en längre tidsperiod. Detta är 
det så kallade realtidsstudie-angreppssättet. Ett annat alternativ är att använda sig av en 
retrospektiv ansats, vilket betyder att man ber informanterna uttala sig om det som har 
hänt fram till undersökningstidpunkten. Risken för snedvridning av resultaten finns här i 
10 Teorin om hur man studerar processer är till stor del fokuserad på studier av strategiska 
förändringsprocesser i företag (Van de Ven 1988, 1992; Pettigrew 1990). Jag har ändå valt att använda 
mig av den kunskap som finns samlad inom detta område, eftersom jag anser den vara tillämplig även på 
mitt forskningsprojekt. En process är alltid på något sätt förknippad med händelseförlopp i termer om 
förändring eller utveckling över tiden, oberoende om den beskriver något som sker i ett företag eller om 
den beskriver något som sker på individnivå.  
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och med att informanterna kanske inte har en korrekt minnesbild eller på grund av att de 
gör efterrationaliseringar. Å andra sidan kräver realtidsstudier ett visst mått av resurser i 
form av tid. I det här fallet då undersökningsobjekten utgörs av bilägare och då syftet är 
att studera hur deras värdeupplevelse utvecklas i anslutning till relationen till bilen och 
bilfirman, krävs ett förhållandevis långt tidsperspektiv. Pettigrew (1990:271) valde en 
kombination av bägge möjligheterna i sin studie av strategiskt förändringsarbete i 
företag i en viss bransch och kunde på så sätt fånga 20 år av utveckling i en och samma 
studie (se också Halinen 1994). Ett dylikt angreppssätt används också i denna studie.

Ett praktiskt problem vid studier av processer handlar om fastställande av tidsramar – 
när börjar och slutar processen? Som forskare kommer jag in i respondenternas köp- 
eller konsumtionsprocess vid en tidpunkt som nödvändigtvis inte sammanfaller med den 
tidpunkt då relationen tar sin början. I det här fallet kunde frågan formuleras enligt när 
kundens värdeupplevelse börjar och slutar. Denna fråga bör i sin tur besvaras utgående 
från det sammanhang i vilket jag studerar kundens värdeupplevelse, dvs. relationen till 
företaget11. Värdeupplevelsen som ett tidsmässigt fenomen borde sålunda begränsas av 
tidsgränserna för relationen. Troligen är värdeupplevelsen diffus i sina randområden och 
utsikterna att kunna studera såväl en värdeupplevelse som relation från början till slut 
ter sig små. Det här torde dock inte föranleda problem, eftersom det i det här fallet är 
processen i sig – hur värde uppkommer för kunden – och inte början eller slutet av den 
som är det intressanta. 

2.1.1. Förhållningssätt till metod och empiri 

Syftet med den här studien är av kunskapsgenererande karaktär, vilket motiverar en 
kvalitativ ansats. I varje enskilt forskningsprojekt borde strävan vara att låta problem 
styra valet av metodologisk ansats. Jag vill ogärna kategorisera mig som en förespråkare 
för en kvalitativ ansats framom en kvantitativ sådan eller vice versa. Bägge ansatserna 
är ändamålsenliga, beroende på det sammanhang där de skall tillämpas. De kompletterar 
varandra och betjänas inte av upprepade diskussioner om vardera ansatsens vara eller 
inte vara (se även Alvesson & Sköldberg 2000). Inom ramen för en kvalitativ ansats kan 
sedan forskaren välja olika typer av datainsamlingsmetoder. Det naturliga valet för mig 
redan från början var att göra djupintervjuer. Jag kunde svårligen föreställa mig att den 
information jag sökte skulle kunna nås på annat sätt. Woodruff och Gardial (1996:167) 
anger även observationsstudier och fokusgruppintervjuer som tänkbara alternativ vid 
studier av kundvärde. Varje metod har naturligtvis såväl fördelar som nackdelar. I det 
här fallet handlar kanske diskussionen mer om varför jag som forskare skulle ha gått in 
för någon annan metod än just intervjuer. Kritik som förs fram mot djupintervjuer 
handlar bl.a. om tidsåtgång, att informanten kommer ihåg fel eller att man som 
respondent medvetet eller omedvetet ger felaktiga svar. 

11 En relation till ett företag kan naturligtvis vara förankrad i personliga relationer, i en märkesrelation 
eller någonting annat som kunden upplever vara den primära orsaken till att vid upprepade tillfällen 
besöka och ta till vara en viss leverantörs erbjudanden. I denna studie är det relationen till leverantören av 
produkten som är i fokus, dvs. bilåterförsäljaren på detaljhandelsnivå.  
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De fördelar jag såg med intervjuer överskuggar i det här fallet långt de eventuella brister 
som förknippas med dem. I ett projekt som omspänner många år av arbete och 
tankeutveckling, kan inte den tid som behövs för att erhålla tillgång till målgruppens 
upplevelser och erfarenheter ifrågasättas. I en studie där målsättningen är att få fram 
individuella upplevelser av värde bör man ge tid åt var och en informant, hur lockande 
det än kunde vara att fånga in många personers upplevelser samtidigt i en gruppintervju 
(jfr Woodruff & Gardial 1996:172f). Gruppintervjuer kanske också lämpar sig bättre i 
en praktisk marknadsundersökningssituation än i ett vetenskapligt forskningsprojekt där 
syftet främst handlar om att på djupet förstå hur värde uppkommer. Jag kände ett starkt 
behov att få diskutera personligen med bilägarna och lyssna in dem, för att på detta sätt 
kunna komma dem nära och lära mig om deras värdeskapande process som helhet, de 
värdeskapande aktiviteterna och hur bilen samt relationen till bilagenturen i dessa 
aktiviteter på olika sätt kommer in som en värdeskapande resurser. Enligt Patton 
(1990:278) ger intervjun svar på frågor som svårligen kan besvaras via observationer. 
Vi kan inte bilda oss en uppfattning om en persons känslor, upplevelser, tankar och 
avsikter enbart genom att observera. Inte heller kan vi observera sådant som inträffat vid 
ett tidigare tillfälle i en persons liv.  

En fråga av väsentlig betydelse berör naturligtvis informantens förmåga eller vilja att ge 
riktiga svar. Risken att informanten föreställer sig, spelar en roll, undgår vi dock inte 
med säkerhet ens i en observationsstudie där informanten är medveten om att han 
studeras. Risken att inte komma åt informantens verkliga uppfattning och upplevelser 
upplever jag vara hanterbar i en intervjusituation. Patton (1990:279) konstaterar att 
”...The quality of the information obtained during an interview is largely dependent on the 
interviewer...” Det är således på forskarens ansvar att leda informanten fram till den 
information som eftersöks. Detta kan uppnås genom att ställa rätt frågor i rätt 
ordningsföljd och genom att be om förklaring till de motsägelser som eventuellt 
framkommer. Det här handlar också om tid, att ge informanten den tid som krävs för att 
man skall nå även mer avlägsna upplevelser. Och framför allt handlar det kanske om 
ödmjukhet inför informanten och förmåga att lyssna till den information han delar med 
sig av. 

Designen omfattar såväl en retrospektiv ansats som en realtids sådan, vilket också 
ställer krav på datainsamlingsmetoden. Nästan hälften av studiens informanter har 
intervjuats vid två tillfällen, och jag har därför kunnat fånga in de händelser och de 
upplevelser som är relaterade till informanternas bilägande som värdeskapande process i 
ett större tidsspann. För den del av informanterna som intervjuats vid endast ett tillfälle 
var många av frågeställningarna retrospektiva, för att jag skulle kunna fånga in vad som 
hänt över tiden och hur olika upplevelser påverkat uppfattningen om märket, modellen 
och förhållandet till företaget.

En annan fråga av väsentlig betydelse vid genomförande av intervjuer är även graden av 
styrning eller påverkan från forskarens sida. Hur exakt är frågorna och 
frågeställningarna planerade och fastställda på förhand? I hur stor utsträckning är det 
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ändamålsenligt att informanten släpps fri i sina berättelser? Jag hade i stor utsträckning 
klart för mig vilka frågeställningar jag i intervjuerna ville få besvarade. Dessa 
frågeställningar väcktes under den tid jag arbetade på ett mer konceptuellt plan med mitt 
projekt, och är naturligtvis nära förknippade med utgångspunkterna för studien samt de 
två teser som presenterades i syftet. Sammantaget kan konstateras att frågeställningarna 
baserar sig på en syntes av litteraturanalys samt empirisk information.De intervjuguider 
jag använt är förhållandevis väl strukturerade och detaljerade. Se bilaga 1. Studiens 
problemkontext upplevdes såsom förhållandevis omfattande och en detaljerad 
intervjuguide kändes för den skull som ett nödvändigt hjälpmedel. Att 
frågeställningarna formulerades mycket tydligt och explicit betyder dock inte att 
respondenterna skulle ha påtvingats svar. Snarare upplever jag att det lett till effektivitet 
och säkerhet i insamlingen av information. De detaljrika intervjuguiderna eller kanske 
hellre “diskussionsmanusen” fungerade nämligen framför allt som en förberedelse inför 
intervjuerna. Thomsson (2002:61) rekommenderar att man i början av en studie 
förbereder ett tillräckligt stort frågeunderlag, eftersom det underlättar intervjuns 
genomförande och ökar förutsättningarna för reflektivitet. Jag gick igenom de olika 
frågeställningarna inför varje intervju och funderade över den kommande diskussionen 
– möjliga svar och olika riktningar som den kunde ta. På detta sätt kunde jag försäkra 
mig om att en tillräcklig flexibilitet och ett fritt utbyte av tankar skulle kunna garanteras 
under intervjun. Sålunda kunde de flesta intervjuer genomföras som personliga samtal 
kring det givna ämnet.  

Jag tror inte det är ändamålsenligt att alltid anta att informanten är lätt att påverka och 
manipulera, så att han underlåter att återge sina egna upplevelser och erfarenheter till 
fromma för intervjuarens förutfattade meningar och på hans egen förförståelse baserade 
antaganden. En renodlat induktiv ansats skulle förmodligen ha påtalat mindre aktivitet 
från min sida i intervjusituationen så att jag skulle ha tagit novisens roll i en större 
utsträckning. Just i det här avseendet upplevde jag en konflikt. Samtidigt som det fanns 
en uppenbar nödvändighet att gräva på djupet i informantens erfarenheter och 
upplevelser, kunde jag inte spela helt okunnig i frågor som berörde informantens 
bilägande. Här var det fråga om informantens förtroende för mig som forskare och 
sakkunnig inom det område jag empiriskt undersökte. De informanter som ingick i min 
studie sökte många gånger en jämbördig diskussionspartner och utmaningen för mig 
som forskare vid varje intervju blev att gå en balansgång mellan rollerna som sakkunnig 
respektive okunnig.

2.1.2. Förhållningssätt till det studerade fenomenet 

Vilken var då min förförståelse för värdebegreppet innan jag inledde arbetet med detta 
forskningsprojekt? Fanns den överhuvudtaget och i så fall i vilken omfattning och med 
vilken innebörd? Gummesson (2000:58) hävdar att brist på förförståelse leder till extra 
arbete för forskaren, eftersom han i så fall tvingas inhämta även den mest 
grundläggande kunskapen om det ämnesområde som skall utforskas. Min kunskap om 
värde som ett teoretiskt begrepp var vid projektets inledande synnerligen blygsam. Min 
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utgångspunkt var de facto Monroe 1990 och jag var till och med övertygad om att 
Monroe (1990) och Zeithaml (1988) redan satt allt, som var nödvändigt att veta om 
värdebegreppet, på pränt.

Så småningom och i takt med att mina egna tankar mognade fram kunde jag lämna 
Monroe och Zeithaml som utgångspunkt, med övertygelsen att värdebegreppets natur 
och innebörd i marknadsföringen var en forskningsuppgift av betydande omfattning och 
dignitet. I ett sent skede insåg jag den betydelse filosofi och psykologi har för vår 
förståelse för värdebegreppet. Pusselbitarna började falla på plats först efter att jag 
stiftat bekantskap med värdeteori och axiologi, såsom Perry 1926 samt 1954, Osborne 
1933, Hilliard 1950, Lamont 1955, Parker 1957, Pepper 1958, Hartman 1967, Frondizi 
1971 och Bond 1983 beskriver den. Här finner vi rötterna till de tankar som Holbrook 
(1994; 1999) för fram, tankar som var svårgripbara ända tills jag fann förklaringarna i 
den axiologiska litteraturen. Axiologin är till många delar komplicerad, och utmärkande 
för axiologin är att man erhåller så få svar, vilket uppmärksammas av bland andra 
Holbrook (1994:26) som skriver att “...nothing is ever settled in the realm of axiology...".
Holbrook har publicerat ett flertal artiklar samt kapitel i antologier i vilka han redogör 
för sin syn på värdebegreppet. Bland dessa kan nämnas Holbrook och Corfman 1985, 
Holbrook 1994, samt Holbrook 1996. År 1999 utkom också en antologi redigerad av 
honom, i vilken ett flertal författare beskriver var sin del av Holbrooks värdetypologi 
(mer om denna längre fram i texten).  

Morris B. Holbrooks publikationer har haft stor betydelse för min egen tankeutveckling. 
Att jag i ett tidigt skede av mitt forskningsarbete vågade föra fram tanken om kunden 
som värdeskapare är till en del Holbrook’s förtjänst. I Wikströms artiklar hade jag 
funnit de första tankefröna som sedan kunde utvecklas till ett mer grobart material 
utgående från Holbrook. Den inledande empiriska undersökningen spelade i det här 
sammanhanget också en viktig roll. Via Holbrook fann jag sedan den axiologiska teorin. 
Holbrook är en av de få marknadsföringsforskare som utgår från ett axiologiskt 
perspektiv i sin syn på värdebegreppet och dess natur. Holbrooks angreppssätt skiljer 
sig från innehållet i de texter man vanligen får ta del av i värdeforskningen inom 
marknadsföringen. Holbrook väljer att beskriva värdebegreppets natur i stället för att 
försöka identifiera de olika aspekter hos ett erbjudande som kunden upplever tillföra 
värde. Holbrooks tankegångar är tyvärr sällan återgivna i marknadsföringslitteraturen. 
Detta är beklagligt eftersom Holbrooks bidrag till värdeforskningen inom 
marknadsföringen måtte anses som värdefullt för varje forskare att ta del av. Enligt egen 
utsago är Holbrooks angreppssätt mer metanormativt än normativt. Det betyder att det 
inte är bedömningen av värde som står i fokus utan i stället analysen av värdebegreppets 
och värdebedömningens natur, ett angreppsätt som är utmärkande för just axiologin. En 
annan marknadsföringsforskare som tillämpat axiologiska tankegångar är Jan Mattsson. 
Mattsson har i ett flertal publikationer (t.ex. Mattsson 1990; 1991; 1992; 2006) tillämpat 
axiologen Hartmans värdedimensioner på marknadsföringsrelaterade företeelser i syfte 
att utveckla ett uttömmande mätinstrument för analys av hur kunder värderar olika 
aspekter av t.ex. en vara, tjänst eller ett märke. Även Mattssons forskning utgör ett 
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värdefullt bidrag till värdeforskningen inom marknadsföringen. De ansatser som 
vanligen tillämpas vid studier av kunders tillfredsställelse eller kvalitetsmodeller får i 
Mattssons studier en utformning som inte bara fokuserar en varas eller en tjänsts olika 
egenskaper utan även fångar in den betydelse dessa har för kunden i ett känslomässigt 
eller funktionellt avseende12.

Mötet med axiologin blev en vändpunkt i mitt forskningsarbete. Här fanns det material 
jag under en lång tid varit olyckligt medveten om att jag saknade. Mina inledande 
tankar, som utvecklades långt innan jag stiftade bekantskap med axiologin, fick i 
axiologin de förankringspunkter som var nödvändiga för att jag skulle kunna gå vidare 
med min tankeutveckling kring värdebegreppet. Trots att de empiriska kontakterna gav 
för handen att jag var inne på rätt spår kändes det osäkert att bygga upp 
avhandlingsprojektet utgående från eget resonemang och vid den tidpunkten insamlad 
empirisk information. Sammanfattningsvis får jag konstatera att den avsaknad av 
förförståelse som präglade projektets början sist och slutligen var en förutsättning för att 
jag skulle kunna frigöra mig från den produktionsorienterade synen på värdebegreppet 
och söka svaren genom att ”gräva nya gropar” i stället (se Gummesson 2000:62). Redan 
innan jag inledde arbetet med detta forskningsprojekt hade jag svårt att förlika mig med 
de marknadsroller man i marknadsföringen traditionellt gav företaget respektive 
kunden. De flesta marknadsföringsmodellerna placerade alltid företaget i förgrunden; 
det var företaget som innehade huvudrollen på marknaden och kunderna var endast 
mottagare av de olika åtgärder och aktiviteter företaget initierade och utförde. I takt med 
att min egen syn på marknadsföring började ta form, började jag också svänga på 
modellerna. Att kunden skulle få rollen som värdeskapare i den här studien var från 
början dock inte givet, men när tanken väl vuxit fram, kändes den samtidigt både 
självklar och riktig. Att i Normann (2001:36) finna påståendet att man i stället för att ”...
betrakta marknaden som utlopp skall man betrakta kunden som källa...”, kändes som 
ytterligare en bekräftelse på att mina tankegångar var inne på rätt spår. 

I ett empiriskt sammanhang har min förförståelse däremot haft en märkbar betydelse. 
Bilen som en del av vardagen är för mig kanske mer nära än för många andra, och varje 
aktivitet i mitt liv som handlar om bilar spelar en viktig roll i min vardag. De bilar jag 
ägt, vilket är ett drygt tiotal, finns tydligt kvar i mitt minne, starkt förknippade med 
olika upplevelser av såväl positiv som negativ karaktär. Varje bilköp har genomförts 
med stort intresse och engagemang. Och jag känner mig tvungen att erkänna att mitt 
bilägande under de senaste åren närmast tagit karaktären av ett empiriskt 
forskningsprojekt, där enskilda händelser, olika erfarenheter och upplevelser noggrant 
noterats och analyserats. Min kännedom om de omständigheter som präglar bilägande 

12 Av Holbrook och Mattsson ligger Holbrooks syn på värdebegreppet närmare den ansats som utmärker 
den föreliggande studien. Holbrook intresserar sig för värdebegreppets natur och hur värde uppkommer 
för kunden – i vilka sammanhang och på vilka grunder. Mattsson intresserar sig för den kognitiva 
värderingsprocessen och de mönster som där kan identifieras genom en mätning av hur kunder eller andra 
undersökningsobjekt värderar olika aspekter av en studerad företeelse. Frågeställningar som berör hur och 
när värde uppkommer för kunden berörs inte. Holbrooks ontologiska ståndpunkt ligger därmed närmare 
den grundval som den här studien vilar på. 
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kan därför konstateras vara åtminstone tillfredsställande. Den av Gummesson (2000:60) 
samt Kvale (1997:165) påtalade nödvändigheten att forskaren bör ha någon form av 
erfarenhet av och bakgrundskunskap om det problemområde som skall studeras, kan 
gällande studiens empiri därför anses vara uppfylld. Balansgången i detta fall handlar i 
stället om huruvida jag som forskare förmår hålla isär mina egna erfarenheter och 
upplevelser från den information som finns i det insamlade empiriska materialet. Risken 
att empirin hanteras och tolkas utgående från de egna erfarenheterna bör man som 
forskare naturligtvis vara medveten om och uppmärksamma. Dock kan man också tänka 
sig att den här omständigheten bidrar med ytterligare en dimension till de slutsatser och 
den tankebyggnad som förs fram i denna avhandling. Gummesson (2001:27; 2005:323) 
lyfter nämligen fram möjligheten att även forskarens egna erfarenheter kan användas 
som bevis för de slutsatser han vill framföra: ”...I see the author as the number one research 
instrument. I feel the liberty to use myself and my experience as evidence...” (Gummesson 
2001:28). I Holbrook (2006:716) finner vi också stöd för att forskarens egna 
erfarenheter och upplevelser avseende det studerade fenomenet kan utgöra empirisk 
grund i en vetenskaplig studie: 

In my own work, however, I have gravitated toward trying to capture the value-
related aspects of consumption experiences by means of a more qualitative 
approach that I refer to as subjective personal introspection or SPI. 

Holbrook beskriver sin metod såsom autoetnografisk och förklarar att forskaren här 
fördjupar sig i en slags deltagande observation av sina egna konsumtionserfarenheter 
samt -upplevelser och den innebörd och de känslor dessa ger upphov till. Stöd för att 
egna erfarenheter och upplevelser kan ligga till grund för slutsatser i ett vetenskapligt 
forskningsprojekt finns alltså. Hanteringen av de egna erfarenheternas roll i förhållande 
till den information som insamlats från de informanter som utvalts för studiens syfte 
utgör det oaktat en utmaning.  

2.2. Studiens empiriska förankring 

Målgruppen för den empiriska studien utgörs, som läsaren redan känner till, av bilägare. 
Gemensamt för alla informanter är att de vid intervjutidpunkten hade relativt färska 
erfarenheter av ett genomfört bilköp. Orsaken till att jag valde informanter som nyligen 
genomfört ett bilköp var främst relaterad till tillgång på information, detta dessutom i 
två avseenden. Jag utgick å ena sidan ifrån att ett bilköp skulle väcka konsumentens 
tankar kring bilägande och därmed också underlätta intervjuarbetet. Att utgångspunkten 
för de empiriska observationerna utgörs av ett köpbeslut som infallit vid en tidpunkt t är 
således närmast ett praktiskt förankrat beslut. Det genomförda bilköpet fungerade 
nämligen som ett inledande diskussionstema från vilket det senare var lätt att föra in 
diskussionen på de centrala frågeställningarna. I praktiken visade det sig vara mer till 
fördel ju längre tid som förflutit mellan tidpunkten för köpet och tidpunkten för 
intervjun. De informanter som intervjuades en kort tid efter att den nya bilen levererats 
var upprymda över sin nyanskaffning och hade i vissa fall svårt att fördjupa sig i 
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aspekter som gällde användning och ägande över ett längre tidsperspektiv. Å andra 
sidan var min målsättning med den empiriska studien naturligtvis att den skulle uppfylla 
kraven på vetenskaplighet, för vilket ett av kriterierna berör urvalsförfarandet. I syfte att 
nå ett tillfredsställande mått av slumpmässighet och oberoende, där jag själv inte ensam 
skulle kunna påverka valet av informanter var jag också tvungen att hitta en extern 
kanal till informanter. Jag vände mig sålunda till en bilagentur för att där erhålla tillgång 
till kontaktuppgifter till bilägare. Eftersom jag ville nå en så stor variation som möjligt 
ställdes här inga andra krav än att köpet skulle ha gjorts under det senaste halvåret innan 
urvalet skedde och att urvalet skulle göras bland bilagenturens svenskspråkiga kunder. 
Eftersom bilagenturen hörde till en av de mindre aktörerna på marknaden, var den 
namnlista jag erhöll inte av större omfattning än att jag kunde låta alla ingå i mitt urval. 
Jag kontaktade följaktligen alla personer som fanns med på listan, och alla utom en 
samtyckte till att diskutera det genomförda bilköpet och sitt bilägande med mig.  

En del av informanterna intervjuades personligen, andra per telefon. Hur och var 
informanten intervjuades skedde huvudsakligen på hans villkor. Största delen av 
intervjuerna genomfördes på min arbetsplats, resten skedde hemma hos 
informanterna.13 Jag hade reserverat en timme per intervju, men i praktiken räckte de 
flesta intervjuerna betydligt längre än så. De intervjuer som gjordes per telefon saknar 
kanske något av den fyllighet som de övriga intervjuerna resulterade i. Erfarenheterna 
från den empiriska studien ger för handen att informanter som har lätt för att tala och 
uttrycka sig, ger fullödiga och goda beskrivningar också per telefon. De informanter 
som är mindre meddelsamma flyr gärna undan längre och djupare diskussioner vid en 
telefonintervju. För intervjuaren är det också svårare att skapa en öppenhjärtig och trygg 
intervjusituation per telefon. Jag kunde notera att ett par av de intervjuer jag gjorde per 
telefon närmast tog karaktären av en fråge-och-svarsstund, i stället för den innehållsrika 
diskussion jag eftersträvade. Majoriteten av intervjuerna förlöpte dock väl. 
Intervjuarbetet underlättades betydligt av att bilägande är ett tacknämligt 
diskussionsämne.

2.2.1. Beskrivning av informanterna 

I den empiriska studien ingår en panel på 28 bilägare, vilka utgörs av tre olika grupper, i 
det följande benämnda A, B och C. Se figur 6. 

Grupp A är den grupp jag i ett tidigt skede av mitt forskningsprojekt stiftade 
bekantskap med. De här informanterna intervjuades första gången hösten 1996, då detta 
projekt var i sin inledande fas och de utgjorde alltså målgruppen för den explorativa 
undersökningen. Den information som erhölls vid intervjuerna med dessa sju 
informanter har i många avseenden präglat inriktningen på mitt arbete. Alla dessa sju 

13 Att förlägga intervjuerna till en bilagentur eller ett annat bilrelaterat sammanhang upplevdes inte vara 
behövligt, eftersom det är bilägandeprocessen som helhet som är i fokus och inte endast enskilda till 
bilägande relaterade aktiviteter,  t.ex. interaktionen med en bilförsäljare, besök på verkstaden, resa till 
arbetet etc. 
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informanter intervjuades ånyo sommaren 1999. Det värdefulla med den här gruppen är 
att det förflutit en förhållandevis lång tid mellan intervjutidpunkterna.  

Grupp B utgör den huvudsakliga gruppen av informanter. Dessa informanter har 
intervjuats vid endast ett tillfälle och de frågeställningar som innehåller en retrospektiv 
ansats spelar därför en viktig roll i intervjuarbetet för den här gruppen. För att få in 
relationsaspekten diskuterade vi vid dessa intervjuer noggrant igenom den tidigare bilen 
och förhållandet till den firma varifrån denna köpts.  

Grupp C har tillkommit under projektets gång. Den utgörs av personer jag stött på i 
min omgivning under forskningsprocessens gång. Det är personer som spontant visat 
intresse för att delge mig information om sina erfarenheter som bilägare. För den här 
gruppen har det förflutit en kortare tid mellan intervjutidpunkterna, vilket betyder att jag 
vid en jämförelse med grupp B kan följa upp hur värde uppkommer över tid i ett såväl 
längre som kortare tidsperspektiv. 

Empirisk information

Grupp A 7 st
•intervju I
•intervjuguide Ia
•hösten 96

•intervju II
•intervjuguide IIIa/b + II
•juni juli 99

Grupp B 16 st
•intervjuguide Ib + II
•juni juli 99

Grupp C 5 st
•intervju I
•intervjuguide Ia/Ib
•juli 97 – mars 99

•intervju II
•intervjuguide IIIa/b + II
•juni juli 99

Bilförsäljare 4 st
•intervjuguide IV
•hösten 99

Figur 6 Åskådliggörande av insamling av datamaterialet. 

Även om olika aspekter lyfts fram för de olika informantgrupperna, har dock fokus i 
den uppföljande empiriska studien genomgående utgått från frågorna i intervjuguide II. 
Tyngdpunkten ligger här på vad som händer i informantens värdeskapande aktiviteter 
inom ramen för köp, ägande och användning, dvs. hur värde uppkommer i dessa 
aktiviteter samt produktens och relationens roll som värdeskapande resurser. 

Informanternas ålder varierar från 20 till 76 år, de finns i många olika yrkeskategorier 
och livssituationer; från arbetslösa till ekonomichefer och företagare, från studerande till 
barnfamiljer och pensionärer. Den ekonomiska situationen är för en del respondenter 
klart begränsande, medan finansieringsproblem för andra över huvud taget inte 
existerar. Informanterna utgörs således inte någon speciell grupp, vilket även medger en 
större variation i den insamlade informationen. Majoriteten av informanterna är förvisso 
ägare till ett och samma märke, eftersom kontaktuppgifter till grupperna A och B erhölls 
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via en agentur. Märket i fråga är dock väl känt, det ligger i en prisklass som är 
tillgänglig för en stor del av marknaden idag och har också en stor spridning. Köpare av 
det här märket kan med fog beskrivas som ”vanligt folk”. Jag ser dem inte heller som 
ägare just till det ifrågavarande märket – i denna studie är de framför allt bilägare och 
det specifika märkets roll är som sådan av mindre intresse. Gemensamt för de bilägare 
jag intervjuat är att de är köpare av ny bil, vilket är ett medvetet val från min sida. Den 
praktiska marknadsföringsledningsnytta som kan uppnås i den här studien handlar om 
hur företag inom bilbranschen, främst på detaljhandelsnivå, skall kunna förbättra 
möjligheterna att bygga upp långsiktighet i sina kundförhållanden genom att de erhåller 
en bättre förståelse för bilägandet som värdeskapande process för kunden. Jag antar att 
relationsbyggande lättare kan göras med nybilsköpare, med tanke på att märkesservice, 
som vanligen ges i företagets verkstad, i många fall är nödvändig för garantins giltighet. 
Märkesservice ger förutsättningar för och möjligheter till en naturlig och återkommande 
kontakt med kunden efter köpet, som om den används rätt ger företaget möjlighet att 
bidra till kundens eget värdeskapande. 

Informanten har flera roller som i denna studie är forskningsmässigt sett intressanta. 
Informanten är köpare, men också i många fall säljare eftersom ett bilköp i våra 
förhållanden vanligen betyder att den nuvarande bilen skall bytas in. Informanten ges 
också rollen som användare och ägare. Frågeställningarna kretsar kring kunden i dessa 
roller och upplevelser i samband med köp, ägande och  användning, dvs. de olika 
värdeskapande aktiviteter där produkten samt relationen till företaget kan komma fram 
som värdeskapande resurser. Frågeställningarna berör också allmänt bilägarnas 
förväntningar, kunnande och engagemang i förhållande till bilanvändning och 
bilägande.

Under den tid jag intervjuade bilägare väcktes tanken att även bilförsäljare kunde 
inkluderas som informanter i den empiriska undersökningen. Informanternas berättelser 
var många gånger sådana att de väckte mitt intresse att höra även den andra partens syn 
på kundförhållandet. Intervjuerna med bilförsäljare visade sig sedan vara mer värdefulla 
än jag kunnat hoppas på och de kan ses som ett sätt att följa upp bilägarnas uppfattning 
om sig själv i rollen som bilköpare och -ägare. De intervjuade försäljarna valdes via ett 
bedömningsurval ut från två olika bilfirmor, varav den ena var samma som gett 
kontaktuppgifter till de intervjuade bilägarna. Jag valde ut försäljare som arbetat under 
en längre tid inom branschen. Jag ville försäkra mig om att den intervjuade skulle ha en 
djup erfarenhet av branschen och bilägares beteende. Likaså strävade jag efter att få 
insyn i hur försäljare arbetar med kunder på lång sikt, vilket förutsatte några års 
verksamhet inom branschen. Jag ville också få fram information om bilägare som 
uppvisar ett stabilt återköpsbeteende. I mån av möjlighet försökte jag föra över de 
frågeställningar som diskuterats med bilägare till dessa intervjuer. Strukturen och 
innehållet i dessa intervjuer är dock starkt präglade av informanternas egna erfarenheter 
och upplevelser. Ofta besvarades frågorna med anekdoter från någon speciell 
försäljningssituation.
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Jag har sällan förmått frigöra mig från forskarrollen ens i de vardagliga diskussionerna 
med människor i min omgivning. Bilar och bilägande är ett ofta förekommande ämne 
för diskussion. Mitt intresse för området har säkerligen också såväl initierat som främjat 
diskussionerna med min omgivning. Under den tid jag varit engagerad i detta projekt 
har jag ständigt fått ta del av bilägares upplevelser i samband med bilköp, bilägande och 
bilanvändning. Och jag har med stort intresse tagit till mig allt man velat dela med sig 
av. Till skillnad från de mer systematiska intervjuer som beskrivs ovan har jag i dessa 
situationer varit en passiv mottagare av information och bara följt upp det personen 
ifråga tagit initiativ till att diskutera. Steinar Kvale (1997:25) beskriver intervjuer som 
en specifik form av samtal, rangerande på en skala från vardagens samspel, via 
professionell utfrågning till filosofiska dialoger. En intervju som genomförs i 
forskningssyfte skall förliknas med en professionell utfrågning av en annan person. 
Dessa ”vardagliga” samtal finns heller inte redovisade i den vetenskapliga empiriska 
studien. Jag har nämligen valt att ge de här diskussionerna en underordnad roll – de har 
inte dokumenterats på annat sätt än i mitt minne och har inte heller varit föremål för 
systematisk bearbetning och tolkning på samma sätt som de dokumenterade och 
utskrivna intervjuerna. Jag upplever dock att varje kontakt till empirin, systematisk och 
vetenskaplig eller inte, har varit till nytta för min tankeutveckling. Enligt Kvale 
(1997:45) borde man i högre grad ägna sig åt att fundera över huruvida undersökningen 
ger användbar kunskap i stället för att fundera över undersökningens vetenskaplighet. 
Gummesson (2000:126) anser likaså att formen av data och insamlingsmetod har 
mindre betydelse för studiens validitet än det sätt på vilket data omvandlas till 
information och riktiga slutsatser. Helt klart har även mina mindre systematiska 
kontakter till empirin bibringat användbar kunskap, i termer av en utvecklad förståelse 
för det undersökta fenomenet (jfr här också Gummesson 2000:70).

Antalet informanter kan naturligtvis vid första anblicken te sig något lågt och läsaren 
frågar sig kanske huruvida det sammanlagda materialet är tillräckligt för att uppnå 
studiens syfte? Varje forskningsprojekt där empiri används som grund eller stöd för de 
slutsatser man kommer fram till bör naturligtvis vara förankrad i en empirisk miljö som 
är tillräcklig för att garantera resultatens giltighet. Den empiriska undersökningen i detta 
projekt baserar sig på information erhållen från 28 bilägare och 4 bilförsäljare under 
totalt 44 djupintervjuer. Därtill kommer den mängd av data som erhållits via informella 
diskussioner med bilägare. Begreppet generalisering förekommer generellt i 
diskussioner kring olika studiers kvalitet, men framför allt ifråga om kvantitativa 
studier. Utgör då generaliserbarheten ett viktigt kvalitetsmått även i en kvalitativ studie? 
Likaså kan man fråga sig huruvida vår traditionella syn på begreppet generaliserbarhet 
är riktig. Bland annat Gummeson (2008:88) ifrågasätter generaliseringsbegreppets
betydelse:

It no longer seems so “obvious” that a limited number of observations cannot be 
used as basis for generalization. Nor is it obvious that properly devised statistical 
studies based on large number of observations will lead to meaningful 
generalizations.
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Thomsson (2002:33) hävdar till och med att generaliserbarhetsbegreppet kan vara ett 
missvisande kvalitetskriterium vid kvalitativ forskning. Kvaliteten i en empirisk 
undersökning kan svårligen bedömas enbart utgående från antalet informanter. 
Informationens kvalitet och riktighet, teman som jag redan delvis berört, må ha en lika 
stor tyngd – om inte större – i detta sammanhang. Operationalisering av syftet i 
väsentliga frågeställningar som besvaras via ändamålsenliga undersökningsmetoder har 
den avgörande effekten på resultatens tillförlitlighet. Målsättningen med studien är att 
erhålla förståelse för hur värde uppkommer för kunden. En successiv utvidgning av 
resultatens innebörd i detta avseende även till andra empiriska miljöer torde vara möjlig 
(se även Alvesson & Sköldberg 2008:53). Min intuitiva bedömning är att den totala 
mängden insamlad empirisk information torde vara tillräcklig för studiens syfte. Den 
empiriska informationen utgör i den här studien också bara en av grunderna för mina 
slutsatser. Målsättningen är att öka förståelsen för hur värde uppkommer för kunden 
genom att söka efter lärdomar också inom vetenskapsområden och -ämnen såsom 
axiologin och nya rön inom konsumentforskningen.

2.2.2. Att finna mening i informanternas berättelser 

Utmärkande för kvalitativa studier är den stora mängd av empiriskt material som 
genereras. I föreliggande forskningsprojekt består det empiriska materialet av ljudband, 
utskrifter, fältanteckningar samt även av de minnesbilder och sinnesintryck som varje 
kontakt till empirin har lämnat efter sig. Hur skall man då gå tillväga för att bringa reda 
i denna mängd av information i olika former och framför allt: Hur finna mening i 
informanternas berättelser?  

Kvale (1997:174f) beskriver fem olika metoder för intervjuanalys: 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning 
samt skapande av mening genom så kallade ad hoc-metoder. Meningskoncentrering
innebär att informanternas uttalanden sammanfattas och konkretiseras i korta och 
precisa formuleringar medan meningskategorisering innebär att intervjun kodas i 
kategorier. Omfattande utskrifter kan på detta sätt nedbrytas i till exempel tabeller. Vid 
narrativ strukturering arbetar forskaren med texten i syfte att hitta de berättelser som 
gömmer sig där bakom. Meningstolkningen i sin tur söker de underliggande 
dimensionerna i en informants uttalanden och målsättningen är att gå bakom det 
uppenbara och uttalade i jakt på dolda intriger och strukturer i informanternas 
berättelser. (ibid.) Att analysera ett intervjumaterial genom användning av ad hoc, dvs. 
att fritt växla mellan olika tekniker i syfte att skapa den bästa möjliga meningen 
utgående från intervjumaterialet, är enligt Kvale (1997:184) det vanligaste sättet. Kvale 
framhåller att hans beskrivning egentligen är en kategorisering av en mängd av olika 
analysmetoder. Enligt Kvale (1997:165) finns det nämligen inte någon given 
standardmetod för analys av intervjuer, eller för att uttrycka det mer korrekt: för att 
finna mening i informanternas berättelser. Perspektivet i Kvales kategoriseringsprocess 
utgår därmed från de olika metodernas förmåga att skapa mening i ett intervjumaterial. 
Det primära vid hantering av information insamlad via intervjuer är enligt Kvale att 
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garantera intervjuernas bidrag till en utvidgad kunskap kring de undersökta fenomenen. 
Janesick (1998:47f) påpekar likaså svårigheterna med att hitta en given metod för analys 
av ett kvalitativt material. Snarare är forskaren tvungen att utveckla en egen metod för 
att bringa mening i den insamlade informationen så att de empiriska fynden, berättelsen,
kommer till sin rätt på ett övertygande sätt. En fokusering på angreppssätt bör därför 
inte ske på bekostnad av identifiering av väsentliga fynd.

Analysmetoden i detta projekt kan närmast beskrivas som den ”personliga intuitiva 
tolkning” Kvale (1997:239) omnämner, eftersom strävan har varit att erhålla en intuitiv 
förståelse för informanternas berättelser och upplevelser utgående från den egna 
förförståelsen och förståelsen (se även Gummesson 2000:178). När det varit tillämpligt 
har jag använt mig av diverse olika analystekniker som hjälpmedel för att identifera 
samband eller hitta mönster i informanternas berättelser, jfr Kvales ad hoc (1997:184f). 
Här har inte medlet, dvs. analystekniken, varit det primära utan ändamålet: Vad har 
intervjuberättelserna resulterat i för information och hur har det varit mest lämpligt att 
finna meningen i denna information? Jag har således inte gått in för att genomgående 
analysera den genererade informationen genom att tillämpa en specifik, på förhand 
utvald analysmetod. Vid planering och genomförande av intervjuerna gick min fulla 
koncentration till att såväl ombesörja tillgång till empiri, och dessutom till ”rätt” empiri, 
som att fånga in densamma. Detta innebär dock inte att jag skulle ha förbisett 
betydelsen av den process som ger det empiriska materialet mening och leder till 
förståelse och kunskap. Informanternas berättelser har gåtts igenom en och en, men 
också som en helhet. Tonvikten vid genomgången har legat på att identifiera 
beskrivningar och uttalanden som explicit eller implicit antytt upplevelser av speciell 
betydelse i anknytning till informanternas bilägande. Informantens tonläge, kroppsspråk 
eller val av ord, uttryck och formuleringar har härvid använts som ledtrådar. Detta 
innebar att analys- och tolkningsprocessen inleddes redan vid själva intervjusituationen.

Analysarbetet har i den här studien därmed varken betraktats eller hanterats som ett 
separat arbetsmoment och jag ställer mig frågan huruvida man i en kvalitativ studie 
överhuvudtaget kan särskilja mellan arbetsmomenten insamling, tolkning och analys? 
Jag är böjd att besvara den frågan nekande. Bland annat Gummesson (2000:120; 
2005:324) utgår ifrån att informationssökning, analys, tolkning och frambringande av 
slutsatser kan ske samtidigt. Enligt Kvale (1997:50) omfattar intervjun såväl skapande 
som tolkning av den frambringade texten, och han konstaterar att analysfasen egentligen 
omspänner hela intervjuundersökningen (s. 185). Och är det inte just här vi finner en av 
de starka sidorna med den interaktiva intervjun som arbetsmetod? Innebörden av detta 
resonemang är att analysmomentet i en kvalitativ studie hellre bör betraktas som en 
process, som vare sig den är uttalad eller inte, kontinuerligt löper jämsides med det 
empiriska forskningsarbetet. Coffey och Atkinson (1996:11) konstaterar likaså att 
“...What is conventionally referred to as analysis is a pervasive activity throughout the life of a 
research project…”. Det mest övergripande jag kan konstatera om mitt förhållningssätt 
till informanternas berättelser och analys samt tolkning av dessa, är att min strävan har 
varit att öppet och fördomsfritt skapa så många och så heltäckande beröringsytor som 
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möjligt till empirin och framför allt – att låta empirin tala till mig. Varje kontakt till 
empirin har nämligen infogats i mina tankestrukturer i en omedelbar, simultan och 
iterativ process av insamling, analys, tolkning och förståelse och har på detta sätt 
kontinuerligt närt den logiska slutledningsprocessen. Studiens abduktiva ansats ger för 
handen att detta även gäller den information som inhämtats genom litteraturstudier.   

I Patton (1990:408ff) finner vi en beskrivning av den heuristiska forskningsansatsens 
analysprocess, och analysarbetet i den här studien kan konstateras följa en liknande 
arbetsgång. Den heuristiska analysprocessen inleds enligt Patton med en fas av 
försjunkning i totalen av de erfarenheter och upplevelser forskaren samlat på sig. 
Därefter följer inkubation, dvs. en tid av begrundande, då forskaren begrundar, bidar sin 
tid och tillåter fri utveckling av tankar. Den här fasen resulterar i insikt om innebörden 
av erhållna erfarenheter och upplevelser. Upplysningsfasen utvidgar forskarens 
medvetenhet samt fördjupar och preciserar den framväxande förståelsen. I den fas som 
handlar om förklaring blir konturerna av den företeelse studien fokuserar genom 
fokusering och reflektion allt skarpare. Den sista fasen av analysprocessen, den kreativa 
syntesen, knyter samman alla fynd till en ny och annorlunda återskapad vision av en 
upplevelse. Patton beskriver å andra sidan även den heuristiska ansatsen som ytterst 
personlig och enligt Moustakas (1990:9) utgår heuristisk forskning från forskaren själv 
med fokus på ett inre sökande och en dialog med det egna jaget. Detta har dock inte 
varit varken någon utgångspunkt eller målsättning i denna studie – däremot kanske man 
kunde betrakta det inre sökandet och dialogen med det egna jaget som en naturlig 
följeslagare i all förståelsegrundad forskning. Enligt Moustakas (1990:16) kräver den 
heuristiska forskningsansatsen också ”...that one be open, receptive, and attuned to all facets 
of one’s experience of a phenomenon, allowing comprehension and compassion to mingle and 
recognizing the place and unity of intellect, emotion, and spirit...”. Thomsson (2002:145) 
beskriver forskningsarbete som ”...en process som böljar fram mot en ökande förståelse av 
det fenomen som den som utformat undersökningen vill förstå...” – en uppfattning som jag 
till fullo kan omfatta.  

Men hur skall då läsaren kunna bedöma huruvida den empiriska informationen här har 
insamlats och bearbetats korrekt samt faktiskt givit upphov till de slutsatser som 
redovisas i den text som följer? Jag är medveten om att intersubjektiviteten kan 
upplevas som något otydlig. Jag har sanningsenligt svårigheter att särskilja hur det ena 
gett det andra i denna studie. Patton (1990:410) poängterar också svårigheten visavi 
detta: ”...the difficulty of more generally defining and sequencing the internal intellectual 
processes involved in qualitative analysis...”. Svårigheten i det här fallet beror på att jag mer 
eller mindre levt i symbios med såväl teori som empiri under hela projektets 
genomförande. En rekonstruktion av forskningsprocessen förefaller härmed också mer 
eller mindre omöjlig. Jag finner dock stöd i Alvesson och Sköldberg (2000:241) som 
anser att den kvalitativa forskaren borde lägga mindre vikt vid insamling och hantering 
av information, och i stället betona den process som handlar om tolkning och reflektion. 
Och framför allt borde forskaren reflektera över sin egen referensram och hur denna 
påverkar själva tolkningen, vilket också är det huvudsakliga budskapet i Alvesson och 
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Sköldberg (2000). Författarna placerar nämligen tyngdpunkten i all kvalitativ forskning 
på själva tolkningsprocessen av det empiriska materialet och poängterar hur viktigt det 
är att man förstår de referensramar som påverkar denna. I detta kapitel har jag också 
strävat efter att beskriva de referensramar, de värderingar och de erfarenheter som ligger 
till grund för mitt resonemang. Avsikten härmed är att bringa läsaren en tillräcklig 
uppfattning om den process som omvandlat information till kunskap och förståelse, men 
framför allt en förståelse för de premisser som präglat tolkningsarbetet.

Det bästa råd jag kan ge till läsaren är att han torde bedöma mina slutsatser, resultat och 
implikationer utgående från huruvida resonemanget känns logiskt eller inte med 
beaktande av den insyn i forskningsprocessen som här ges. Kvale (1997:164f) varnar 
för farorna med en överdriven fokusering på metod och intersubjektiv reliabilitet. 
Eventuella krav på metod och analysteknik får enligt honom inte under några som helst 
omständigheter överskugga betydelsen av forskarens kunskap, hantverksskicklighet och 
tolkande färdigheter.

2.3. Förhållningssätt till framställning och presentation av studiens resultat 

Förhållandet mellan teori och empiri följer i den här studien en abduktiv ansats, vilket 
även präglar dokumentationen och presentationen av de slutsatser forskningsarbetet ger 
upphov till. Grunden för forskningsarbetet är hermeneutiskt betingad och 
forskningsarbetet är präglat av en reflexiv arbetsmetod. Detta innebär att empiriska 
fynd, teoretiska stöd och egen tankeutveckling genomgående kontrasterats mot varandra 
i syfte att frambringa ny kunskap om värde och värdeskapande ur ett 
konsumentperspektiv. De slutsatser och antaganden som presenteras i denna avhandling 
skulle inte vara det de är om de vore grundade i enbart empiri eller teori. Det antagande 
hela den här studien vilar på, dvs. att kunden skall betraktas som värdeskapare, skulle 
inte ha kunnat formuleras utan impulser från såväl empiri som teori. Båda behövdes. 
Ansatsen följer därför en upptäckandets väg i såväl ett teoretiskt som empiriskt 
hänseende, grundad i en logik som bygger på förståelse och reflexion. I vissa fall har det 
empiriska materialet utgjort grunden för de framförda slutsatserna, i andra fall har det 
empiriska materialet en exemplifierande roll och belyser de slutsatser som är grundade i 
existerande teori. Enligt Thomsson (2002:35) följer dokumentationen och 
resultatpresentationen av en förståelsegrundande studie närmast formen av en berättelse, 
där den röda tråden löper från det övergripande till det enskilda. Den här avhandlingen 
kunde betraktas som en berättelse om värde och värdeskapande, och jag har valt att inte
presentera den empiriska studien och de fynd som den gett upphov till som en separat 
del i detta dokument. En separering i texten av de element som ligger till grund för den 
logiska slutledningen skulle ge en missvisande bild av grundvalen för mitt 
forskningsarbete.
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3 EN ANALYS AV VÄRDEBEGREPPET

3.1. Inledande diskussion 
3.2. Kort introduktion till axiologin 
3.3. Värde – ett svårfångat begrepp 
3.4. Värde – ett begrepp med flera dimensioner 

3.4.1. Värde som generiskt begrepp 
3.4.2. Kundens värdegrund 
3.4.3. Kundens värdebedömning 
3.4.4. Kundens värdeupplevelse 

Introduktion till kapitlet 

Att påbörja det här kapitlet känns som att stå inför ett sanningens ögonblick. Sidorna 
hittills har fungerat som en förankring för det område som egentligen skall utforskas. 
Ett skäl till min känsla av sanningens ögonblick är avsaknaden av något befintligt, ens 
en struktur till värdeteori att utgå ifrån. Problemet är inte att det finns för få 
publikationer som behandlar värdebegreppet – snarare är problemet att det finns för 
många. Publikationer som inte alltid för vår kunskap om värde framåt utan förleder oss 
att tro att en värdeteori inte behöver omfatta mer än ekvationen “Fördelar i förhållande 
till uppoffringar är ekvivalent med kundupplevt värde.” Så enkelt det låter. Jag har en 
stark känsla av att vi därmed har förenklat värdebegreppet in absurdum. Man talar om 
mervärde, att man skall maximera värdet för kunden, att ge mer för mindre, samma för 
mindre eller mer för mer som om det vore den enklaste uppgiften i världen.  

Kapitlet inleds med en inledande diskussion kring värdebegreppet. Den forskning som 
gett mig mest i min egen tankeutveckling är framför allt Lamont 1955, Hartman 1967 
samt Frondizi 1971 från filosofin/axiologin och för marknadsföringens del Holbrook 
1994 och 1999, Wikström 1996 samt Oliver 1999b. Mina tankegångar är starkt 
influerade av de axiologiska grundvalen. De filosofiska och axiologiska ansatserna 
följer en tankegång som är något olika den vi tillsvidare gett utrymme för inom 
marknadsföringen. För mig som marknadsförare har det varit en utmaning att träda in 
på axiologins område. Jag har strävat efter att fördjupa mig främst i de delar som jag 
har kunnat koppla till mina egna inledande tankegångar, medveten om att 
betydelsefulla bitar av det axiologiska forskningsområdet kanske saknas. Jag vill dock 
poängtera att syftet här inte är att ge en fullständig redogörelse för axiologin. 
Målsättningen är att berika den existerande kunskapen om värdebegreppet inom 
marknadsföringen med hjälp av axiologiska forskningsrön. Jag begränsar sålunda 
texten till att enbart omfatta en beskrivning av de olika forskningsfrågor och -teman 
inom axiologin som jag upplever vara av intresse för den föreliggande studien. Ett 
viktigt bidrag som förs fram i detta kapitel är uppstruktureringen av värdebegreppet i 
olika dimensioner, nämligen värde som generiskt begrepp, kundens värdegrund, 
kundens värdebedömning samt kundens värdeupplevelse. Från och med detta avsnitt 
träder även de empiriska rönen fram. 



47

3.1. Inledande diskussion 

För mer än 40 år sedan ansåg Hartman (1967:10) att kunskapen om värde fortfarande 
var i sin linda – detta trots snart ett sekel av studier av värdebegreppet. Hartman uttalade 
sig i det här fallet som filosof/axiolog. Jag har en känsla av att vi kunde säga samma sak 
om värdets roll specifikt inom marknadsföringen idag (se även Woodruff & Flint 2006). 
Under 1990-talet lyftes förvisso värdebegreppet fram inom marknadsföringsforskningen 
och “värdemaximering för kunden” kom att framstå som en av de allra viktigaste 
konkurrensstrategierna för ett företag – ett synsätt som fortsättningvis förordas. Bland 
andra Eggert, Ulaga och Schultz (2006:20) anser att ”...Offering superior value to the 
customer is essential for creating and maintaining long-term customer-supplier relationships...”.
Under de senaste åren har intresset för värdebegreppets betydelse inom 
marknadsföringen aktualiserats ytterligare i och med den nu framväxande 
tjänstebaserade marknadsföringslogiken. Vår kunskap om värdebegreppet, dess natur 
och dess innebörd i företagsekonomiska sammanhang i allmänhet och 
marknadsföringssammanhang i synnerhet är emellertid fortfarande blygsam. Inom 
marknadsföringen har vi traditionellt begränsat värdediskussionen till de ekonomiskt 
teoretiska modeller där man ser det kundupplevda värdet i termer av en jämförelse 
mellan varans pris och den erhållna kvaliteten i det mest specifika avseendet eller 
mellan vad man ger och vad man får i ett bredare perspektiv. Det stora 
forskningsintresset för värdebegreppet idag är samtidigt ett bevis för att det finns ett 
intresse för att öka vår kunskapsmassa om värdebegreppet. Trots detta ökade intresse 
för värdebegreppet under de senaste åren har man dock inte ännu kunnat formulera en 
entydig definition av värdebegreppet (Woodruff 1997), och få har lyckats bidra till en 
teori om värde (Holbrook 1999; Woodruff & Flint 2006). Holbrook (1994:3) anser att 
de få försök som gjorts har misslyckats i sin strävan att utreda värdebegreppets natur 
och typologi:

Yet my impression is that such emerging attempts have thus far failed to investigate 
the nature and types of value with anything like the degree of comprehensiveness and 
systematization needed to make telling conceptual inroads into the issues of concern.
                         

Värdebegreppet i sig är förvisso inget nytt eller okänt begrepp. Värdebegreppet 
behandlades redan av de tidiga grekiska filosoferna (se bl.a. Lamont 1955), och en av de 
allra tidigaste publikationerna där man finner något skrivet om värde ur ett ekonomiskt 
perspektiv är Adam Smiths The Wealth of Nations från 1776. Under 1800-talet fick 
värdebegreppet en större spridning genom att det mer systematiskt togs i bruk inom 
filosofin, och sedermera utvecklades till ett eget forskningsområde, dvs. axiologin. I 
slutet av 1800-talet lades början till den forskning inom filosofin och psykologin som 
senare utmynnade i teorin om värde eller axiologin (Frondizi 1971:3).

Inom företagsekonomin har värde behandlats inom ramen för ett flertal ämnesområden 
varav många har nationalekonomi som gemensam nämnare (Payne & Holt 2001:160). 
Även inom marknadsföringen har värde som begrepp förekommit redan under ett flertal 
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decennier. I tidiga marknadsföringspublikationer (se bland andra Abbott 1955:42; 
Alderson 1957:124; Howard & Sheth 1969:344) finns hänvisningar till kundens 
värdesystem och upplevt värde i samband med att kundens beteende i valsituationer 
behandlas. Värde som begrepp förekommer sedan inom flera olika delområden av 
marknadsföringen: enligt de Chernatony, Harris och Dall’Olmo Riley (2000:40) inom 
prissättning, marknadsstrategi och konsumentbeteende och enligt Khalifa (2004:646) 
ytterligare inom relationsmarknadsföringen. Inom de områden som nämns av dessa 
författare har man specifikt lyft fram värde som ett forskningstema och fört in det dels 
som en central del av kunskapsmassan, dels med ett syfte att utveckla delområdet i sig. 
Värde och värdeskapande har en central roll även i den tjänstebaserade 
marknadsföringslogiken (Vargo & Lusch 2004; Grönroos 2006) som nu håller på att 
finna sin form såväl avseende innehåll som innebörd.  

I Payne och Holt (2001) finner vi en noggrann och ingående dokumentation över 
utvecklingen av fokus i värdeforskningen inom marknadsföringen. Payne och Holt 
(2001:160) identifierar nio olika perspektiv på värdeforskningen vilka sedan ligger till 
grund för deras fortsatta resonemang. Se tabell 1. Dessa nio olika perspektiv delar 
författarna (ibid.) ytterligare in i tre olika grupper: perspektiv med stark influens på den 
fortsatta forskningen, forskningsområden som är av något färskare datum samt 
forskningsteman som ligger i forskningsfronten.  

Tabell 1 Utvecklingen av fokus i värdeforskningen och -litteraturen. 

Kärninfluenser Nyare perspektiv I forskningsfronten

Konsument-
värderingar och 
konsumentvärde

(1973–1994) 

Skapande och 
leverans av bästa 

kundvärde
(1990–1998) 

Kundvärde och 
aktieägarvärde
(1996–1997) 

Det utvidgade 
produktbegreppet

(1980–1997) 

Kundens värde för 
företaget

(1990–1996) 

Relationsvärde
(1993–1999) 

Kundtillfredsställelse
och tjänstekvalitet 

(1985–1998) 

Kundupplevt värde 
(1988–1997) 

Värdekedjan
(1985–1998)

(Källa: Innehållet anpassat och översatt utgående från Payne och Holt 2001:16214.)

14 I den ursprungliga figuren finns även en förteckning av forskare som bidragit till tankeutvecklingen 
inom varje perspektiv. I den här tabellen är denna förteckning utesluten på grund av forskarnas stora 
antal. Här finns endast tidsaxeln noterad så att årtal för den tidigast och den senast utgivna publikationen 
för varje perspektiv framgår. På detta sätt framkommer hur forskningsperspektivet utvecklats över tiden.
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En uppdatering av Payne och Holts schema från år 2001 vore kanske nu på sin plats. 
Numera kunde även ”kunden som värdeskapare” betraktas som ett perspektiv som 
ligger i forskningsfronten. Kundens roll som värdeskapare i marknadsföringsprocessen 
fördes tidigt fram av forskare såsom Grönroos 1979, Gummesson 1995, Wikström 
1996a; 1996b samt Wikström och Normann 1994, Wikström et al. 1998 och har under 
de senaste åren ytterligare betonats i publikationer av Ravald 2001, Normann 2001, 
Rust och Oliver 2004, Vargo och Lusch 2004 samt Grönroos 2006 och 2007.  

Payne och Holt (2001:177) avslutar sin analys med att konstatera bland annat följande: 
a) värde är ett mer omfattande begrepp än man generellt antar i värdelitteraturen, b) man 
bör utveckla en begreppslig referensram som integrerar och förenhetligar de nuvarande 
forskningströmmarna. Dessa konstateranden instämmer jag gärna i. Sammanfattningsvis 
får vi konstatera att värde är ett så centralt begrepp inom marknadsföringen att det 
kunde finnas med i diskussionen oberoende vilket delområde inom marknadsföringen 
det är fråga om. Likaså torde vi kunna konstatera att oberoende inom ramen för vilket 
delområde värdeforskning än bedrivs så fördjupar resultaten vår kunskap om 
värdebegreppet inom marknadsföringen som helhet.  

Bland annat Woodruff (1997:141) konstaterar att varje marknadsföringsstrategi med 
värde som ett centralt tema naturligtvis borde utgå från en ingående kännedom om 
begreppet självt. I tabell 2 på nästa sida presenteras ett antal beskrivningar eller 
definitioner, som jag upplever ge en återspegling av den variation som finns i olika 
marknadsföringsforskares sätt att betrakta värde15. En djupare betraktelse av de här 
definitionerna ger för handen att de varierar såväl i den innebörd begreppet värde ges, 
som till sin form och struktur. En del definitioner är klart fokuserade på själva 
bedömningen (Zeithaml 1988; Mattsson 1988; Monroe 1990; Oliver 1997), andra 
beskriver värdebegreppet i mer generella ordalag (Woodruff & Gardial 1996; Woodruff 
1997; Oliver 1999b; Sinha & Desarbo 1998). Andra definitioner ser det kundupplevda 
värdet som en jämförelse mellan två faktorer, t.ex. erhållna fördelar i förhållande till 
gjorda motprestationer eller uppoffringar (Monroe 1990; Oliver 1997; Kotler 1998). 
Ofta ser man även en annan term eller en synonym för värde användas, såsom nytta 
(Grönroos 1979) eller värdefullhet (Oliver 199b). Woodruff konstaterar att vår kunskap 
om värdebegreppet är fragmenterad och att någon gemensam linje inte ännu kunnat nås 
bland värdeforskarna (1997:142). På vissa punkter hittar Woodruff dock gemensamma 
nämnare: I de definitioner han granskat verkar det råda konsensus om att värde härrör 
från eller är förenat med användning av en produkt. Det verkar också råda 
överensstämmelse om att värde ligger i kundens uppfattning och att denna uppfattning 
långt beror av en jämförelse mellan det som erhålls i förhållande till det som uppoffras. 
Men efter en mer djupgående analys konstaterar Woodruff att de divergerande åsikterna

15 Jag kommer inte i denna text att desto närmare kommentera de definitioner som finns i tabell 2. De 
finns beskrivna enbart för att åskådliggöra den mångfald av värdebeskrivningar man kan finna i 
marknadsföringslitteraturen. Den tidigaste definitionen i tabellen är från 1979. Värdebegreppet 
förekommer i marknadsföringslitteraturen också tidigare, se t.ex. Alderson (1957). Alderson ger dock 
inget definition på värde utan beskriver det i termer om nytta. 
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Tabell 2  Ett urval av definitioner på värde i marknadsföringen 

Värde för kunden är den verkliga, realiserade nytta som kunden erhåller 
genom att kunden a) via egna aktiviteter omvandlar den potentiella nyttan 
(bytesvärde) hos en vara, eller b) genom sin medverkan i tjänsteprocessen 
tillgodogör sig den verkliga nytta (bruksvärde) som finns inbyggd i en tjänst.  

Grönroos
1979:8616

Perceived value is the consumer’s overall assessment of the utility of a 
product based on perceptions of what is received and what is given.

Zeithaml 
1988:14 

Value is a measure of how well things stand up to norms. Mattsson 
1988:22 

 Buyer’s perception of value represent some tradeoff between the quality or 
benefits they perceive in the product relative to the sacrifice they perceive in 
paying the price. 

Monroe 
1990:46 

Holbrook
1994:27 Value is an interactive relativistic preference experience. 

Customer value is the customers’ perception of what they want to have 
happen (i.e., the consequences) in a specific use situation, with the help of a 
product or service offering, in order to accomplish a desired purpose or 
goal.

Woodruff & 
Gardial
1996:54 

Customer value is a customer’s perceived preference for and evaluation of 
those product attributes, attribute performances, and consequences arising 
from use that facilitate (or block) achieving the customer’s goals and 
purposes in use situations.

Woodruff 
1997:142 

A  judgement comparing what was received (e.g. performance) to the 
acquisition costs (e.g. financial, psychological, effort). Oliver 1997:28 

Oliver
1999b:55 Value is the additional “worth” an entity brings to one’s life 

Perceived value is clearly a multidimensional construct derived from 
perceptions of price, quality, quantity, benefits, and sacrifice, and whose 
dimensionality must be investigated and established for a given product 
category. 

Sinha & 
DeSarbo
1998:237 

A value judgement is the customer’s assessment of the value that has been 
created for them by a supplier given the trade-offs between all relevant 
benefits and sacrifices in a specific use situation. 

Flint, Woodruff 
& Gardial 
2002:171 

16 Egen bearbetning. 



51

är betydligt mer avgörande till sin karaktär. Definitionerna följer olika mönster, bygger 
på olika grund och nyttjar en varierande terminologi. 

För att vi inom marknadsföringen skall nå en fördjupad förståelse för värdebegreppets 
väsen tror jag det är väsentligt att vi särskiljer två centrala frågeställningar i 
värdediskussionen, nämligen ”Vad är produkten värd?” och ”Hur uppkommer värde för 
kunden?”. På basis av den litteraturgenomgång som gjorts för denna studie är min 
bedömning att vi inom marknadsföringen hittills fokuserat den först nämnda 
frågeställningen framom och kanske rentav på bekostnad av den senare nämnda. Man 
har i stor utsträckning betraktat värdebegreppet som ett mått på graden av värdefullt 
innehåll inom ramen för en utbytessituation, dvs. ett enskilt köp eller en enskild 
transaktion. Från ”Vad är produkten värd” till ”Vad vill kunden betala?” är steget inte 
heller långt. Fordomdags värderade man också enligt Adam Smith ägodelar enligt det 
pris som betalats för dem: ”...Yet in old times we find things were frequently valued 
according to the number of cattle which had been given in exchange for them...” (1776:127). 
På basis av Smiths därpå följande resonemang förstår man att han inte var fullständigt 
övertygad att denna syn till alla delar var korrekt. Enligt Lamont (1955:24) var det dock 
inom klassiska nationalekonomin vanligt att prisbegreppet användes synonymt med 
värde. De tidiga nationalekonomerna använde nämligen på sin tid termen värde i en 
mycket vid omfattning: Allt som man ville ha, behövde eller begärde var värdefullt. 
Småningom insåg man nödvändigheten av att särskilja mellan utbytesvärde (value-in-
exchange) och bruks- eller användningsvärde (value-in-use) (ibid.). Termerna användes 
de facto i skrift redan på 1700-talet av Adam Smith. I Smith (1776:131) finner vi 
nämligen en av de första beskrivningarna av vilka regler eller principer individer följer i 
utbytessituationer. Han antog att dessa regler fastställer “…what may be called the relative 
or exchangeable value of goods…”, och inom ramen för denna diskussion väljer han att 
göra åtskillnad på value-in-exchange och value-in-use. Smith utgick ifrån att värde dels 
kan utrycka nyttan hos ett specifikt objekt, ett så kallat användningsvärde, dels kan det 
uttrycka köpkraften hos ett objekt, dvs. hur stor mängd av andra varor som kan köpas 
för en enhet av objektet i fråga, ett så kallat utbytesvärde. Smith (1776:132), men även 
Lamont (1955:24) lyfter fram det paradoxala samband som råder mellan value-in-
exchange och value-in-use: 

The things which have the greatest value in use have frequently little or no ‘value in 
exchange’; and, on the contrary, those which have the greatest value in exchange 
have frequently little or no value in use. Nothing is more useful than water: but it will 
purchase scarce anything – scarce anything can be had in exchange for it. A 
diamond on the contrary, has scarce any value in use, but a very great quantity of 
other goods may frequently be had in exchange for it.
     Smith 1776:132

Och det är just mellan value-in-exchange och pris vi finner den stora likheten: “...It will 
be observed that value-in-exchange is synonymous with price. It is the ratio in accordance with 
which things are exchanged for each other...” (Lamont 1955:25). Inom nationalekonomin 
kom sedan value-in-exchange att förkortas till bara value, vilket innebar att värde och 
pris kom att uttrycka samma sak. Value-in-use ersattes i sin tur mer eller mindre av 
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nyttobegreppet. (ibid.) Med facit i hand kan vi konstatera att detta angreppssätt fick ett 
starkt fotfäste inom nationalekonomin, så även inom marknadsföringen. 
Utgångspunkten att köparen på basis av ett förväntat bruks- eller användningsvärde 
(dvs. nytta) tar ställning till värdet av produkten, vilket därefter utmynnar i ett 
utbytesvärde, dvs. det pris till vilket utbytet genomförs, präglar fortfarande såväl 
pragmatiker som teoretiker. 

Men beskriver då värdebegreppet i frågeställningarna ”Vad är produkten värd?” och 
”Hur uppkommer värde för kunden?” verkligen två distinkta företeelser och ger detta 
oss samtidigt två olika forskningsfrågor? Och behöver vi veta mer än vad kunden vill 
betala för vårt erbjudande? Svaret på de här frågorna måste i det här skedet bli jakande. 
Å andra sidan kan man inte förbigå det inbördes samband som existerar mellan dessa 
två ovannämnda frågeställningar. Förståelse varför en produkt har ett värde för kunden 
nås först då vi kommit till insikt om hur värde uppkommer för kunden. De två 
ovannämnda frågeställningarna är intressanta såväl separat betraktade som ställda i 
förhållande till varandra. Jag tror inte man kan utesluta vare sig den ena eller den andra 
av dem i ett marknadsföringssammanhang. Förmodligen har de här en kompletterande 
funktion, dock så att den ena av dem måste ställas framom den andra: För att förstå vad 
produkten är värd för kunden och varför den har ett värde för kunden behöver vi också 
känna till vad som egentligen är värde för kunden, och framför allt behöver vi erhålla en 
förståelse för hur värde uppkommer för kunden. Lamont (1955:29) uttrycker sin syn på 
detta enligt följande: “…the ‘order of values’ in the sense of ‘order of prices’ is necessarily 
something quite differently from the ‘order of values’ in the sense of the ‘valuational order in 
the individual mind’…” Lamont anser att detta är fråga om två helt olika saker. Inom 
marknadsföringen har man nog fokuserat kundupplevt värde av företagets produkter i 
ett försök att närma sig kundens perspektiv och erfarenheter. Tyvärr har resultaten 
sällan lyckats fånga värdebegreppets verkliga natur och innebörd med utgångspunkt i 
kunden och hans erfarenheter och upplevelser. Inom axiologin har man däremot dryftat 
den grundläggande frågeställningen ”Vad är värde och vilken är dess natur?” och likaså 
strävat efter att förstå den aktivitet hos individen som handlar om värdering och 
tillskrivning av värde. Skillnaden mellan en ekonomisk och en filosofisk ansats i 
värdeforskningen framgår bl.a. av Lamont (1955:xiv): 

While the economist provides the vital clues, and much of the actual working out of a 
theory of the comparative value judgement, his central problems are different from 
those of the philosopher. The economist is primarily concerned with the production 
and distribution within a social order, with the exchange of goods and services, and 
his theory of valuation is developed only so far as is required from this point of view. 
The philosopher, on the other hand, is not concerned with the phenomena of the 
market but with the process of the valuation in the individual mind; ... 

En fråga det också är väsentligt att ta ställning till är på vilken nivå diskussionen i detta 
arbete framledes skall föras. Skall den vara djuplodande och filosofisk såsom en 
förankring i filosofin och axiologin medför eller skall den vara övergripande och 
operativ i enlighet med de ansatser man vanligen tillämpat inom värdeforskningen i 
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marknadsföringen? Mina ställningstaganden i problem- och syftesbeskrivningen är 
kanske redan ett svar på den här frågan. Målsättningen att föra in ett genuint 
kundperspektiv på värdebegreppet i kombination med en samtidig strävan att förklara 
något om värdebegreppets natur och innebörd gör det svårt att välja det övergripande 
och operativa alternativet. Å andra sidan får diskussionen inte förlora kontakten med det 
pragmatiska och gripbara. Den väg jag följer blir nödvändigtvis en balansgång mellan 
de två angreppssätten. 

3.2. Kort introduktion till axiologin 

Axiologin söker förståelse för de aspekter som styr en människas beteende och betyder 
konkret just teorin om värde17. Uttryckt i mycket enkla termer är tanken bakom 
axiologin att förklaringen till individers gärningar och attityder står att finna i vad som 
upplevs vara gott och vad som upplevs vara ont. Gott i förhållande till ont formar 
nämligen de värden som tar sig uttryck i individers beteende och kan även ses som en 
indirekt förklaring därtill. Utgångspunkten är att den mänskliga individen rör sig emot 
det goda och ifrån det onda18.“…Valuation or choice is concerned with the correlation of 
ends within a total personal conception of ’the good’…” (Lamont 1955:11). I sista hand 
handlar det om preferenser eller val. En individ antas preferera eller välja det som är bra 
framom det som är dåligt (Hartman 1967:166; Lamont 1955:189): 

We evaluate and buy and sell so as to economise resources for the satisfaction of 
our demands as a whole. Our effective choices are determined by – or are – our 
relative valuations (our estimates of degrees of goodness), because our behaviour 
is in all cases an expression of our striving for the good” as we (truly or 
mistakenly) apprehend it. Challenge the thruth of this proposition, and you 
challenge the basis of all economic theory.

Lamont 1955:10  

Enligt Lamont är således värde för individen intimt förknippad med valet mellan olika 
alternativ i vår strävan efter ”det goda”. Vi kan anta att detta gäller oberoende om vi 
lägger ett etiskt, psykologiskt eller marknadsföringsmässigt perspektiv på individens 
beteende. I ett marknadsekonomiskt hänseende skulle det här betyda att vi hellre köper, 
äger och använder en produkt som vi upplever vara bra, eller engagerar oss i långsiktiga 
förhållanden till företag som vi upplever vara bra.

Ovanstående låter förhållandevis enkelt. Fortfarande kvarstår dock problematiken kring 
vad som är bra, bättre/eller bäst ur individens perspektiv. Vad innebär det egentligen att 
något är bra och vilken är kopplingen mellan bra och värde? Lamont (1955:xiii) 
konstaterar att man under första hälften av 1900-talet ägnat sig åt att försöka besvara 

17 Ordet axiologi kommer från grekiskans axios (värde) samt logos (logik eller teori)
http://www.valueinsights.com/axiology3.htm 20.01.2000).

18 Här kan vi jämföra med Gutmans (1997) analys av konsumenters medel-mål-kedjor. Han konstaterar 
att individens mål kan beskrivas i termer om angenäma konsekvenser som är värda att sträva efter och 
icke-angenäma konsekvenser som skall undvikas. 
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frågan ”Vad är goodness eller värde?” med mycket blygsamma resultat. I Lamont 
(1955:46) finner vi dock den kanske mest entydiga definitionen på värde: “...Value
means degree of goodness...”, vilket för in diskussionen på termerna good och goodness.

Termerna good och goodness förekommer frekvent i den axiologiska litteraturen (se 
t.ex. Hartman 1967; Lamont 1955; Parker 1957; Frondizi 1971), men enligt Mattsson 
(1991:21) har etikforskare genom århundradena brottats med att finna en definition på 
goodness19 utan resultat. Lamont (1955:xiii) hävdar till och med att det inte ens är 
fruktbart att försöka besvara frågan “Vad är 'good'/'goodness' eller värde?”. Enligt 
honom visar erfarenheterna att frågeställningar om vad värde eller goodness är är så gott 
som omöjliga att besvara, vilket kanske också förklarar varför det är så svårt att nå 
konsensus såväl inom etiken som inom axiologin gällande dessa begrepp. Hartman 
(1967) har utgått från filosofen G E Moore i sin strävan att försöka hitta ett axiom för 
goodness. Hartman (1967:103) definierar good på följande sätt “…A thing is good if it 
fulfills the definition of the concept…“ och konstaterar att detta är det fundament eller 
axiom som axiologin vilar på:  

And thus we do whenever we hear that a thing is ‘good’: we combine the 
properties of the concept of the thing with the idea of the thing itself. This logical 
operation is the meaning of the word ‘good’. A thing is good insofar as it 
exemplifies its concept.

Trots att detta låter komplicerat är förklaringen relativt enkel. Låt oss ta en bil som 
exempel. De flesta individer har en uppfattning om bilen som objekt. De flesta har 
också en uppfattning om hurudan en bil skall vara för att vara bra, dvs. good. En ”bra” 
bil har en viss utrustningsnivå, har bra teknik och anses vara säker. Hartman väljer 
också att exemplifiera sin definition med hjälp av en bil (1967:102f). Han skriver att om 
man förklarar för någon att man har en ”bra” bil, kommer den här personen aldrig att 
hitta den på en parkeringsplats, eftersom han inte fått någon information om hur den ser 
ut. Men personen vet ändå en hel del om bilen i fråga, för i och med att den är bra fyller 
den också vissa kriterier. Good är nämligen ingen konkret enskild egenskap hos ett 
objekt utan som helhet beroende av objektets olika egenskaper. Utgående från Hartman 
förklarar Mattsson (1991:21) goodness enligt följande: 

The axiom of goodness is the relation between the matching of concrete and 
abstract properties of something (concept). The observed properties of a thing 
(concrete) are combined with the idea of a particular thing which is said to be 
good (abstract). The good thing has the properties of the abstract idea. The more 
properties observed, the better the thing. Concl. The more similar the content the 
higher the value. 

19 Den engelska termen goodness kan inte i det här sammanhanget översättas med det svenska ordet 
godhet. Godhet på svenska beskriver en själslig egenskap hos människor. Godhet är därför i det här fallet 
inte ett lämpligt ordval. I texten framöver kommer jag i stället att kvarhålla den engelska termen goodness 
för enkelhetens skull.   



55

Ju högre grad av överensstämmelse mellan objektets verkliga egenskaper och vår egen 
abstrakta föreställning av vad som karaktäriserar ett objekt som är bra, desto högre är 
sålunda graden av eller nivån på värdet (se även Mattsson 1990). Nivån på värdet hos 
ett objekt antas härmed vara positivt korrelerad med graden av goodness. En viss likhet 
med Lamonts tankegångar avseende just detta kan skönjas. Lamont (1955:3) använder 
till en början termerna goodness och value som varandras synonymer och gör först 
senare en skillnad i innebörd dem mellan. I det skedet får värde betydelsen degree of 
goodness (1955:46) och här finner vi också kopplingen till Hartmans definition med 
förklaringar. Lamont (1955:263) väljer att beskriva goodness i termer om godkännande. 
Då vi tillskriver ett föremål, en företeelse eller en gärning goodness uttrycker vi 
godkännande.

Perrys (1954:3) tolkning av termen good blir intressant då vi placerar in diskussionen i 
ett marknadsföringsmässigt sammanhang. Perry väljer nämligen att definiera värde i 
termer av intresse och han konstaterar att full förståelse erhåller vi för definitionen först 
då termen intresse har klargjorts. Enligt Perry (1954:101) är termen good förknippad 
med ett objekts eller tings förmåga att väcka ett positivt intresse och allt som är 
begärligt, omtyckt, uppskattat, önskat eller förväntat är good. “…A thing – any thing – has 
value, or is valuable, in the generic sense when it is the object of an interest – any interest. Or, 
whatever is an object of interest is ipso facto valuable...” (Perry 1954:3). Enligt Perry 
(1926:619) får ‘evil’ betydelsen negativt intresse, vilket skall ses som klart åtskilt från 
avsaknad av intresse. För vi över dessa tankegångar till ett marknads-
föringssammanhang kan vi konstatera att värde, såväl i termer om good som i termer 
om evil, kommer att ha effekt på individens köp- och relationsbeteende. Det som 
upplevs vara good ökar intresset för en produkt eller ett företag, medan evil påverkar 
beteendet i riktning från en produkt eller ett företag.

Förvånande är att endast ett fåtal av de marknadsföringsforskare som studerar 
värdebegreppet har bekantat sig med axiologin som forskningsområde20. Holbrook 
(1999:4) förundrar sig över att marknadsföringsforskare vanligtvis negligerar axiologin 
som kunskapsområde. Han beskriver hur han, när hans intresse för axiologin väcktes, 
förvånades över att de böcker om axiologi som fanns i bibliotekskartoteket också fanns 
troget väntande i sin hylla, dammiga och de flesta av dem aldrig öppnade. Holbrook 
(1999:3) hävdar att axiologin utgör en viktig informationskälla för de marknadsförings- 
och konsumentforskare som intresserar sig för värdebegreppets natur. Också enligt 
Hartman (1967:7) är det axiologen som är expert på värde: ”... His task is to be familiar 
with the fundamental principles and general laws that underlie all valuing…”

Men, som vi konstaterade redan i inledningen: det är svårt att finna entydiga 
beskrivningar eller klargöranden av värdebegreppet också i den axiologiska litteraturen. 
Utmärkande för axiologin är att man fokuserar de bakomliggande processer som 
individens värderingsprocess består av. Inom ramen för detta strävar man också efter att 

20 Mattsson (1990, 1991 inklusive andra publikationer) utgör här det undantag som bekräftar regeln. 
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på ett tillfredsställande sätt beskriva naturen hos värde som fenomen. I 
marknadsföringslitteraturen råder det däremot ingen brist på klargöranden av 
värdebegreppet, de flesta av dem i definitioner av upplevt värde, kundvärde etc. 
Utmärkande för dessa är den stora variation som råder. Vid närmare eftertanke finner 
man också ett naturligt skäl till denna skillnad i synsätt och forskningsfokus mellan 
marknadsföringen och axiologin. Inom marknadsföringen är det naturligt att man söker 
en pragmatisk innebörd i forskningsrönen så att lärdomarna kan appliceras i praktiskt 
marknadsföringsarbete. Inom axiologin är det däremot givet att diskussionen sker på en 
filosofisk och abstrakt nivå. Eftersom axiologin utgör en del av filosofin som 
vetenskapsområde, dvs. läran om grunderna för individens vetande och tänkande och 
valet av forskningsfråga ställs naturligtvis i enlighet med detta. Enkla svar på läsarens 
frågor ges sparsamt medan filosofiska resonemang och spörsmål dryftas i stor skala. 

3.3. Värde – ett svårfångat begrepp 

Värde är utan tvekan ett svårfångat begrepp. Detta gäller såväl ur en teoretisk som ur en 
empirisk synvinkel. Enligt Helfert (1966:1) är det lika svårt att konstatera när något har 
ett värde som att förstå värdebegreppets innebörd, eftersom “…value is an elusive21

concept at best…”. Trots sin komplicerade natur är värde som sådant en populär och ofta 
använd term. Pepper (1958:8) hävdar att värdebegreppets främsta förtjänst ligger just i 
dess lösa strukturer: ”...Its utility consists precisely in its looseness, unreflectiveness, and 
freedom of theoretical bias...” Dessa lösa strukturer bidrar helt klart till den frekventa 
användningen. Vi får dock konstatera att denna popularitet också fört med sig negativa 
aspekter i den meningen att termen värde används med en viss oförsiktighet. Enligt 
Perry (1954:1) är det nämligen bara värde-experten, dvs. den som har värde som sitt 
forsknings- eller arbetsområde, som är noggrann med hur termen värde används: 
“...Everyone else uses this word carelessly...” Perry (1954:5) förklarar en del av 
populariteten med att värde som ord är språkligt sett enkelt att använda i och med att det 
kan uppträda såväl som substantiv, som adjektiv och som verb. Detta är inte enbart till 
fördel eftersom det föranleder tvetydighet och därmed också kan leda till 
misstolkningar. Den mest försåtliga och olycksaliga tvetydigheten ser Perry (1954:5) i
de situationer där värde uppträder som verb:

Most insidious and disastrous of all is the ambiguity attaching to the verb “to 
value”, which may mean making valuable, or judging to be valuable. Similarly, to 
“value a thing highly” may mean either to care greatly for it, and thus to give it 
great value, as when one loves money; or it may mean to ascribe great value to it in 
some scale of comparative magnitude, as when one judges money to be more 
precious than sleep. And sometimes “to value”, or “to evaluate”, means to assign 
value to an object for reasons, that is, because it possesses certain characteristics, as 
when one values money for what it will buy.

21 Oåtkomlig, undanglidande, gäckande, som är svår att få grepp om (komma ihåg) [«» Ex an elusive 
word] (enligt Norsteds engelska lexikon). 
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En annan orsak till tvetydigheterna kring värdebegreppet finner vi i det faktum att 
värdebegreppet används inom flera olika forskningsdiscipliner. Utöver filosofi och 
ekonomi kan här nämnas etik, psykologi, sociologi, metafysik, realism och teologi 
(Osborne 1933:1f). Pepper (1958:1) nämner därutöver även estetik, epistemologi, 
nationalekonomi, politologi och antropologi. Medan Osborne vidhåller att det 
underliggande fenomen, benämnt värde, som studeras i de olika disciplinerna är 
väsentligt olika, anser Pepper att problemet i grunden är det samma för dem alla.  
“...Theory of value is a movement in the opposite direction, drawing out the core of problems 
which they all share... They are the problems of the good and the bad...” (Pepper 1958:1). Här 
kan vi t.ex. jämföra med Hartman (1967) som ser axiologin som en förenande länk 
mellan etik och sociologi, etik och estetik, etik och psykologi, etik och ekonomi. 
Lamont (1955:xi) påvisar också det gemensamma ursprunget hos ekonomi, 
filosofi/axiologi och etik i följande citat:  

The value judgement – the assertion that something is good or bad, better or worse 
than something else – employs concepts which are extraordinarily like those 
employed in the economic order. The moral judgement, however, which is expressed 
through such terms as duty, obligation, right, justice, imperative, and so forth, is 
obliously employing the concepts of the juridical order. In this connexion, it is 
significant that both economics and jurisprudence are specialised studies, which, 
historically, have developed out of moral philosophy in the old comprehensive sense.

Lamont (1955:9) vidhåller dock att man måste göra åtskillnad mellan en bedömning av 
värde och en bedömning på moralisk grund, eftersom de till sin form och natur är så 
olika varandra. Enligt honom är värdebedömningen besläktad närmast med etik och 
ekonomi, medan den moraliska bedömningen skall förknippas med etik och juridik. Den 
förra handlar mer om vad som är ”bra för mig” då den senare mer ser till det som är 
“bra ur en interpersonell eller samhällelig aspekt”. Osborne (1933:1) ger följande bidrag 
till denna diskussion: “...Current theories about Value are concerned with different things and 
their only source of contact is the common use of one set of terms, to which they severally 
ascribe different meanings...”. Osbornes bok består egentligen av en redogörelse för olika 
vetenskapsområden där värde ingår som ett centralt begrepp, med fokus på den 
betydelse man inom dessa områden tillskriver värdebegreppet22. Att olika författare ger 
värdebegreppet olika betydelser anser inte Osborne medföra någon förvirring eftersom 
författarna behandlar väsentligt olika problem. De råkar bara nyttja samma benämning, 
nämligen värde, men avser helt olika saker därmed. Värdeforskningen präglades enligt 
Osborne (1933:1) under trettiotalet av en förvirring som hade sitt ursprung i att man inte 
gjorde åtskillnad mellan verbala och konceptuella begreppsdefinitioner:

22 Osborne (1933:2) om olika discipliners användning av värde och i vilken betydelse: 
Etik – värde handlar om gott och ont; idealen är: sanning, skönhet, godhet.  
Psykologi – värde är en attityd i förhållande till det objekt som värderas; tillfredsställelse, lust, glädje, 
behag.  
Sociologi – värde handlar om socialt accepterade och erkända ideal samt syften, tex samhällelig välfärd. 
Metafysik – värde handlar om det som är konkret och verkligt i förhållande till begreppslig existens.  
Realism – värde kan inte definieras eller analyseras, det är en enkel och inneboende kvalitet hos ting.  
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From the habitual presumption that the use of a common set of terms implies a 
common content of ideas – from the confusion of verbal with conceptual definition – 
derives in large part the “trostlos Bild” of Value philosophy today.

Som läsare förundrar man sig över de diametralt olika åsikter som förs fram av dessa 
författare. Hur kan de se på saken så olika? En del av svaret kanske vi finner i att de 
ovannämnda författarna representerar två olika tidsepoker, där Pepper och Hartman kan 
ge en återblick inte bara på det som Osborne och hans samtida kolleger presenterade, 
utan även det som fördes fram under 25 år därefter. Osborne i sin tur beskriver ett skede 
då axiologin ännu var i sin linda. Min bedömning är att båda åsikterna kan försvaras. På 
en högre abstraherad nivå har fenomenet värde som förklarande variabel i en individs 
beteende förmodligen samma effekt, oberoende om vi studerar det med till exempel en 
psykologisk eller en etisk utgångspunkt. Att göra det som är rätt medför förmodligen en 
inre tillfredsställelse för det egna jaget hos en individ. På en mer konkret eller operativ 
nivå varierar däremot värdebegreppets natur och innebörd mellan olika 
forskningsdiscipliner. Den betydelse man tillskriver värdebegreppet i till exempel en 
etisk (vad är rätt versus fel) eller psykologisk (tillfredsställelse, förnöjelse) ansats är 
skild från den betydelse en ekonom (till vilket pris kan ett utbyte göras) eller en 
marknadsförare (vad är värdefullt för kunden) vill ge värdebegreppet. Ett begrepp kan 
därmed ha olika betydelser inom olika forskningsdiscipliner utan att detta för den skull 
orsakar begreppsförvirring. Däremot är det önskvärt att ett specifikt begrepp inom en 
viss forskningsdisciplin och i ett givet sammanhang, har en fastställd betydelse så att det 
inte där föreligger tvetydigheter gällande begreppets innebörd.

Författare såsom Payne och Holt (2001) samt Wilson (2003) beklagar den låga grad av 
konsensus som råder kring värde och kundvärde inom marknadsföringen. Enligt 
Lapierre (1997a:3) har nästan varje forskare en egen benämning med tillhörande 
beskrivning som de arbetar med. En analys av värdelitteraturen i marknadsföringen 
visar att värde används i bl.a. betydelsen värdefullhet (Kemp & Willets 1995; Oliver 
1999b), nytta (Matanovich, Lilien & Rangaswany 1999), kvalitet eller önskvärdhet
(Woodruff & Gardial 1996; Zeithaml 1988). Woodruff (1997:141) lyfter fram de 
problem detta medför: “…They (the definitions) typically rely on other terms, such as utility, 
worth, benefits, and quality, that, too often, are themselves not well defined…” Den 
iakttagelse som Woodruff här gör, avtäcker en del av problemets kärna. Hur skall vi 
kunna förstå värdebegreppet om de begrepp man använder för att beskriva det inte 
heller är entydigt definierade? Dessutom används de nämnda begreppen ibland som 
varandras synonymer, eller på ett sätt som gör det svårt att se hur de skiljer sig från eller 
är relaterade till varandra. Bland andra Zeithaml (1988:2) konstaterar att kvalitet och 
värde inte är entydigt särskilda från varandra, och inte heller från andra liknande 
begrepp, såsom till exempel nytta. Genom att positionera värde i förhållande till dessa 
begrepp skulle man antagligen nå en större förståelse för värdebegreppets natur och vad 
värde egentligen betyder för kunden.
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Enligt Zeithaml (1988:13) skiljer sig kvalitet och värde åt i två avseenden. För det första 
är värde mer individuellt och personligt än kvalitet och är därför också ett begrepp på en 
högre abstraktionsnivå. Värde kan anses som en känslomässig pay off (Young & Feinen 
1975 citerad i Zeithaml 1988), ett abstrakt multidimensionellt attribut som är svårt att 
mäta (Geistfeild, Sproles & Badenhop 1977 citerad i Zeithaml 1988) och som är 
jämförbart med instrumentella värderingar (Olson & Reynolds 1983 citerad i Zeithaml 
1988). För det andra innebär värde en jämförelse mellan vad man som köpare ger och 
får. Kvalitet är däremot fokuserat på det kunden erhåller i form av teknisk 
produktkvalitet, betjäningskvalitet osv. Zeithaml konstaterar också att konsumenter 
verkar betydligt mer överens om vilka element i ett erbjudande som är relaterade till 
kvalitet än om vilka attribut och abstraktioner som kan relateras till värde. Förmodligen 
kan detta förklaras med den höga grad av subjektivitet som gäller för värde – det 
upplevs på individuell bas och är dessutom situationsberoende. Oliver (1997; 1999a) i 
sin tur ser kvalitet som en input i det värde kunden erhåller, och gör på detta sätt en klar 
åtskillnad mellan de två begreppen.  

Enligt Zeithaml (1988:14) är det väsentligt att skilja mellan de olika produktattribut som 
kunderna förknippar med produktkvalitet och de attribut som förknippas med upplevt 
värde. Bolton och Drew (1991:383) konstaterar på basis av resultaten från en 
omfattande empirisk studie bland telefonabonnenter att kvalitet och värde är två icke 
identiska begrepp emedan värde verkar vara ett “…’richer’, more comprehensive measure 
of customer’s overall evaluation of a service than service quality…” Även de här författarna 
lyfter fram att värde är individberoende medan kvalitet är av en mer generell karaktär. 
Bland andra Liljander och Strandvik (1995b) beskriver upplevd tjänstekvalitet som 
“…an outsider perspective, a cognitive judgement of a service…” Kvalitet kan enligt dessa 
författare bedömas på basis av till exempel marknadskommunikation eller word-of-
mouth och någon direkt erfarenhet av den tjänst som kvalitetsbedöms skulle därför inte 
vara nödvändig. Författarna anser att det samma inte är möjligt visavi värde, i det fallet 
måste individen ha någon form av direkt erfarenhet. 

 Texten föranleder förtydliganden i åtminstone två avseenden: a) under vilka 
omständigheter kan man konstatera att kvalitet är av generell karaktär, och b) är det 
möjligt att ha en uppfattning om kvalitet utan att ha direkt erfarenhet av densamma? 
Dessa frågor bör besvaras så att förhållandet mellan begreppen kvalitet och värde kan 
klargöras. Gällande den första reflektionen tror jag vi måste göra åtskillnad på kvalitet i 
termer av teknisk och objektiv sådan samt kvalitet som en upplevd sådan. Beträffande 
teknisk och objektiv kvalitet, dvs. kvalitet som är mätbar och som kan jämföras med 
uppställda standarder, är det troligt att denna kan vara av generell karaktär, dvs. kan 
uppfattas på samma sätt av olika individer. Innebörden i termen upplevd kvalitet kan i 
sin tur inte förstås på annat sätt än att upplevd kvalitet alltid är individuell, eftersom en 
upplevelse alltid är beroende av individen. En analog analys av värde ger för handen att 
det tekniska måttet på en produkts värde likaså kan beskrivas som allmängiltigt för olika 
individer, medan vad som är värde för den enskilda inte kan vara annat än individuellt. 
Så långt skulle därmed begreppen värde och kvalitet följa en liknande logik. Till sitt 
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innersta väsen upplever jag dem ändå som olika. Värde är grundat i individens 
värderingar och personlighet och uppkommer i individens egna värdeskapande 
aktiviteter. Utgående från sina egna preferenser tar individen sedan ställning huruvida 
ett objekt är ”bra” eller ”dåligt”. Den upplevda kvaliteten är däremot grundad i den 
produkt som kunden tar ställning till.

Följande förtydligande gäller huruvida upplevd kvalitet kan existera utan direkt 
erfarenhet eller upplevelse av en produkt. Liljander och Strandviks påstående kan 
svårligen tolkas på annat sätt än att detta i praktiken skulle vara möjligt. Jag är böjd att 
hålla med dem. Jag tror att man kan ha en uppfattning om kvaliteten på såväl en vara 
som en tjänst utan att personligen ha varit i kontakt med varan eller tjänsten. Den här 
uppfattningen ligger sedan till grund för hur man upplever kvaliteten på nämnda vara 
eller tjänst. Skillnaden mellan uppfattning och upplevelse blir här ett huvudbry av 
filosofisk karaktär, och utmynnar i en frågeställning om hur vi egentligen skall tolka 
begreppet upplevd kvalitet. Grönroos (1984; 2000) modeller över upplevd 
tjänstekvalitet utgår ifrån en situation där upplevelsen baserar sig på en reell 
kvalitetserfarenhet. Det resonemang jag för ovan ifrågasätter heller på inget sätt 
innebörden av dessa. Jag ställer mig bara öppen för att den upplevda kvaliteten av en 
produkt för kunden också kan utgå från de informationskällor som t.ex. Liljander och 
Strandvik beskriver. Värde, å andra sidan, kan enligt min åsikt uppkomma för kunden 
först då objektet omsluts av dennes egna värdeskapande aktiviteter, vilket innebär att 
även upplevd kvalitet och värde för kunden måste betraktas som två olika företeelser.  

Det finns dock även likheter mellan kvalitet och värde som förtjänar att lyftas fram. I 
Holbrook och Corfman (1985:32) hittar vi till exempel följande uttalande: “…It appears 
that in everyday marketing language “quality” or “high in quality” means good…” Enligt 
författarna skulle alltså kvalitet betyda att något är bra, dvs. good. Kopplingen till värde 
och de axiologiska beskrivningarna därav blir uppenbar. Såväl kvalitet som värde 
förknippas här med adjektivet bra. En annan beröringspunkt mellan begreppen kvalitet 
och värde finner vi i deras roll gällande kundtillfredsställelse. Ett flertal författare väljer 
nämligen att kategorisera dem bägge som en förklarande variabel i kundens 
tillfredsställelsefunktion. Grönroos (2000:80) konstaterar att en kvalitetsbedömning 
resulterar i olika grader av tillfredsställelse utgående från den upplevda kvalitetsnivån. I 
Spreng et al. (1993:51) konstateras ett motsvarande samband mellan värde och 
tillfredsställelse. Frågan man då ställer sig är huruvida värde och kvalitet då är två 
jämbördiga förklarande variabler gällande kundens tillfredsställelse? Oliver (1997; 
1999a) anser dock att det korrekta förhållandet mellan alla dessa tre begrepp är att 
kvalitet bidrar till värde, som i sin tur påverkar tillfredsställelsenivån. 
Sammanfattningsvis får vi konstatera att det är skäl att använda sig av begreppen 
kvalitet och värde med en viss försiktighet. De är inte varandras synonymer och 
befinner sig på olika förklaringsnivåer gällande kundens tillfredsställelse och beteende. 

En annan mer pragmatisk orsak till tvetydigheterna kring värdebegreppet är att det 
också i vardagligt tal kan ha flera olika betydelser. Redan på trettiotalet konstaterade 
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Osborne (1933:6f) att värde används i allt från ekonomiska sammanhang till 
kaffebordsdiskussioner. Oliver (1999b:43) finner värde vara ett begrepp som är laddat 
med så många tolkningar att det är förunderligt att aktörer på marknaden över huvud 
taget kan komma överens om när värdet är tillräckligt för att ett utbyte skall kunna ske. 
Även Zeithaml (1988:17) berör denna problematik, och hon konstaterar att en av 
orsakerna till att det är så svårt att forska i värde är att konsumenter tillskriver 
värdebegreppet så många olika innebörder. Valerie Zeithamls artikel från 1988 är en av 
de allra första publikationerna som ingående behandlar värde ur ett 
marknadsföringsperspektiv. I Zeithamls artikel finner vi också en av de mer djupgående 
beskrivningarna av värde i marknadsföringslitteraturen. Hennes studie kan dessutom 
klassificeras som basforskning till skillnad från de många studier av tillämpad karaktär 
som publicerats. Zeithaml gör en grundlig analys av den existerande litteraturen inom 
bland annat pristeori samt konsumentbeteende och formulerar därefter ett antal 
hypoteser om såväl kvalitet, pris som värde. Hon relaterar dessutom dessa begrepp till 
varandra och lyfter fram såväl deras beröringspunkter som deras särdrag. Zeithaml 
framhåller att värde, såsom konsumenten själv väljer att beskriva det, kan anta en 
mångfald av skepnader: “…What constitutes value – even in a single product category – 
appears to be highly personal and idiosyncratic…” Värde är dessutom synnerligen 
situationsberoende (s. 15).

Enligt Zeithaml är det av yttersta vikt att forskaren har kännedom om de olika 
innebörder och uttryck konsumenten kan tänkas tillskriva värdebegreppet. I Zeithaml 
(1988) beskrivs resultaten från en empirisk studie där man undersökt vad konsumenter 
upplever vara värde ifråga om produktklassen fruktjuice. Utgående från resultaten 
konstaterar Zeithaml att upplevt värde för konsumenten på en övergripande nivå kan 
likställas med konsumentens uppfattning om den erhållna nyttan i förhållande till det 
man givit (1988:13). På en mer detaljerad nivå delar hon in värde för konsumenten i 
fyra olika kategorier:

Värde är lågt pris. 
Värde är vad helst jag vill ha i en produkt. 
Värde är den kvalitet jag får för det pris jag betalar. 
Värde är det jag får för det jag ger. 

De fyra kategorier Zeithaml fann i sitt empiriska material påvisar något av den varians 
som råder bland konsumenter om vad värde är, och problematiken med att finna entydig 
och generell definition på värde kan här skönjas. Utgående från Hartman (1967) 
definierar Oliver (1999b:44) i sin tur värde i grunden som en bedömning av bra i 
förhållande till dåligt och bättre i förhållande till sämre. Oliver anser att konsumenter 
gör den här typen av bedömningar rutinmässigt och ofta – något som medför problem 
eftersom “…This frequent usage, unfortunately, is problematic in the context of definition, for 
value has come to mean just about anything marketers and consumers wish to with reference to 
offerings in the marketplace...” Kemp och Willetts (1995) drar slutsatsen att konsumenter 
använder termen värde på en övergripande nivå, att dess innebörd är konsistent 
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oberoende av hur det mäts, och att den närmaste termen semantiskt sett för att beskriva 
värde är värdefullhet (worthwhileness). Oliver (1999b:45) konkluderar likaså utgående 
från Kemp och Willetts att “…Perhaps the easiest rendition of value in lay terms is the 
singular notion of worth…”.

En aspekt som aktualiseras i detta specifika sammanhang handlar om konsumentens 
användning av värdebegreppet i förhållande till den betydelse forskaren ur ett teoretiskt 
perspektiv vill tillskriva värdebegreppet. Den slutsats vi på basis av Kemp och Willett 
(1995) samt Oliver (1999b) kunde dra är att värde för konsumenten handlar om ett 
objekts och dess egenskapers värdefullhet. Är frågeställningen ”Vad är produkten 
värd?” i alla fall den korrekta? Holbrook (1994:59f) för en diskussion kring hur 
konsumenters användning av ett begrepp i det dagliga språkbruket skall ställas i 
förhållande till klargörandet av samma begrepp på en vetenskaplig nivå. Med stöd av 
bland andra Gendling (1973 i Holbrook 1994:60) som hävdar att “...people use words in a 
sloppy way...” väljer Holbrook att klargöra värdebegreppet med hjälp av egen 
terminologi i stället för att återge det i den form som konsumenterna använt för att 
beskriva sina konsumtionserfarenheter. Han motiverar sitt ställningstagande med att han 
på detta sätt når en större begreppslig tydlighet. Enligt min bedömning handlar detta till 
stor del om forskarens förhållningssätt till såväl det studerande fenomenet som empirin. 
Dessutom bör man naturligtvis väga in studiens syfte. Jag upplever att informantens 
egen beskrivning alltid kommer att vara av central betydelse i forskningprojekt där 
studiens syfte handlar om att förstå värde ur individens perspektiv. Att forskaren i sin 
analys och tolkning sedan skapar en egen begreppsapparat, som kanske skiljer sig från 
informantens egen, borde egentligen inte utgöra något problem, blott och bart denna är 
grundad i de empiriska fynden. Jag anser även det vara rimligt att anta att en teori om 
värde bör omsluta mer än en beskrivning av värde som ett mått på produktens 
värdefullhet.

3.4. Värdebegreppet – ett begrepp med flera dimensioner 

I texten ovan har läsaren fått ta del av den kunskapsmassa kring värdebegreppet jag valt 
att lyfta fram. En spontan reflektion från läsarens sida är kanske att värde, trots den här 
genomgången, fortfarande är svårfångat och diffust. Jag har full förståelse för en dylik 
reaktion från läsarens sida. Det känns lockande att ställa sig frågan om vi 
överhuvudtaget entydigt, uttömmande och klart kan beskriva värde till sitt innehåll och 
sin innebörd i en enkel fras? Jag har en känsla av att vi inte kan det. Kanske är det så att 
vi bara kan uttala oss om naturen hos begreppet värde och de sammanhang där värdets 
roll framträder som ett betydelsefullt fenomen.  

Vår kunskapsmassa inom marknadsföringen kunde dock vara betjänt av en 
uppstrukturering av den tillgängliga kunskapsmassan. En djupare betraktelse och analys 
ger nämligen för handen att marknadsföringslitteraturen omsluter flera olika 
dimensioner av värdebegreppet. Vi har redan konstaterat att definitionerna i tabell 2 
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(sida 50) är olika till sin karaktär. Oliver (1999b:55) försöker komma till klarhet med 
värdebegreppet genom att följa upp flera olika möjligheter: 

    Värde är det som konsumenten får ut av det som konsumeras,     
       oberoende av kostnad, dvs. nytta i sin mest renodlade form.  

    Värde handlar om en jämförelse mellan alternativ, dvs. vari finner  
        konsumenten mest värde? 

    Värde handlar om en jämförelse mellan erhållen nytta i jämförelse med  
        uppoffringar, dvs. ett slags “bästa köp” kategorisering.  

”...Which of these ‘values’ is then the real value?…” frågar sig Oliver (ibid.). Genom att 
analysera likheterna mellan dessa tre olika möjligheter kommer han fram till att det 
universella i en diskussion om värde är det som konsumenten har, kommer att ha, tror 
sig ha eller få. Sålunda konstaterar Oliver att “…thus, value is what is added to the 
consumer’s existence…”. I likhet med nyttobegreppet, skulle värde sålunda helt enkelt 
vara det tillägg av worth som en produkt tillför konsumentens liv eller existens. Det som 
tillförs kan vara mera nöje, mera ekonomiska fördelar eller helt enkelt nytta, skriver 
Oliver – en slutsats som jag gärna omfattar. Däremot tror jag det är väsentligt att man 
inte betraktar de olika möjligheter som Oliver listar som jämförbara beskrivningar av 
värde. Jag finner det vara ologiskt att värde samtidigt skulle kunna vara såväl en 
konsekvens av konsumtion som en jämförelse mellan alternativ eller nytta och 
uppoffringar. Det tillägg av worth som kunden får ut av konsumtion och en jämförelse 
mellan alternativ bör rimligtvis betraktas som två separata företeelser. Den förra handlar 
om resultatet av konsumtion, den senare om en utvärderingsaktivitet och betraktade på 
den nivån är de i grunden två olika företeelser. Marknadsföringslitteraturen betraktar 
uppenbarligen värde ur flera olika perspektiv samtidigt. Min intuitiva bedömning är att 
denna avsaknad av stringens är orsaken till den oklarhet som råder kring värde som 
begrepp samt dess innebörd. Om vissa modeller berör kundens värdegrund, andra 
kundens värdebedömning och resten värde i största allmänhet, men alla benämns som 
definition på en och samma företeelse, är det givet att förvirring uppstår.

På basis av diskussionen ovan drar jag slutsatsen att en hållbar teoretisk referensram för 
värdebegreppet borde behandla de olika dimensionerna klart åtskilda från varandra. Ett 
dylikt förfarande skulle underlätta jämförelser mellan olika värdeforskares synsätt och 
forskningsresultat. Min slutsats är nämligen att vi inte bara ”så där” kan förkasta vare 
sig den eller den beskrivningen av värde – inget av perspektiven kan nämligen förbises i 
en heltäckande teori om värde (se även Woodruff & Flint 2006). En teoretisk 
referensram för värdebegreppet som utelämnar någon väsentlig del av kunskapsmassan 
kring värde kommer oundvikligen att halta. Vi bör i stället inse att begreppet värde inte 
bara kan utan kanske till och med bör betraktas ur flera olika perspektiv samtidigt.  

I Hartman (1967) ges en av de mest strukturerade analyserna av värdebegreppet. Han 
anser det vara nödvändigt att göra åtskillnad på Värde, värden och värderingar 
(1967:107). Hartman särskiljer därför mellan formell axiologi, tillämpad formell 
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axiologi och tillämpad axiologi. Innebörden i termen värde tar sig nämligen i dessa 
olika uttryck. I den formella axiologin är det den generiska innebörden i termen värde 
som är i vår blickpunkt. I tillämpningar av den formella axiologin kommer diskussionen 
in på de specifika värden som gäller inom olika vetenskapsdiscipliner, vilken är 
innebörden av värde till exempel i ett ekonomiskt sammanhang och vilket är sambandet 
mellan ekonomiskt värde och exempelvis etiskt värde? Den tillämpade axiologin 
förankrar i sin tur värdediskussionen i ett specifikt sammanhang och beskriver de 
värden och de värderingsprocesser som här hör hemma. (Hartman 1967:107ff) Det vore 
naturligt att betrakta vår kunskapsmassa kring värdebegreppet inom marknadsföringen 
såsom jämförbar med Hartmans syn på den tillämpade axiologin.  

För att kunna utveckla förståelsen för hur värde uppkommer för kunden behöver vi 
enligt min åsikt framför allt föra en diskussion kring värde som generiskt begrepp: Hur 
skall vi egentligen se på värde som fenomen? Detta gäller generellt i termer om dess 
innebörd och natur. På tillämpad nivå behöver vi också särskilja mellan den 
värdebedömning kunden gör och den värdeupplevelse kundens olika värdebedömningar 
över tiden resulterar i. Dessa skall betraktas som två olika företeelser. Därtill måste vi 
föra en diskussion kring den dimension som berör kundens värdegrund, dvs. det som i 
grunden bestämmer vad som är värde för kunden. Se figur 7. 

Figur 7 Olika dimensioner av värdebegreppet. 

3.4.1. Värde som generiskt begrepp 

Diskussionen kring värde som generiskt begrepp är den diskussion jag saknar mest i 
marknadsföringslitteraturen. Var finns de grundläggande beskrivningarna av värde som 
fenomen och dess natur?  

Enligt Helfert (1966:1) bör värdebegreppet definieras noggrant för att det skall ha en 
mening, och en noggrann definition kan utvecklas endast med hjälp av en referensram. 
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Forskningen inom axiologin har konstaterat att allt värde är relativt, vilket kan betraktas 
som en grundläggande sanning om värdebegreppet och ger därmed oss också den första 
biten i värdepusslet. Värde bedöms i förhållande till ägaren av ett ting eller ett attribut, 
mottagaren eller givaren av en tjänst, eller leverantören av en resurs. Helfert (1966:1ff) 
anser därför att värde är beroende av de ekonomiska, sociala och religiösa system och 
vanor som omger den berörda individen eller de berörda grupperna. Ur det här 
perspektivet kunde värde därmed betraktas som ett sociokulturellt begrepp. Helfert 
särskiljer mellan socialt värde, etiskt värde och ekonomiskt värde. Socialt värde är det 
erkännande grupper av individer tillskriver gärningar, varor, tjänster, begrepp och 
teorier. Socialt värde handlar om det en social grupp upplever vara värdefullt. Etiskt 
värde är intimt förbundet med socialt värde, men baserar sig på moraliska samt religiösa 
regler samt sedvänjor i samhället. Det etiska värdet fokuserar enskilda individers samt 
gruppers beteende, principer, attityder och gärningar, utgående från de moraliska 
normer som råder i samhället. Ekonomiskt värde är den tillfredsställelse individer och 
grupper erhåller genom varor och tjänster. Jämförelsestandarden för det ekonomiska 
värdet bestäms av dels den marknadsmiljö var utbyten äger rum, dels av individuella 
attityder gentemot egendom och välfärd.  

En snabb slutsats vore att det värde som är intressant ur ett företagsekonomiskt 
sammanhang är ekonomiskt värde. Ser vi till beskrivningen av ekonomiskt värde ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv är det just här vi finner utgångspunkten för det budskap 
som vi idag så ofta för fram även inom marknadsföringen: ”Maximera värdet för 
kunden genom dina varor och tjänster för ökad tillfredsställelse och lojalitet.” I en 
helhetsdiskussion om värde inom marknadsföringen (eller annorstädes) tror jag dock 
inte att vi kan utesluta varken de sociala eller de etiska aspekterna. Låt vara att det 
kanske just är det ekonomiska värdet enligt Helferts beskrivning som ligger i vår 
blickpunkt. Men, värde som sådant måste relateras till något omkringliggande för att ha 
en mening och jag framhåller att det är här de sociala och etiska frågeställningarna 
träder in i bilden. Vår uppfattning om vad som är bra respektive dåligt styrs dels 
utgående från de individuella preferenser vi har, dels utgående från de normer som 
gäller i vårt samhälle (sociala och etiska värden). Kundens värderingar kan därför inte 
frikopplas från de sociala och etiska värden Helfert (1966:2) nämner, utan är en del 
därav. Helferts uttalanden betyder att det som upplevs vara värde påverkas av såväl 
individen själv som den miljö han omges av. Frondizi (1971:154) för ett liknande 
resonemang, dock med ett något annorlunda perspektiv. Han  hävdar att värde inte kan 
ryckas löst från sitt sammanhang, eftersom  

…every value is related to other values... The beauty of a Gothic cathedral cannot be 
separated from the religious value which inspired it; the esthetic quality of a piece of 
furniture is not independent of its utility; nor is the justice of a sentence something 
apart from its consequences…

Frondizi (1971:159) anser att “…value is very complex, and that is why it is really difficult 
to define. It is a Gestalt quality…”. Att värde är ett fenomen av Gestalt-karaktär betyder 
enligt Frondizi att det beskriver en slags helhetsuppfattning där enskilda delar inte 
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bedöms skilt från varandra. Värde handlar inte om att enskilda egenskaper utvärderas 
skilt från varandra – snarare utgörs värde av en helhet som både omsluter mer än och är 
mycket olik summan av de enskilda egenskaperna. Samverkan mellan egenskaperna och 
det sätt på vilket dessa tillsammans bildar en helhet är ett utmärkande kriterium för ett 
begrepp av Gestalt-karaktär. Värde borde således betraktas ur ett holistiskt perspektiv 
där man svårligen kan identifiera och isolera enskilda faktorers betydelse. I Levitt 
(1981) finner vi motsvarande tankegångar. Enligt Levitt består varje produkt av såväl 
påtagliga som opåtagliga egenskaper, vilka tillsammans formar ett löfte för kunden om 
det värde som produkten medför. Företagets erbjudande till kunderna bör därför ses som 
en helhet bestående av en kärnprodukt med omkringliggande bi- och stödtjänster inom 
ramen för ett så kallat utvidgat produktkoncept (Levitt 1983). Ravald och Grönroos 
(1996) påtalar också behovet av att betrakta kundens värdeupplevelse ur ett 
helhetsperspektiv i betydelsen att enskilda transaktioner inte utgör separata helheter utan 
delar av det större sammanhang som utgörs av den bakomliggande relationen. 
Utgångspunkten för det här resonemanget är just att kunden bedömer värdet av 
företagets erbjudande som en helhet i stället för att se till enskilda delar. Schechter 
(1984, citerad i Zeithaml 1988:13) definierar likaså värde som alla de faktorer, 
kvalitativa och kvantitativa, subjektiva och objektiva, som tillsammans formar 
konsumentens helhetsupplevelse av ett möte med ett företag. Resonemanget ovan är inte 
svårt att omfatta. Den här studien följer nämligen samma tankegång. Då ett erbjudande 
fungerar som en resurs i kundens egna värdeskapande processer är det sannolikt också 
erbjudandets förmåga att som helhet bidra till kundens eget värdeskapande som bedöms. 
En nedbrytning av ett erbjudande i fragment eller i olika “determinanter”, skulle enligt 
denna åskådning ge litet i vår strävan att öka förståelsen för hur värde uppkommer för 
kunden, men medför samtidigt att värdebegreppet ur ett pragmatiskt perspektiv blir 
svårare att analysera och hantera. 

I Holbrooks publikationer finner vi en av de mest utförliga beskrivningarna av 
värdebegreppets natur. Hans beskrivning är baserad på axiologiska tankegångar. 
Holbrook (1994:27) definierar värde enligt följande “...Value is an interactive relativistic 
preference experience...”. Han vidhåller genomgående samma formulering i sina 
publikationer (Holbrook & Corfman 1985 samt Holbrook 1994; 1996; 1999; 2006). 
Huruvida detta skall betraktas som en styrka eller en svaghet i hans resonemang kan 
man naturligtvis filosofera kring. Jag väljer dock att betrakta det som en styrka. Det 
känns betryggande att någon kan vara överens ens med sig själv om vad värde är och 
hur det skall beskrivas. Holbrook (1999:9) inser att hans sätt att betrakta värde i 
förhållande till den samtida värdeforskningen är något radikalt, men enbart i betydelsen 
att det är annorlunda. Och Holbrook anser att hans angreppssätt är annorlunda eftersom 
det har rötter via sin förankring i axiologin. Dessutom har det vuxit fram baserat på en 
hundraårig tradition av ekonomisk teori. Holbrook (1999:9) förklarar sin värdedefinition 
på följande sätt:

When we say that consumer value is an interactive relativistic preference 
experience, we mean that the relationship of consumers to products (subjects to 
objects) operates relativistically (depending on relevant comparisons, varying 
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between people, changing among situations) to determine preferences that lie at 
the heart of the consumption experience. In this sense, prescriptively as well as 
descriptively, Consumer Value shapes the design of Marketing Strategy.  

Holbrooks beskrivning av värdebegreppet är vid i sin omfattning – den säger såväl 
någonting om värdebegreppets roll i individens beslutsprocesser (innebär en preferens), 
som något om hur värde uppkommer för kunden (i interaktionen mellan subjekt och 
objekt) samt något om dess egenskaper (värde är relativt). Med sin beskrivning vill 
Holbrook enligt egen utsago fånga värdebegreppets natur och också lyfta fram dess roll 
som ett begrepp av märkbar betydelse inom marknadsföringen. Utgående från den 
axiologiska forskningstraditionen klassificerar Holbrook (1994:28) värde som en typ av 
preferens. Att finna värde i något medför ett allmänt gillande, en positiv attityd, en 
bedömning att något är bra etc., och i en valsituation innebär det att vi väljer, eller 
prefererar, ett alternativ framom ett annat. Lamont (1955:10), som Holbrook också 
citerar, hävdar likaså att en teori om värde är ekvivalent med en teori om val: 

It will be noted that Socrates’ first proposition implies that a theory of valuation 
is a theory of choice. Choice is the external or overt expression of the internal 
state of valuation. To regard x as better than y is to have the internal disposition 
to act for the realisation of x rather than y.
    

Holbrook (1994:33ff) anser dessutom att värde är relativt till sin natur eftersom det är 
beroende av sitt sammanhang i åtminstone tre avseenden:  

1.  Det är komparativt (mellan objekt),  
2. det är individuellt (varierar från person till person) och
3. det är dessutom situationsberoende (från sammanhang till   
sammanhang).  

Att värde är komparativt mellan olika objekt betyder att man kan jämföra hur ett och 
samma subjekt förhåller sig till olika objekt. Att värde följer en hög grad av 
subjektivitet har konstaterats även av Zeithaml (1988). Varje individ har en egen 
uppsättning av utvärderingskriterier, utgående från de egna värderingarna, och detta 
innebär också att varje individ reagerar olika på olika objekt. Enligt Holbrook (1994:36) 
är värdebedömningen ur konsumentens synvinkel dessutom beroende dels av det 
sammanhang i vilken den görs, dels av den livssituation konsumenten befinner sig i.

Den kanske mest intressanta ståndpunkten i Holbrooks (1994) resonemang handlar de 
facto om hur värde uppkommer för kunden. Holbrooks antagande om att värde är ett 
interaktivt fenomen och att det baserar sig på erfarenheter har nämligen bägge med 
uppkomst av värde att göra. Holbrook konstaterar, även denna gång hänvisande till 
axiologiska forskningsrön, att värde hör hemma i konsumtionsupplevelsen, där baserat 
på erhållna erfarenheter. När en konsument tillskriver ett objekt värde, görs detta 
utgående från en bedömning av hur väl den köpta produkten förmår skapa positiva och 
önskade upplevelser. (Holbrook 1994:37ff) Att värde är ett fenomen av interaktiv 
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karaktär innebär enligt Holbrook att det kräver en interaktion mellan ett subjekt 
(kunden) och ett objekt (produkten). “…It follows that customer value requires both a 
consumer and a product…” (1994:33). Holbrook konstaterar att värde inte kan existera i 
isolering hos vare sig ett objekt eller ett subjekt. För att en värdering skall kunna uppstå 
måste dessa två mötas och detta möte är även en förutsättning för att en utvärdering 
mellan två eller flera objekt skall kunna ske. Värde uppkommer således inom ramen för 
interaktionen mellan subjekt och objekt och kan enligt Holbrooks resonemang inte tas 
ställning till på förhand.

Ett av de stora diskussionsämnena inom axiologin är de facto värdebegreppets natur 
inom ramen för en objektivistisk kontra subjektivistisk grundsyn: Är värde ett 
självexisterande fenomen i objektet eller krävs förekomsten av ett subjekt innan värdet 
aktualiseras? Se här den objektivistiska ansatsen kontrasterad mot den subjektivistiska 
utgående från Osborne (1933:25). Frondizi (1971:19) uttrycker distinktionen mellan 
objektivism och subjektivism på följande sätt: “…Value is ‘objective’ if its existence and 
nature is independent of a subject; conversely, it is ‘subjective’ if it owes its existence, its sense, 
or its validity, to the feelings or attitudes of the subject…”. Frondizi (1971:17f) betraktar 
denna frågeställning som ett av de grundläggande forskningsproblemen inom axiologin. 
”...Are things valuable because we desire them, or do we desire them because they are 
valuable?…” Medför begär, nöje eller intresse att ett objekt får värde, eller väcks vårt 
intresse på grund av att vissa objekt besitter ett värde som föregår och är skilt från våra 
psykologiska och organiska processer?  

Frondizi anser att en studie av förhållandet mellan det objekt som värderas och det 
subjekt som gör värderingen kommer att resultera i konklusionen att värde kan endast 
existera i förhållande till det subjekt som värderar det. ”Vilken betydelse skulle 
njutningen av en måltid ha om det inte funnes en gom som kan överföra de 
psykokemiska egenskaperna till en njutbar upplevelse?” Det spelar ingen roll hur djupt 
man än skulle analysera detta, det är ändå inte möjligt att särskilja objektet från 
subjektet, som företrädare för objektivismen framhåller eller att hänföra allt till den 
subjektiva upplevelsen. Värde är enligt Frondizi ett begrepp av dyadisk karaktär, som 
kräver närvaro av såväl ett objekt som ett subjekt. “…The analysis may prove that value is 
a relational notion requiring both the presence of the subject and the object…” Han motiverar 
sin slutsats med att en värdebedömning är en aktivitet som utförs av ett subjekt och som 
innebär att subjektet på något sätt tar ställning till objektet utgående från sina egna 
referensramar. (Frondizi 1971:146ff) 

Frondizi (1971:151) hävdar till och med att värde förlorar sin betydelse om det inte 
bedöms av ett subjekt, och påpekar ytterligare att värde aldrig kan vara helt objektivt 
eftersom den värdebedömning subjektet gör alltid kommer att vara beroende av 
subjektets situation och preferenser. 
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In brief, value is a Gestalt quality, the synthesis of objective and subjective 
contribution, and which exists and has meaning only in concrete human situations
                     Frondizi 1971:164 

 Det subjekt som värderar ett objekt är likaså alltid utsatt för influens från sin 
omgivning. Påverkan kan sedan vara olika stor beroende på subjektets karaktär 
(Frondizi 1971:154).

Hemfaller då varje axiologisk forskare åt en antingen subjektivistisk eller objektivistisk 
syn på värdebegreppet? Inte nödvändigtvis. Lamont (1955:3) gör till exempel det inte, 
utan konstaterar att vi kan närma oss värde som forskningsområde från två olika 
perspektiv: Man kan utgå ifrån att värde “...is a something...” eller att “...when 
apprehending or attributing value, this apprehension or attribution is an activity occurring in the 
mind of the subject...”. Enligt Lamont kan man utgå från det faktum att värde aktiveras då 
ett subjekt mentalt tar ställning till hur bra eller dåligt ett objekt är, och sedan övergå till 
att analysera och beskriva denna aktivitet som han benämner värdering (valuation).
Lamont konstaterar också att det axiologiska spörsmålet kring objektivismens giltighet i 
förhållande till subjektivismens giltighet och vice versa sannolikt aldrig kommer att 
finna en lösning. Värderingsaktiviteten är det som intresserar Lamont, och enligt honom 
är den giltig över gränsen mellan objektivism och subjektivism. Han anser nämligen att 
det alltid förekommer en subjektiv aktivitet då värde uppfattas hos eller tillskrivs ett 
objekt – oberoende om värde är en egenskap hos ett objekt eller inte.  

Hartman (1967:110) i sin tur väljer att särskilja värde som ett objektivt fenomen från ett 
subjektivt sådant genom att ge de två olika status inom värdeteorin. Hartman konstaterar 
att värde på en formell eller axiologisk nivå alltid är objektivt. Enligt honom har ett 
objekt värde, eller är bra, om det “...fills the definition of the concept...”. Jämförelsen 
mellan objektet och de krav subjektet ställer (dvs. the concept) är objektiv i betydelsen 
att antingen uppfylls kraven eller så inte. Tillämpningen av axiologin är däremot alltid 
subjektiv, dvs. olika individer kan ha olika åsikt om huruvida ett objekt är bra eller 
dåligt. Den axiologiska tolkningen, dvs. tillämpningen av den formella axiologin, 
handlar sålunda om hur subjektet uppfattar ett ting. Hilliard (1950:43) anser å sin sida 
att man för ökad klarhet i värdediskussionen helt borde upphöra att använda adjektiven 
objektiv och subjektiv. I stället skall man diskutera huruvida ett värde är stabilt och 
hållbart under olika förhållanden eller inte, vilket även den måtte anses vara en 
intressant iakttagelse. Intressant är också att Hilliard väljer att lyfta fram värde som den
respons som uppstår då ett subjekt, en person, möter ett objekt som stimulerar till en 
reaktion.

Som vi märker av ovanstående redogörelse omfattar åtminstone några av axiologerna, 
t.ex. Hilliard och Frondizi, en interaktiv syn på värdebegreppet framom en renodlat 
objektiv eller subjektiv sådan. Frågeställningen kring objektivism och subjektivism är 
intressant då vi diskuterar ur vilket perspektiv värde skall studeras, dvs. ur ett 
produktionsorienterat eller ett konsumenten-som-individ-orienterat sådant. Enligt min 
uppfattning inbegriper det produktionsorienterade synsättet implicit ett objektivistiskt 
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synsätt: Företaget erbjuder eller skapar värde för kunden i och med att värde anses 
produceras i företagets produktionsprocesser (jfr Holbrook 1994:32). Efter produktion 
levereras värde till kunden i form av varor eller tjänster. Värde kunde sålunda beskrivas 
så som självexisterande i den producerade varan eller i det planerade tjänstekonceptet. 
Det finns alltså ett värde i produkten oberoende om det upplevs av någon eller inte. 
Kunden utgör härmed endast en mottagande part i företagets värdeskapande processer 
och hans roll i dessa är därmed också enbart passiv. Värdets existens som sådan skulle 
sålunda inte vara beroende av hur subjektet uppfattar eller upplever värdet utgående från 
sina egna referensramar och preferenser, utan det finns ett värde i produkten oberoende 
om det upplevs av en kund eller inte. Ett kundorienterat angreppssätt för däremot över 
fokus till kunden och hans uppfattning om det erhållna värdet. Begreppet upplevt värde, 
som fokuserar subjektets eller kundens uppfattning och upplevelser och som därmed 
också handlar om kundens perception, för oss i riktning mot en subjektiv syn.  

Vilken är då min åsikt om värde som ett subjektivt eller objektivt fenomen? Redan i och 
med antagandet att värde uppkommer för kunden i hans egna värdeskapande aktiviteter 
ligger min ansats nära det interaktiva perspektivet. Jag vidhåller till och med  att de 
tankar om kunden som värdeskapare och kundens egna värdeskapande aktiviteter som 
förs fram i denna avhandling tar ytterligare ett steg närmare kunden. Därmed öppnas 
också nya vägar till förståelse för hur värde uppkommer för kunden. Holbrook och 
Frondizi nämner nämligen bara att subjektet, i det här fallet kunden, på något sätt skall 
tillskriva ett objekt värde eller goodness och att det är i samband med detta som värde 
får en reell betydelse. Ett objekt kan sålunda bedömas som bra och därmed anses ha ett 
värde. För uppkomst av värde för individen är detta dock inte till fyllest. Objektet måste 
också få ett värde för subjektet, dvs. konsumenten som individ, och det uppnås först då 
objektet kommer in som resurs i subjektets egna värdeskapande aktiviteter och där får 
en mening. Värde uppkommer således för kunden i en interaktiv process, men inte 
mellan företag och kund, utan mellan subjekt och objekt. Objektet är den värdeskapande 
resurs som möjliggör värdeskapande för subjektet, dvs. i det här fallet kunden. 
Skillnaden kan kanske anses hårfin men är väsentlig att notera. Detta ger oss nämligen 
inte bara en subjektivistisk syn på värde, utan leder även till en subjektifiering av 
kunden i hans roll som värdeskapare.  

3.4.2. Kundens värdegrund

Ur ett tillämpat perspektiv är naturligtvis svaret på frågan ”Vad är värde för kunden?”  
av största intresse för en marknadsförare. Många empiriska studier har också 
genomförts i syfte att besvara den ur ett pragmatiskt perspektiv. Bland andra Barnes och 
Cumby (1999) presenterar en omfattande empirisk studie bland kunder i olika typer av 
tjänsteföretag och kunde där identifiera ett antal olika ”värdekomponenter”23.

23 Product-price value, Access-convenience value, Choice based value, Employee-based value, 
Information value, Association value, Enabling value, Relationship value, Surprise value “Wow”, 
Community value.
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Värdekomponenterna definieras av författarna som källor till fördelar för kunden, 
fördelar som antas påverka hur tillfredsställda kunderna är med företagets erbjudna 
tjänstehelhet. Lapierre (1997b) identifierar också i sin studie bland företag i 
tjänstebranschen på den industriella marknaden ett antal ”value criteria”24, som hon anser 
vara avgörande för hur kunden uppfattar tjänster på den industriella marknaden. 

Kategoriseringar av den typ vi finner i de ovannämnda studierna listar aspekter som 
förmodas tilltala kunden i en köp- eller konsumtionssituation. Det är naturligtvis lärorikt 
för företaget att erhålla insikt om hur ett erbjudande upplevs av kunderna. Den här typen 
av resultat ger dock närmast en inblick i vilka variabler eller egenskaper som i 
erbjudandet blir bedömda av kunden och gäller förmodligen för den specifika 
produktklassen, det specifika kundsegmentet samt den specifika situationen. Utan en 
fördjupande analys blir lärdomarna av tillämpad karaktär och någon utveckling av 
kunskapsmassan om värde kan svårligen göras. Barnes och Cumby (1999) konstaterar 
också på basis av resultaten från sin empiriska studie att: “…there is clearly no universal 
definition of value…”. Barnes och Cumby (1999) kom i sin studie fram till att olika 
kundsegment upplevde olika nivåer av värde i interaktionerna med sina 
tjänsteleverantörer och de upplevde dessutom värde vid olika tidpunkter och 
sammanhang i samband med interaktionen. Cumby och Barnes kunde konstatera att en 
del kunder fann värde i det pris som begärdes, andra i den erbjudna tjänsteprodukten, 
och en del i det tilläggsvärde företag bidrar med till sin närmiljö. Så gott som alla 
kunder upplevde någon form av värde från var och en enskild källa, men lade olika vikt 
vid olika källor vid fastställandet av det totala erhållna värdet från ett specifikt företag.  

Min bedömning är att vi svårligen kan finna en generell eller allmängiltig förståelse för 
vad som är värde för kunden på en högre abstraktionsnivå, inte heller hur värde 
uppkommer för kunden via dylika ansatser. Resultaten kommer alltid att variera, 
beroende på sammanhang, situation och målgrupp för studien. Den springande punkten 
är att förstå varför dessa aspekter är av värde för kunden? Och hur bidrar de till att värde 
uppkommer för kunden? Det väsentliga är inte hur man kan kategorisera olika 
egenskaper hos det objekt som skall utvärderas. Det som är av betydelse är att vi förstår 
den värdegrund som utgår från kunden, dvs. den referensram som avgör vad som är 
viktigt för kunden. Parasuraman (1997:160) lyfter fram behovet av att utreda vilka de 
värdeskapande attributen är, men konstaterar också att “…Although it is clear that features 
such as brand name, price, product characteristics, and service support are potential sources of 
value (or lack thereof), the manner in which they communicate value to customers is perhaps 
not as clear…”.

Kategoriseringar av den typ som listas ovan blir av intresse först då de återkopplas till 
kundens bakomliggande värdegrund. Det är viktigt är att marknadsföraren bygger upp 

24 Kriterierna är indelade i två nivåer: Första nivån handlar om utbytesvärdet (value exchange): teknisk 
kvalitet, funktionell kvalitet, relationsspecifika variabler, image. Andra nivån handlar om värde i 
användning (value in use): finansiella faktorer, sociala faktorer, operativa faktorer och strategiska 
faktorer.  
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en förståelse för kundens bakomliggande värdegrund. Utan denna förståelse blir det 
nämligen svårt att veta när (i vilka sammanhang) och hur (på vilka grunder) värde 
uppkommer för kunden (jfr även Arnould 2006). Igen får jag återkomma till att vi 
förmodligen lär oss mer genom att gå tillbaka till den värdegrund som präglar individen. 
Då blir slutsatserna också mer generellt tillämpbara. Kundens värdegrund är nyckeln till 
att förstå hur värde uppkommer för kunden. För att kunna förstå varför vissa åtgärder, 
egenskaper, aktiviteter leder till uppkomst av värde för kunden måste vi alltså förstå 
kundens bakomliggande värdegrund. Här finner jag det lämpligt att anknyta till ett citat 
av Lamont: “…Valuation or choice is concerned with the correlation of ends within a total 
personal conception of “the good”…” (Lamont 1955:11)25. Värdegrunden kan beskrivas 
såsom individens personliga uppfattning om ”the good”, dvs. vad kunden upplever vara 
bra i betydelsen ”bra för mig” och i förlängningen därmed också viktigt. I Richins 
(1994) finner vi resultaten från en empirisk studie där målsättningen är att undersöka 
vilken mening eller betydelse individer tillskriver olika ägodelar. Författaren utgår ifrån 
att det värde individer finner i sina ägodelar omfattar betydligt mer än ett rent 
ekonomiskt värde (ibid.). Studien anknyter tydligt till den värdediskussion som förs här. 
Richins föreslår nämligen att ”...a possession’s value derives from its meaning...”
(1994:505). Levy konstaterade likaså att ”...People buy things not only for what they can do, 
but also for what they mean...” (1959:119). Värde skulle enligt min syn uppkomma först 
då kunden verkligen nyttjar bilen som resurs i aktiviteter som är meningsfulla för 
honom, t.ex. för att ta sig ut till sommarstället eller besöka sina föräldrar. 
Utgångspunkten att det är kunden som är värdeskapare medför att ett objekts värde får 
en verklig innebörd eller realiseras först då objektet omsluts av kundens egna 
värdeskapande aktiviteter och i dessa bidrar till uppfyllandet av kundens livsmål. För att 
en aktivitet skall kunna beskrivas såsom meningsfull för kunden bör den sålunda 
förknippas eller utgå från något som är viktigt, av betydelse, för kunden. I detta 
sammanhang blir naturligtvis individens värderingar av grundläggande betydelse. En av 
studiens informanter gav spontant ett lysande exempel på detta:  

För mig är naturen och miljön värdefulla. Min drömbil skulle vara en cabriolet från 
50-talet. Med den skulle jag köra bara vackra sommarkvällar, långsamt längs kusten 
och ibland hålla glasspauser här och där. På hösten skulle jag sätta den i garaget 
vid villan och sedan ta fram den till våren igen. Lite samma system som med en 
motorcykel. Jag skulle njuta av det, att få köra sakta med en cab från 50-talet... I det 
här fallet skulle också bilen ha mera egenvärde för mig än min nuvarande bil har. I 
och med att den skulle vara gammal skulle den också ha ett historiskt värde och jag 
skulle måsta tvätta och polera den. Det är en slags dröm. Om den här bilen ännu 
skulle vara föroreningsfri skulle det vara en perfekt dröm. Att få köra fint med bilen 
och den inte skulle förorena – jag kan åka till macken och betala, men man skulle 
inte behöva använda bensin utan den skulle bara ha ren luft som avgas: putt putt... 
Det är min dröm. Viktigt är att man får njuta av livet, men det får inte medföra 
skada. (SC226)

25 I Hartman (1967) benämns denna föreställningsram för concept. Mattsson (1991) använder i sin tur 
termen valuebase.
26 Informanterna har kodats med initialerna från deras namn. I de fall där informanten intervjuats vid fler 
än ett tillfälle anges efter initialerna vilken intervju citatet hämtats från. 
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Informanten blev närmast lyrisk när han beskrev hur han tillbakalutad i framsätet skulle 
köra runt i ett vackert sommarlandskap med sin vackra och föroreningsfria cabriolet. 
Han lutade sig tillbaka i stolen och slöt ögonen, uppenbarligen frammanande en bild av 
åkturerna i det vackra sommarlandskapet. Informantens omsorg om natur och miljö 
präglade starkt hans bilägande. Informanten strävade efter att köra så litet som möjligt, 
och dessutom se till att bilen var utrustad med bästa möjliga teknik och därmed också 
hade möjligast låga föroreningsgrad. För den här informanten förbättrade bilen sin roll 
som värdeskapande resurs ju mer miljövänlig den blev. Den ökade helt enkelt i 
betydelse för informanten i och med att den minimerade de negativa konsekvenserna av 
de värdeskapande aktiviteterna.

Bland andra Payne och Holt (2001:163) poängterar också hur viktigt det är för företaget 
att förstå hur värderingar påverkar konsumentens upplevelser i samband med att en 
produkt konsumeras. Holbrook (1994:29) klargör såväl skillnaden mellan 
konsumentvärde och konsumentens värderingar som kopplingen dem emellan: “…The
former (i.e. value) refers to a preferential judgement. The latter (i.e. values) …refers to the 
“criteria” by which such judgements are made…” Holbrook beskriver värde som en 
utvärdering, medan värderingar hänför sig till standarder, regler, kriterier, normer, mål 
eller ideal utgående från vilka utvärderingen sedan görs.

Rokeach (1973:5) definierar en värdering enligt ”...an enduring belief that a specific mode 
of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or 
converse mode of conduct or end-state of existence...” Rokeach (1973:3) hävdar också att 
“…The value concept…more than any other concept…is an intervening variable that shows 
promise of being able to unify the apprently different interests of all the sciences concerned with 
human behavior…”  och är därmed av avgörande betydelse för alla dem som vill förstå 
grunden till mänskligt beteende. En värdering handlar uttryckt i sin allra enklaste form 
om individens uppfattning om saker och ting, och framför allt om vad som är önskvärt 
eller icke önskvärt. Värderingar är antingen instrumentella eller terminala, där man med 
den förra avser hur man önskar att saker och ting skall ske eller utföras, och med den 
senare önskvärda livsmål (end-state of existence). Rokeach anger att de terminala 
värderingarna kan vara av personlig eller social karaktär och de instrumentella av 
moralisk eller kompetensmässig karaktär. Rokeach (1973:3ff). Rokeachs tankegångar 
utgör grunden för vår kunskapsmassa kring individers värderingar och min uppfattning 
är att de gäller generellt, de är alltså inte grundade i någon “tillämpad” 
vetenskapsdisciplin. Man kan anta att varje enskild disciplin har en egen syn på hur 
värderingar skall appliceras inom just deras synsätt.  

Inom marknadsföringen hittar vi bland andra Sheth, Newmann och Gross (1991) som 
beskriver fem olika konsumtionsvärden (consumption values) som styr konsumentens 
beslutsprocesser i fråga om 1. att köpa eller inte köpa, 2. val av produkt, och 3. val av 
märke. Dessa är  
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funktionellt värde: den upplevda nytta som erhålls via ett alternativs 
funktionella, nyttomässiga eller fysiska egenskaper, kan handla pålitlighet, 
hållbarhet och pris.
socialt värde: den upplevda nytta som erhålls genom ett alternativs förmåga att 
skapa tillhörighet med specifika sociala grupper. 
emotionellt värde: den upplevda nytta som erhålls genom ett alternativs förmåga 
att väcka känslor eller känslomässiga tillstånd.  
epistemologiskt, kunskapsutvecklande värde: den upplevda nytta som erhålls  
genom ett alternativs förmåga att väcka nyfikenhet, erbjuda nyhetens behag 
och/eller tillfredsställa ett behov av kunskap. Det är inte bara helt nya 
upplevelser, utan även små förändringar i individens vardag kan upplevas som 
nyskapande och intresseväckande.
konditionellt/villkorligt värde: den upplevda nytta ett alternativ erbjuder, 
beroende av den speciella situation eller det speciell sammanhang kunden 
befinner sig i. Sammanhanget kan vara nödvändigt för att framhäva och 
underbygga t.ex. det funktionella eller sociala värdet av ett alternativ.

Författarna hävdar att studiens resultat generellt kan appliceras över ett spektrum av 
produktklasser, från konsumtionsvaror till kapitalvaror, industriella varor samt tjänster 
(Sheth et al. 1991:159). Intressant är att författarna genomgående härleder de olika 
konsumtionsvärdena till en upplevd nytta av alternativens förmåga att leda till något 
annat. Det viktiga är att ett alternativ kan fungera som ett medel för att fylla ett 
funktionellt behov eller nå ett känslomässigt tillstånd, alternativet besitter sålunda inte 
ett värde i sig. Först när alternativet förmår relatera till något som kunden söker eller 
eftersträvar, aktualiseras nyttan för kunden. Sheth et al. utgår ifrån att alla 
konsumtionsvärden kan komma ifråga samtidigt och att olika värden kan komma ifråga 
för samma produktklass, märke och produkt. Någon given modell för vilka värden som 
gäller i olika situationer för olika kundgrupper och olika produktklasser existerar 
därmed inte. Vilka värden individen söker och finner värdefulla är som vi redan tidigare 
konstaterat individuellt betingat, dvs. ”vår egen personliga uppfattning om det goda” 
(our personal perception of the good) baserad på de individuella preferenserna och 
målsättningarna.  

Holbrooks värdetypologi (1999:12) baserar sig i grunden på samma konsumtionsvärden 
som Sheth et al. (1991). Den befinner sig dock på en högre abstraktionsnivå och är 
kanske därför också mer komplex. Enligt Holbrook’s värdetypologi kan värde för 
kunden härledas till ett antal olika konsumtionsrelaterade typer av värde. Dessa är: 
effektivitet, excellens, status, högaktning, lek, estetik, etik och andlighet. Holbrook 
grupperar sedan de här konsumtionsvärdena i tre olika dimensioner beroende på deras 
status och funktion ur ett konsumentbeteenderelaterat perspektiv. De olika 
dimensionerna utgörs av följande dikotomier: 1. extrinsisk versus intrinsisk, 2. fokus: 
det egna jaget versus fokus: omgivningen, samt 3. aktiv versus reaktiv. Se tabell 3. 
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Tabell 3 Holbrooks värdetypologi. 

EXTRINSISK           INTRINSISK 

FOKUS: DET 
EGNA JAGET 

AKTIV effektivitet lek

REAKTIV excellens estetetik

FOKUS: OM-
GIVNINGEN 

AKTIV status etik

REAKTIV högaktning andlighet

(Källa: Holbrook 1999:12, översatt)

Extrinsiskt värde innebär att konsumtion värderas för dess funktionella, nyttomässiga 
förmåga att uppnå mål på ett högre abstraherat plan. Det klassiska exemplet på detta är 
en borr, som de flesta inte har någon nytta av som sådan, utan endast av det hål denna 
borr kan ge oss. För många informanter fyllde bilen ett uttalat behov av transport och 
var viktig för bilägaren eller hushållet enbart i sin roll som transportmedel. Intrinsiskt 
värde uppkommer då en konsumtionserfarenhet värderas för sin egen skull. Skillnaden 
mellan extrinsiska och intrinsiska konsumtionsupplevelser kan väl beskrivas med 
följande citat: Jag är alltid lika lycklig då jag är ute och kör med min bil – den går så 
bra och den är så fin – precis min bil! (BM) Distinktionen mellan fokus på antingen det 
egna jaget eller omgivningen handlar om konsumtionserfarenheternas roll i individens 
sociala levnadssfär. Det egna jaget står i fokus då en konsumtionserfarenhet värderas för 
de effekter denna har för det egna jaget, omgivningen då en konsumtionserfarenhet 
värderas för sin förmåga att medföra erkännande eller uppskattning i sociala grupper.

Dimensionen aktiv versus reaktiv berör egentligen karaktären hos interaktionen mellan 
objekt och subjekt. Holbrook konstaterar att det i vissa situationer krävs aktivitet från 
subjektets sida för att objektet skall frambringa upplevelser av värde; bilen skall köras, 
maten skall ätas, boken skall läsas etc. I andra situationer räcker det med att subjektet på 
något sätt reagerar på objektet; man njuter av ett vackert musikstycke eller beundrar en 
vacker tavla. En av studiens informanter hade köpt en sportbil och därtill utrustat den 
med en mängd tilläggsutrustning (EB). Informanten påpekade flera gånger under 
intervjun att just hans bil var det enda exemplaret i Finland med just den 
tilläggsutrustningen. Att modellen som sådan hade sålts i bara ett fåtal exemplar 
verkade förhöja värdeupplevelsen ytterligare. Genom att de olika klasserna sinsemellan 
kombineras uppstår sedan de åtta olika typerna av värde.

Likväl som Sheths, Newmans och Gross konsumtionsvärden antas uppträda i olika 
konstellationer hos individen, tror jag också att Holbrooks värdetyper kommer att 
aktiveras i olika grad hos individen beroende på sammanhanget. För en och samma 
individ kan olika värdetyper komma ifråga i olika situationer, dels beroende på den 
aktuella roll individen just då innehar, dels beroende just på sammanhanget eller 
situationen som sådan. Rokeach anger också att värderingar i vissa situationer kommer 
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att konkurrera med varandra, med den påföljden att individen måste vikta de olika 
värderingarna så att en rangordning i termer om ett värdesystem uppstår (1973:6). 
Variation i värdesystemen mellan olika individer beror enligt Rokeach på personliga, 
sociala och kulturella faktorer. Dessa faktorer avgör också hur stabila värdesystemen är 
över tid. Trots att värdesystemens sammansättning är relativt stabil över tid kommer de 
att förändras i enlighet med förändringar i kultur och social omgivning samt personliga 
erfarenheter. Jag ser därmed en viss likhet mellan dessa värdesystem och det jag kallar 
för kundens värdegrund. En inte alldeles långsökt tanke är att värdesystemen också 
kommer att vara beroende av de olika roller individen eller kunden har i olika 
situationer. Man kunde anta att individen som medborgare, bilägare, förälder, medlem i 
till exempel en Harley Davidson-avdelning eller medarbetare i en organisation kommer 
att ha olika önskemål om den roll olika objekt skall spela i dessa olika skeenden. Den 
intressanta frågeställningen blir därför vilken värdering eller uppfattning om vad som är 
bra gäller i dessa olika roller? Värdegrunden varierar förmodligen inte bara mellan 
individer, utan också mellan de olika roller individen spelar i olika sammanhang.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att värdegrunden formar basen för individens 
förhållningssätt till och engagemang i tillbuds stående marknadserbjudanden och –
relationer. Värdegrunden ges av vår uppfattning om ”the good” och är den 
jämförelsepunkt vi bedömer ett objekts förmåga att bidra till våra värdeskapande 
aktiviteter mot. I kundens värdegrund ingår alla faktorer och aspekter som på något sätt 
ligger till grund för hur en individ uppfattar och bedömer marknadserbjudanden, 
produkter, företag och relationer till dessa. Hit hör också individens uppfattning om 
pengar, vad man anser sig ha råd med, vad man vill betala för, hur man uppfattar egen 
tid, ansträngning och utnyttjande av resurser. Värdegrunden är beroende av såväl 
användningssituation som förändringar i marknadsomgivningen samt kundens egen 
livssituation och den miljö han eller hon lever i.

3.4.3. Kundens värdebedömning 

Kundens värdebedömning är den aktivitet i vilken kunden tar ställning till hur väl ett 
objekt överensstämmer med hans uppfattning om the good. Avgörande här är 
naturligtvis huruvida objektet förmår bidra till kundens egna värdeskapande aktiviteter. 
Ramen för bedömningen ges av värdegrunden. När vi funderar över kundens 
värdebedömning utkristalliserar sig följande frågeställningar som speciellt väsentliga: 
”När gör kunden sin värdebedömning?”, ”Hur gör kunden sin värdebedömning?” och 
”Vad är det som bedöms?” 

Tidpunkten för själva värdebedömningen är av självklart intresse. Woodruff (1997:141) 
kommer i sin analys av värdelitteraturen fram till att det inte verkar råda någon klar 
uppfattning om när, dvs. vid vilka typer av tillfällen kunden tar ställning till värde. 
Influerade av en transaktionsbaserad syn på marknadsföringen fokuserar det stora 
flertalet värdepublikationer inom marknadsföringen den värdebedömning som görs 
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inför ett köpbeslut, dvs. i samband med ett utbyte. Ett av undantagen utgörs av Spreng 
et al.  (1993) som skiljer mellan den värdebedömning som görs i samband med köp och 
den som görs efter köp. Även Oliver (1999b:44) anser att kunden kan ta ställning till 
värde såväl före som efter köp. Före köpet gör köparen en bedömning av det förväntade 
värdet, efter köpet av det förverkligade värdet. Det som dock förblir oklart är huruvida 
ovanstående författare anser att kunden gör enbart en värdebedömning efter köpet, eller 
om de anser det vara möjligt att kunden kan göra flera på varandra följande 
värdebedömningar. Mitt antagande är att kunden kan göra upprepade värdebedömningar 
under hela den värdeskapande processens gång, de facto kan kunden medvetet eller 
omedvetet göra nya värdebedömningar varje gång han interagerar med produkten, 
företaget eller sin omgivning. Jag utgår också ifrån att det måste finnas något som 
stimulerar till en värdebedömning, närmare bestämt möten eller interaktioner med 
företag, produkt eller andra aktörer i kundens omgivning, dvs. tillfällen då kunden 
utsätts för ny information eller nya erfarenheter.  

Redan i inledningskapitlet antog jag att de viktiga erfarenheterna, med tanke på en 
fortgående kundrelation, sker i samband med kundens ägande och användning av en 
produkt och att det är dessa som är avgörande för kundens fortsatta relationsbeteende. 
Den bedömning kunden gör av produkten i köpskedet kan nämligen vara förgänglig. I 
takt med att den första upprymdheten har lagt sig och bilägaren börjar betrakta bilens 
funktion i det dagliga livet med nya ögon, förändras ofta synen på hur väl denna förmår 
bidra till det egna värdeskapandet. I samband med diskussionerna med studiens 
informanter insåg jag att det upplevda värdet av bilen vid intervjutidpunkten var 
annorlunda jämfört med hur informanten beskrev den upplevda situationen i samband 
med köpet. Sammanhanget vid intervjutidpunkten var ett annat eftersom det nu var 
fråga om användning och ägande i stället för köp. Bilens förmåga att bidra till det egna 
värdeskapandet bedömdes nu på basis av erfarenheter, i samband med köpet gjordes 
bedömningen långt utgående från förväntningar. Många informanter berättar till 
exempel om hur de i köpskedet ansett att de klarar sig med en lägre motoreffekt, men att 
de redan en kort tid efter köpet känner sig missnöjda med bilens dåliga acceleration eller 
bristande köregenskaper. Man är helt enkelt inte tillfreds med det sätt på vilket bilen 
fungerar i de dagliga värdeskapande aktiviteterna: 

Affären blev förmånligare, ja, men på lång sikt och med tanke på körglädje och också 
körsäkerhet, skulle det varit bättre med större motor. Nu blir jag irriterad varje gång 
jag skall göra en omkörning och anklagar mig själv för att jag var så snål då jag skulle 
byta bil! (OB)

Nog tycker jag den är helt ok, men det är ju vissa saker som jag så småningom kommit 
underfund med. Som att styrservo saknas, den är ganska svår att köra i stadstrafik och 
parkera och så. Jag visste nog om det då jag köpte, men hade inte reflekterat över vad 
det skulle innebära i praktiken. (KG)

Andra uppger att deras värdeupplevelse förhöjts efter köpet. Orsakerna till detta kan 
vara positiv uppmärksamhet i media – en informant var lycklig över att hon hade köpt 
en bil som senare blev vald till ”Årets bil”. En annan informant var i köpskedet 
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fundersam över att lägga ut pengar på luftkonditionering, men skulle på basis av 
erfarenheterna aldrig kunna tänka sig att avstå från denna. Det är tydligt att kunden tar 
ställning till det uppkomna värdet vid upprepade tillfällen i samband med sitt bilägande 
och att det förväntade användningsvärdet i samband med köp inte till fullo kan fånga in 
verkliga upplevelser och erfarenheter. Sammanhanget i vilken värdebeömningen görs är 
ju ett annat, och de omständigheter och faktorer som ligger till grund för en 
värdebedömning i en köpsituation är annorlunda jämfört med de omständigheter och 
faktorer som ligger till grund för värdebedömning i en reell användnings- eller 
ägosituation. Holbrook (1994) definierar också värde explicit som en 
erfarenhetsgrundad företeelse, vilket nu också framkommer i t.ex. Grönroos (2008) 
samt Vargo och Lusch (2008). Redan hos Grönroos (1979:86) kan vi utläsa samma 
tanke. Vi kunde således konstatera att den värdebedömning bilköparen gör i samband 
med köp gäller för köpsituationen, men för att kunna fånga upp det värde som 
uppkommer inom ramen för kundens bilägande måste vi analysera kundens 
värdeupplevelse som helhet. I denna är värdebedömningarna i reella användnings- och 
ägosituationer av central betydelse.

Hur kunden gör sin värdebedömning och vad som däri ingår, upplever jag att vi må 
behandla parallellt med varandra. Vid behandlingen av hur kommer vi osökt att komma 
in på vad, så det är förnuftigt att behandla dem samtidigt. I inledningen sammanfattades 
existerande värdebedömningsmodeller i termer om en jämförelse av erhållen nytta i 
förhållande till gjorda insatser, men det konstaterades även att vi inte kan vara säkra på 
att det är just den här beskrivningen som är den rätta. Är det just nytta i förhållande som 
insatser som kunden bedömer? I inledningskapitlet diskuterar jag också kring detta 
dilemma – hur gör kunden egentligen sin värdebedömning?  I något fall kan det säkert 
vara så att det är just nytta i förhållande till insatser som ligger till grund för kundens 
värdebedömning, men nödvändigheten att forskningsansatsen tillåter att 
värdebedömningen kan ta sig även andra uttryck är fortfarande påtaglig. Att kundens 
värdebedömning handlar om en jämförelse mellan det man får i förhållande till det som 
uppoffras (oberoende av hur termerna benämns), är dock nästan det enda i 
värdeforskningen som nått acceptans på bred front. Många är nämligen de forskare som 
följer Zeithamls (1988) och Monroes (1990) modeller: Spreng et al. (1993),  Liljander 
& Strandvik (1995b), Patterson & Spreng (1997), Ravald & Grönroos (1996) m.fl.  

Det empiriska materialet som samlats in i den här studien ger dock inga tydliga bevis 
för att värdebedömningen skall beskrivas i termer om en jämförelse mellan 
fördelar/uppoffringar, får/ger, kvalitet/pris etc. T.ex informant EG (se närmare nästa 
sida) som hade utarbetat ett noggrant instrument för att bedöma alternativa bilmodeller 
och som i samband också med intervjun gjorde en synnerligen noggrann beskrivning av 
utvärderingprocessen, nämnde aldrig prisets roll eller driftskostnaderna som 
utvärderingsgrunder. Resultaten visar i stället att kunden inte alla gånger går explicit 
och rationellt tillväga i sin värdebedömning. Värdebedömningen är inte alltid en 
detaljerad utvärdering av nytta i förhållande till insatser – den kan likaväl ske helt på 
intuitiv och känslomässig bas. I vissa situationer är värdebedömningen kanske inte ens 
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en medveten aktivitet, utan registreras mer eller mindre automatiskt i kundens 
medvetande. Övergången mellan själva bedömningen som aktivitet och resultatet av 
densamma, dvs. responsen, blir här otydlig. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
värdebedömningen kan vara såväl funktionellt som emotionellt grundad. Därtill anser 
jag det vara troligt att kunden ibland också kan göra mer eller mindre omedvetna 
värdebedömningar av ett objekt. Ett rimligt antagande är att en värdebedömning baserad 
på en jämförelse mellan fördelar och uppoffringar är mer giltig i en köpsituation än vad 
den är i en användningssituation, eftersom kontexten för bedömningen här är en annan. 

I början av detta kapitel hänvisade jag till bland andra Frondizi (1971) som hävdar att 
värde är ett begrepp av Gestalt-karaktär. Konklusionen av den diskussion jag förde där, 
var att kunden förmodligen bedömer värdet av företagets erbjudande som en helhet, i 
stället för att se till enskilda delar. Det är därför också rimligt att anta att 
värdebedömningen görs på holistisk grund. Värdebedömningen för kunden tar därmed 
formen av en helhetsupplevelse av ett objekt, utgående från hur väl det bidrar till 
kundens egna värdeskapande aktiviteter som helhet. I slutändan bedömer sålunda 
kunden inte var och en enskild egenskap och del av ett erbjudande separat, utan ser till 
helheten av ett objekt och hur väl det överensstämmer med den egna värdegrunden. 
Förvisso var det en del av informanterna som lyfte fram vissa egenskaper hos bilen eller 
specifika upplevelser i samband med möten med olika bilagenturer. Detta till trots 
konstaterar samma informanter att det i alla fall är helheten som avgör. I vissa fall 
baserade sig uppfattningen om bilen på en renodlat kognitiv utvärdering av för- och 
nackdelar hos olika alternativ. En av studiens informanter hade utvecklat ett synnerligen 
noggrant sätt att bedöma de olika till buds stående alternativen i köpsituationen med 
varandra. I det här fallet hade informanten synnerligen klart för sig vad han sökte i sina 
bilar och hade för detta ändamål utvecklat en systematiserad utvärderingsmodell som 
han använde sig av varje gång han skulle byta bil:

När jag jämför olika bilmodeller och bilmärken inför ett bilköp använder jag mig av en 
bilexpert som jobbat i alla tider på en av de större bilfirmorna här i stan. Så han har 
stor erfarenhet. Vi provkör alla bilar jag är intresserad av tillsammans. Först kör jag 
och han sitter i baksätet, sedan byter vi om. Under provturerna antecknar vi på ett 
formulär vad vi tycker om bilen avseende vissa egenskaper – det är tio olika punkter. 
Han fyller i sin bedömning och jag gör min. Vi ser på köregenskaper, hur bekväm den 
är att sitta i, ljudnivå från motorn och från ringarna. Vi testar båda två hur högt ljud 
det är i baksätet vid en hastighet på 80 km i timmen. När vi provkört alla bilar, räknar 
vi ihop våra poäng och den bil som har den högsta poängen köper jag. Det här har 
fungerat jättebra (EG)

För andra informanter var de känslomässiga aspekterna avgörande och man 
konstaterade bara att Jag gör min affär med känsla (SC2), Det kändes rätt och Vi köpte 
där det kändes bäst (TF). De värdebedömningar som sker efter köp i samband med 
ägande och användning verkar följa samma mönster. Då jag frågade efter hur man 
uppfattade sin bil vid intervjutillfället gällde samma sak: Som helhet är den bra (IBA), 
För oss är den lämplig (BN) eller Passar bra med tanke på våra behov (MP). I en 
köpsituation inte ens behöver vara objektet, dvs. bilen, som är föremål för den 
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värdebedömning kunden gör utan köpsituationen som helhet (jfr här med Babin, Darden 
& Griffin 1994). Senare då bilen tas i bruk i kundens egna värdeskapande aktiviteter är 
det dess roll där, som helhet, som bedöms.  

Om vi fortsätter att diskutera formen hos kundens värdebedömningar, kommer vi att se 
att en del av dem är enkelt positiva (attributing goodness or badness to things) medan 
andra är jämförande (attributing degrees of goodness). Lamont (1955:20) ser dessa två 
som olika typer av värdebedömningar. Tidigare i texten behandlade vi Lamonts (1955) 
definition av värde, som innebär att värde handlar om att tillskriva objekt degree of 
goodness. Han antar att subjektet i utvärderingssituationen gör en värdering av olika 
objekts goodness i förhållande till varandra. Värderingsaktiviteten i sig, när vi tar 
ställning till huruvida något är bra respektive dåligt, är enligt Lamont bara den ena delen 
av bedömningsprocessen. Den andra delen, eller den så kallade värdejämförelsen, 
handlar om tillskrivning av degree of goodness. Enligt Lamont är det den här 
värdejämförelse som skall förknippas med den beslutsprocess som leder individen fram 
till ett val mellan olika alternativ (Lamont 1955:194). Perry (1926:596f) diskuterar i sin 
tur generic value i förhållande till comparative value. Generic value handlar om bra i 
förhållande till dåligt, medan comparative value handlar om bättre i förhållande till 
sämre och gör det också möjligt att rangordna alternativ i förhållande till varandra. Ett 
försiktigt antagande är att ett objekt först måste betraktas som bra för att överhuvudtaget 
komma vidare i processen. Frågan blir då ”När är ett objekt bra?” Perry (ibid.) ställer 
sig samma fråga: ”…the problem of  generic value is to determine the meaning of ’good’, 
’evil’, or ’valuable’…” Tidigare i texten gavs en förklaring till detta utgående från 
Hartman (1967): Ett objekt är bra då det fyller de därpå ställda kriterierna, dvs. the
concept. I praktiken innebär det att villkoren enligt  subjektets föreställningsram om hur 
just detta objekt skall vara skall uppfyllas.

Anpassar vi resonemanget till den här studien kan vi konstatera att förmodligen 
upplever kunden ett objekt vara bra när det överensstämmer med den egna 
värdegrunden. Detta betyder praktiskt att kunden egentligen gör två olika 
värdebedömningar, dels där man tar ställning till huruvida man anser att ett objekt är 
”bra”, dels där man tar ställning till hur objektet ifråga positionerar sig i förhållande till 
andra till buds stående möjligheter eller alternativ. Värdebedömningen kan därmed 
anses vara komparativ i två dimensioner; dels en jämförelse mot det man önskar, dels en 
jämförelse mot det man tror eller vet sig kunna få via andra erbjudanden på marknaden. 
När jag diskuterade skillnaden mellan olika bilmärken och -modeller med mina 
informanter var många av den åsikten att ”idag är nog alla bilar bra – inte är det någon 
skillnad vad man köper”. Samma gällde för de försäljare som jag intervjuade. Men, det 
intressanta är att när jag ställde saken på sin spets och gick djupare in i problemet, så var 
det för alla ändå självklart att vissa märken och modeller ansågs vara bättre än andra. 
Det vill säga, det fanns alternativ som stämde bättre överens med den egna 
värdegrunden än andra.



81

Vi kan således konstatera att vare sig värdebedömningen är enkelt positiv eller 
jämförande till sin karaktär,  sker den inte i isolation – det finns alltid en referenspunkt. 
Enligt Oliver (1999b) väljer konsumenten huruvida han vill göra jämförelser med 
interna referenspunkter, såsom värderingar, önskemål, förväntningar, tidigare 
erfarenheter (tillsammans formar dessa konsumentens värdegrund), eller externa 
referenspunkter såsom övriga till buds stående alternativ. En värdebedömning är 
förmodligen också selektiv till sin natur, i den betydelsen att kunden i vissa situationer 
beaktar sådant som i andra situationer kanske inte alls noteras. Man kan anta att kunden 
inte explicit alla gånger är förmögen att specificera vilka förankringspunkterna är. 
Förmodligen är den slutliga referenspunkten en kombination av flera olika 
förankringspunkter. Detta ger ytterligare en dimension till antagandet om att 
värdebedömningen görs på en synnerligen holistisk grund.

Som slutsats här kan jag konstatera att det ter sig svårt att finna en generell form för hur 
kunden gör sin värdebedömning. Att påstå att den alltid tar formen av en jämförelse av  
fördelar i förhållande till uppoffringar kan vara missvisande. Här är det lämpligt att vi 
återkommer till resonemanget kring uppoffringarnas roll i en värdebedömningssituation. 
Min slutsats är att kundens uppfattning om vad man vill uppoffra och vad som upplevs 
vara en skälig uppoffring finns inbyggd i värdegrunden, och kan därmed beskrivas 
såsom implicit i den värdebedömning kunden gör. Därtill kan konstateras att 
uppoffringens roll för utfallet i vissa sammanhang kommer att ha en större betydelse – i 
andra en mindre sådan. I vissa fall kan man tänka sig att t.ex den monetära insatsen eller 
den egna tidsanvändningen inte ens upplevs som uppoffring. För en av  informanterna 
(BE) verkade omfattningen av den monetära insatsen i stället närmast förhöja 
värdeupplevelsen. Jag upplever det vara viktigt att vår syn på hur kunden gör sin 
värdebedömning är tillräckligt flexibel för att tillåta att olika individers bedömningar får 
ta olika uttryck i olika situationer. Jag är inte heller övertygad om att värdebedömningen 
alla gånger görs som en medveten utvärdering av olika faktorer. 

Eftersom värde definieras som ett begrepp av Gestalt-karaktär (se t.ex. Frondizi 1971), 
kan man anta att värdebedömningen görs på holistisk grund. Detta betyder att kunden 
tar ställning till en helhet framom enstaka egenskaper eller aspekter. Vilken helheten är 
bestäms sedan av kunden. Kunden har också någon form av referenspunkt för sin 
värdebedömning. Framför allt vill jag påstå att värdebedömningen inte är bunden till en 
specifik tidpunkt, utan kan förekomma vid upprepade tillfällen under hela den 
värdeskapande processens gång, egentligen varje gång kunden interagerar med 
produkten, företaget eller omgivningen. Ur ett pragmatiskt perspektiv innebär detta att 
tidsmässigt avgränsade mätningar, om de inte innehåller en retrospektiv ansats, 
begränsar förståelsen för hur värdeupplevelsen formas över tiden.  

Interaktioner som stimuli för kundens värdebedömning 
En naturlig beståndsdel i de värdeskapande aktiviteterna utgörs av olika typer av  
interaktioner. Jag har valt att dela in dessa interaktioner i tre grupper: 1. interaktioner 
med företaget, dvs. personal, olika system, kommunikation m.m., 2. interaktioner med 
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produkten27 samt 3. interaktioner med kundens sociala omgivning, massmedia etc. Se 
figur 8. Antagandet är att dessa interaktioner kan initiera bedömningar av produkten och 
relationen som värdeskapande resurser. 

Vanligen uttrycks strukturen i en relation i termer om interaktioner mellan ett företag 
och en kund under en viss tidsperiod. Enligt Bitner (1995) utgör interaktionerna med 
företaget den viktiga beståndsdelen i relationen. Hon anser nämligen att varje kontakt 
med företaget ger kunden en möjlighet att bedöma företagets förmåga att tillfredsställa 
hans behov och kvaliteten på de lösningar de erbjuder. Interaktionerna med företaget 
påverkar därmed nivån på tillfredsställelsen och kundens intresse och vilja att i 
framtiden också använda sig av företaget som leverantör.  

Värdeskapandeaktiviter:
Kunden köper, äger och
använder produkter.

massmedia

social omgivning

marknads
kommunikation

företagetprodukten

= interaktioner

Figur 8 Kundens interaktioner med produkt, omgivning och företag kan initiera en 
bedömning av produkten eller relationer som värdeskapande resurs. 

Grönroos (2006) poängterar behovet av att företaget försöker omsluta 
kundinteraktionerna i sin helhet, inkluderande såväl en eventuell fysisk produkt som 
existerande serviceprocesser. Endast därmed kan företaget optimalt hantera ett 
gemensamt värdeskapande med kunden. Att studera enbart interaktionerna med 
företaget är således inte tillräckligt om vi verkligen vill förstå hur kunden formar sin 

27 Jag väljer att benämna även bilägarens kontakt med sin bil som interaktion, även om det kanske faller 
utom ramen för den traditionella innebörden av termen interaktion. Man frågar sig kanske på vilket sätt 
bilen kan agera tillbaka. Inom ramen för den syn på värde och värdeskapande som presenteras i denna 
studie är termen interaktion dock rätt även ifråga om bilägarens möte med bilen som objekt i de 
värdeskapande aktiviteterna.  När bilen som objekt svarar mot det bilägaren vill att bilen skall vara och 
göra för honom, upplever jag att det uppstår en interaktion mellan bilägare och bil. Se även Gummesson 
2008. 
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helhetsupplevelse av en kundrelation. Interaktionerna med produkten i termer om en 
fysisk produkt eller vara eller då det är fråga om en tjänst, resultatet eller minnet av 
tjänsten, kan för många kunder vara kanske viktigare än interaktionerna med företaget.   
Det är ett rent nöje att lasta in en barnvagn i vår bil (RS), konstaterar en av studiens 
informanter som var tvåbarnsfar. Den här återkommande interaktionen mellan bil och 
bilägare ledde hos RS till en mycket positiv bedömning av bilen som värdeskapande 
resurs och han konstaterade: Så länge vi har barnvagnsbarn i familjen kommer vi inte 
att byta till något annat märke eller modell!

Om man betraktar relationen utgående från kunden, med hans egen värdeskapande 
process i blickpunkten, bör vi utöver interaktioner med den fysiska produkten samt 
företaget även betrakta interaktioner med kundens omgivning som möjliga stimuli eller 
triggers för värdebedömningar. Den information, de erfarenheter och upplevelser som 
erhålls i interaktioner med omgivningen, bekanta, diskussionsgrupper på Internet, 
nyheter i media, samt marknadskommunikation gällande det egna märket och andra 
märken etc. är många gånger för konsumenten av stor betydelse. Framför allt kan de här 
interaktionerna stimulera kunden till nya utvärderingar eller bedömningar av det 
ifrågavarande objektet som värdeskapande resurs (i denna studie bilen eller relationen 
till bilfirman). En av informanterna berättar om då han for med sin två år gamla bil och 
besökte en utställning som ordnades av firman där han köpt bilen.  

Samma dag som den där utställningen hade jag tvättat och vaxat bilen – och den var 
verkligen fin! När jag kom dit parkerade jag i samma rad som utställningsbilarna. Och 
det var min bil folk tittade på - inte utställningsbilarna. Det samlades fullt med folk runt 
min bil – det var ingen som tittade på utställningsbilarna. Försäljarna skojade och sa att 
”Det är nog bäst att du försvinner med den där”. Den är sådär guldbrunfärgad så den är 
väldigt fin i solen. (TK)

Informanten gav intryck av att vara synnerligen tillfreds med sitt besök på utställningen. 
Hans röst, ansiktsuttryck och kroppsspråk avspeglade den tillfredsställelse han känt över 
att andra besökare beundrade hans bil. På frågan om han upplevde att bilen steg ”i 
graderna” efter besöket på utställningen svarade han kort och gott Ja. Att andra 
uppmärksammar och uppskattar föremål och produkter konsumenten har i sin ägo 
(interaktion med omgivningen) kan medföra synnerligen positiva effekter på 
värdeupplevelsen i förhållande till produkten, men också till bilägandet som helhet. 
Kunden känner att han gjort ett gott val, han är nöjd med produkten, nöjd med köpet, 
men även nöjd med sig själv. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är skäl att betrakta värde ur ett långsiktigt 
och kontinuerligt perspektiv. Varje enskild värdebedömning är naturligtvis diskret och 
av ögonblickskaraktär, men min slutsats är att vi inte erhåller tillräcklig förståelse för 
hur kundens förhållande till vare sig produkt eller företag påverkar hans beteende i en 
relation genom att mäta upplevt värde vid diskreta tidpunkter. I det sammanhanget lär vi 
oss mer genom att fråga efter kundens värdeupplevelse.  



84

3.4.4. Kundens värdeupplevelse

Inom marknadsföringen har vi under en lång tid arbetat med centrala begrepp såsom 
kundtillfredsställelse, upplevd kvalitet och upplevt värde, som statiska 
marknadsföringsvariabler vilka man mäter vid diskreta punkter på tidsaxeln. När min 
tanke om att värde för kunden inte är någonting som existerar endast i vissa ögonblick 
utan har en mer kontinuerlig karaktär väcktes var den samtidigt också mycket självklar. 
Redan den allra första intervjuomgången visade att respondenterna vid upprepade 
tillfällen före och efter köpet tog ställning till hur väl saker och ting gällande det egna 
bilägandet hade ett önskat förlopp. Dessa ställningstaganden aggregerades över tiden i 
en helhetsupplevelse om hur väl såväl bilen som relationen till bilagenturen och 
serviceverkstaden hade förväntat och önskat utfall i de egna värdeskapande aktiviteterna 
och bilägandet som helhet. Under intervjuerna diskuterade jag tillsammans med 
informanten igenom dels det som legat till grund för köpbeslutet, dels de sammanlagda 
erfarenheterna fram till intervjutillfället. Ur informantens perspektiv var processen som 
bilägare hela tiden pågående – köpet övergick i användning och ägande – och den 
uppfattning man hade vid intervjutidpunkten, var dels beroende av det man upplevt i 
samband med köpet, dels av allt man upplevt efter köpet. Och eftersom bilägande var en 
pågående process, var också det upplevda värdet av allt som hade med bilägandet att 
göra ständigt pågående.

Under dessa premisser kändes det helt korrekt att föra in begreppet kundens 
värdeupplevelse i stället för upplevt värde i resonemanget. Den betydelse jag i 
inledningsskedet gav begreppet som en aggregerad respons på de olika 
värdebedömningar kunden gör över tiden, håller fortfarande. Trots att få värdeforskare 
har överfört den värdeskapande processen till kunden finns det dock forskare som lyfter 
fram värde som ett dynamiskt fenomen (Woodruff & Gardial 1996:63; Woodruff 1997; 
Parasuraman 1997; Lapierre 1997b; Grönroos 2000; Woodruff & Flint 2006). Bland 
andra Woodruff och Gardial (1996:61) konstaterar att “…Product or service providers 
must realize that value is often less a “snapshot” than a moving picture…”  eftersom kundens 
uppfattning om värdet av en produkt kan förändras över tid och användningssituationer. 
Enligt de här författarna styrs kundens värdebedömning av olika värdedimensioner vid 
olika tillfällen. Det dynamiska i värdebegreppet framträder just genom att det som 
upplevs vara värde vid en tidpunkt, inte nödvändigtvis upplevs vara värde vid en annan 
tidpunkt. Författarna kopplar dock inte ihop de olika värdebedömningarna, utan ser dem 
som separata aktiviteter, där värdegrunden kan variera och därmed leda till nya 
ställningstaganden. På detta sätt kan nivån på det upplevda värdet variera från tidpunkt 
till tidpunkt. Om vi fortsättningsvis väljer att betrakta kundupplevt värde som en statisk 
företeelse av snap-shot-karaktär, betyder det att vi stannar kvar i ett paradigm där 
värdeskapande och -leverans sker i utbytessituationer. Paradigmet ”kunden som 
värdeskapare” innebär ett annorlunda tankesätt. Värde uppkommer här i de aktiviteter 
kunden engagerar sig i och värdeupplevelsen blir en kontinuerlig funktion av de olika 
värdebedömningar kunden initieras till över tiden. Mattsson (1991:42) anser också att 
“…Value experiences are the ultimate effects of consumption… This chapter presents product 



85

value patterns as the effect of an ongoing evaluative act by a consumer on being exposed to a 
product…”. Mattsson följer det axiologiska paradigmet i sin tolkning av värdebegreppet, 
och han ser en stark koppling mellan värde som fenomen och värdering som aktivitet. 
Han beskriver värderingsprocessen som en mental aktivitet hos individen, i vilken en 
samordning görs mellan det uttryck som beskriver objektet (extensional properties) och 
de individuella preferenserna och önskemålen (intensional properties) (Mattsson 
1991:111). Den här processen är pågående och resulterar i olika value patterns, dvs. 
uppfattning om hur väl det värderade objektet motsvarar de interna referenspunkterna i 
olika avseenden. Mattssons beskrivning av detta fenomen som an ongoing evaluative 
act utgör ett värdefullt stöd för de antaganden som den föreliggande studien grundar sig 
på. Utgående från Mattsson kan man nämligen dra slutsatsen att kunden inte bedömer 
värde vid diskreta punkter på tidsaxeln, utan att kundens värdeuppfattning i stället 
baserar sig på en värderingsprocess som är kontinuerligt pågående.  

Värdeupplevelsen beskriver således den helhetsuppfattning informanterna har om sitt 
eget bilägande över tiden och hur de uppfattar allt som med det har att göra. Bilägarna 
är inte bilägare bara vid möten med bilagenturen och märkesverkstaden. Att vara 
bilägare innebär en helhet av många olika aktiviteter inom ramen för den värdeskapande 
processen som helhet. Under dessa premisser är det förmodligen inte tillräckligt att fästa 
uppmärksamheten enbart vid enstaka värdebedömningar och det upplevda värde dessa 
för stunden resulterar i. Om företaget strävar efter att befästa en långvarig och hållbar 
relation till bilägaren, borde synen på kunden och det värde som för honom är 
avgörande också betraktas ur ett perspektiv som är långsiktigt och framför allt förankrat 
hos kunden och hans upplevelse av bilägandet som helhet. Företaget borde med andra 
ord lära sig om hur värde uppkommer för dess kunder över tiden i den kontext som 
utgörs av bilägandet som helhet.  

Värdeupplevelse är alltså en utvidgning av begreppet upplevt värde och två skillnader 
framträder: 1. Upplevt värde gäller per värdebedömning och är därmed ett diskret 
fenomen. Värdeupplevelsen sträcker sig däremot över hela den värdeskapande 
processen och alla de värdebedömningar som kunden där gör. Värdeupplevelsen blir 
därmed ett fenomen av kontinuerlig och dynamisk karaktär. Dess utveckling beror av de 
värdebedömningar kunden gör. Vissa bedömningar kan få ett negativt utfall och dessa 
belastar värdeupplevelsen, medan andra är positiva och främjar värdeupplevelsen. 
Värdeupplevelsen är såväl kontinuerlig som dynamisk, dvs. utsatt för förändring över 
tiden. 2. Upplevt värde är relaterat till bedömning av ett avgränsat objekt eller en 
avgränsad händelse. Värdeupplevelsen gäller hela den värdeskapande process som i det 
här fallet handlar om bilägande och är därmed mer holistisk till sin natur. 
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4 KUNDEN SOM VÄRDESKAPARE 

4.1. Inledande diskussion 
4.2. Kundens värdeskapande process 
4.3. De värdeskapande aktiviteterna 
4.4. De värdeskapande resurserna 

4.4.1. Produkten som värdeskapande resurs 
4.4.2. Relationen som värdeskapande resurs 

4.4.2.1. Relationens substans 
4.4.2.2. Nära relationer 

Introduktion till kapitlet 

Svaret på frågan om hur värde uppkommer för kunden kan kort besvaras med 
påståendet ”Värde för kunden uppkommer över tiden i hans egna värdeskapande 
aktiviteter”. En djupare analys ger dock för handen att frågeställningen kräver ett 
betydligt mer ingående svar än så. Kundens värdeskapande process  utgör ett komplext 
sammanhang med många olika aktörer involverade, men där det intressanta ur en 
marknadsföringsmässig synvinkel är hur värde de facto uppkommer för kunden – i vilka 
aktiviteter och med vilka resurser?Vad utmärker en värdeskapande aktivitet och på 
vilket sätt blir  ett objekt, dvs. här produkten eller relationen till ett företag, för kunden 
en värdeskapande resurs i hans olika värdeskapande aktiviteter? 
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4.1. Inledande diskussion

Ända sedan de första sidorna har läsaren mötts av uttrycket kunden som värdeskapare – 
kanske det nu rentav känns tjatigt. Varför är det då så viktigt att betrakta kunden som 
värdeskapare och att analysera hur värde uppkommer för kunden? Likaväl som synsättet 
att företaget skapar värde för kunderna placerar företagets produktionsprocesser i fokus 
fäster synsättet ”kunden som värdeskapare” blicken på kundens egna värdeskapande 
aktiviteter. Skall företaget på allvar kunna anamma en långsiktig och relationsbaserad 
syn på marknaden i allmänhet och sina kunder i synnerhet är även en förändring av 
synen på kunden behövlig. Om målsättningen är att betrakta förhållandet till kunden ur 
ett långsiktigt perspektiv borde vi frigöra oss från tanken att företaget producerar ett 
färdigt värde för kunden som överlåts i samband med ett utbyte. Ett dylikt 
förhållningssätt gör att vi betraktar kunden som en passiv aktör i marknadsrelationen 
och att vi fokuserar enbart på de enskilda försäljningshändelserna. Vad som sker mellan 
interaktionerna, dvs. i samband med ägande och användning förblir höljt i dunkel. Ett 
dylikt förhållningssätt innebär också att företaget svårligen kan få den rätta kännedomen 
om vilken roll objektet kommer att spela i kundens liv. I nyare konsument-
beteendeforskning visas numera också ett intresse för hur individer använder olika typer 
av produkter, lever med dem och fogar in dem i sitt vardagliga liv. Money (2007:358) 
anser att konsumenten ger produkter en egen innebörd, grundad i de egna 
referensramarna, och på så sätt omformar dess innebörd till att passa in i det 
sammanhang som ges av konsumentens egen vardag. Konsumenterna kan således 
betraktas som ”… active rather than passive in their appropriation and use of consumer 
goods…”. För att främja och bibehålla kontinuiteten i förhållandet till kunden bör 
företaget följaktligen även ta omsorg om och visa intresse för det som sker mellan 
interaktionerna med företaget. Inom service management och relations-
marknadsföringen har det varit vanligt att man fokuserat just mötet mellan kunden och 
företaget, inom ramen för ett så kallat ”sanningens ögonblick”. Interaktionerna mellan 
de två relationsaktörerna är dock inte tillräckliga för att förstå all förändring i en 
relation, inte heller hur värde uppkommer för kunden. Relationens utveckling såväl som 
uppkomst av värde är beroende av händelser och upplevelser utöver interaktionerna 
mellan kund och företag.  

Peter och Olson (1996:357) konstaterar att “…perhaps the best marketers can do is to 
monitor consumers satisfaction levels and behaviors in these consumption situations over the 
life time of the product…”. De konsumtionssituationer som avses är de fall då produkten 
ifråga konsumeras annorstädes än i företagets egna utrymmen och då konsumtions-
upplevelsen inte kan följas upp och styras av företagets personal. Detta gäller produkter 
såsom till exempel hemelektronik eller bilar. I många fall förändras också 
konsumtionsmiljön över tiden vilket påverkar hur kunden kognitivt och affektivt 
upplever produkten. Betydelsen av att studera det som sker i samband med ägande och 
användning av produkter påpekas av Fournier et al. (1998:49):
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True customer intimacy – the backbone of a successful rewarding relationship – 
requires a deep understanding of the context in which products and services are 
used in the course of customer’s day-to-day lives.  

Framför allt borde vi kanske inse att rollen som kund eller konsument kanske inte är den 
viktigaste rollen i en individs liv (jfr Henell 1986 samt Valentine & Gordon 2000). 
Kunden är en individ som har många andra åtaganden och roller i livet än att vara kund 
i ett företag. Det här tydliggjordes även i den empiriska studien. Informanterna 
betraktade sig inte i någon större utsträckning som kunder vare sig hos bilagenturen 
eller hos verkstaden. I stället diskuterade de sitt bilägande i roller såsom familjefäder, 
företagare, förvärvsarbetande, individen Maria, bekväm 40-åring, äkta man etc.  

Korkman (2006) lägger ett praktik-teoretiskt perspektiv på värdebegreppet, och 
konstaterar bland annat att värde för kunden inte kan uppkomma någon annanstans än i 
kundens egna praktiker (practices), dvs. handlingar, handlingsmönster, beteenden samt 
omkringliggande sammanhang. Han beskriver kunden som en ”…practioner of his 
everyday life…” och hävdar att ”…in order to understand the value of service, one has to link 
the service to the contextual nature of human life...” (s. 8). Framför allt betraktas kunden här 
som en mänsklig varelse och individ i motsats till den vanliga synen på kunden som en 
anonym statist i en stor marknadsmassa.28 Ur det här perspektivet blir kunden 
huvudrollsinnehavare i det sammanhang vi kallar marknad. Normann 2001:36 hävdar 
också att kunden inte skall betraktas enbart som mottagare av ett färdigproducerat 
värde. Om företaget på allvar vill anamma ett värdeinriktat fokus för sin 
marknadsföring borde kunden betraktas som värdeskapare. Värde för kunden 
uppkommer härmed först då objekt fångas in i kundens egna värdeskapande aktiviteter 
vilket även Ravald (2001) konstaterar. Den värdeskapande processen utgörs av olika 
värdeskapande aktiviteter och i dessa ingår mycket mer än kontakter till företaget. Om 
vi låter kundens värdeskapande process bli det sammanhang i vilket man studerar hur 
värde uppkommer för kunden, har vi större möjligheter att fånga in hela det 
sammanhang och alla de interaktioner, erfarenheter och upplevelser som påverkar 
kundens värdeupplevelse (jfr även Arnould & Thompson 2005). Att förändra synen på 
kunden handlar om att erkänna att det inte är kunden som agerar på företagets arena 
eller marknad. Snarare skall vi se det som att företaget med sina erbjudanden agerar på 
kundens arena för värdeskapande, dvs. i kundens olika värdeskapande processer när han 

28 Korkmans ansats är till dessa delar överensstämmande med mitt eget synsätt. Å andra sidan anser också 
Korkman att värde varken kan upplevas eller erfaras av kunden (2006:54). Orsaken till detta är att han 
anser kunden utgöra en del av det sammanhang i vilket värde uppkommer, dvs. kunden är ett av de 
redskap som formar den ifrågavarande praktiken. Värde skulle alltså uppkomma eller formas via den 
dynamik som råder mellan de aktörer inklusive kunden själv, objekt, ageranden och sammanhang som 
utgör själva praktiken. Korkman betraktar förvisso kunden som en praktiserande individ men jag får 
uppfattningen att han fråntar individen dennes egen roll och dennes egna aktiviteter i värdeskapandet i 
och med att såväl kunden som det uppkomna värdet antas formas av praktiken. I Korkmans resonemang – 
om jag har förstått det rätt – är det praktiken som har huvudrollen, i mitt resonemang innehas huvudrollen 
av kunden. Här finner vi den huvudsakliga diskrepansen mellan Korkmans och min syn. 
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eller hon köper, använder, äger och gör sig av med produkter för att uppnå sina mål i 
livet. 

4.2. Kundens värdeskapande process 

Enligt min uppfattning innehar således kunden huvudrollen i de värdeskapande 
processerna – det är kunden som skapar värde, inte företaget; det är kundens egna 
värdeskapande aktiviteter som är av intresse, inte företagets produktionsprocesser. Vad 
avser jag då med kundens värdeskapande process? Likaväl som ett företag utför olika 
aktiviteter i syfte att öka värdet av produktionen och därmed också företagets totala 
värde, kan man anse att den privata köparen utför olika aktiviteter i sitt liv i ett system 
av värdeskapande aktiviteter i syfte att öka det egna välbefinnandet över tid. Storbacka 
och Lehtinen (2000:7) beskriver kundens värdeskapande process som "…den process 
genom vilken kunden uppfyller sina egna mål…". Xie, Bagozzi och Troye (2008:112) följer 
en liknande tanke. Att vi riktar blickarna mot kundens värdeskapande process är således 
en naturlig följd av att vi betraktar kunden som värdeskapare. Tankegångar som 
motsvarar den kundens värdeskapande process som presenteras i detta arbete, finner vi i 
bland annat Porters buyer value chain (1985), samt Boyds och Levys consumption
system (1963).

Utgångspunkten för att förstå vad som är av värde för kunden är enligt Porter 
(1985:130) köparens egen värdekedja – en del av Porters tankegångar som sällan 
omnämns. Vanligen diskuterar man enbart den värdekedja som hör hemma i företaget 
och som delar upp företagets produktionssystem i primära och stödjande aktiviteter 
(Porter 1985:130). Porter följer förvisso strikt ansatsen att värde skapas för kunden i 
olika aktiviteter i företaget i och med att värde fortlöpande läggs till en produkt under 
dess färd genom företagets produktionssystem. Det färdiga värdepaketet levereras sedan 
till kunden. Men Porter (1985:52) för även in köparens värdekedja i resonemanget och 
beaktar dessutom situationer där köparen utgörs av en privatperson eller ett hushåll. Han 
skriver “…Households engage in a wide range of acitivities, and products purchased by 
households are used in conjunction with this stream of activities…” Porter poängterar att det 
för företaget ofta är lätt att förstå värdekedjans uppbyggnad och funktion i ett annat 
företag eller i en annan organisation. Det som medför problem är att man inte har 
tillräcklig förståelse för den privata köparens, dvs. konsumentens, värdekedja. Porter 
rekommenderar att ett företag strävar till att försöka skapa sig en bild av den helhet av 
aktiviteter i vilka produkten ifråga används. Anpassningen till köparens värdekedja är 
nämligen avgörande för hur väl ett företag förmår differentiera sig på marknaden. Enligt 
Porter handlar differentiering framför allt om värdeskapande för kunden vilket i sin tur 
handlar om företagets inverkan på köparens värdekedja.29

29 Den här delen av Porters resonemang har sällan lyfts fram. Inte ens i Tzokas och Saren (1997) finns det 
noterat fastän dessa författare gör en omarbetning av företagets värdekedja utgående från Porter i syfte att 
beskriva kundens värdekedja. Tsokas och Saren’s (1997) customer value chain är uppdelad i primära och 
stödjande aktiviteter. De primära aktiviteterna omfattar alla de aktiviteter som ingår i kundens 
konsumtionsprocess: köpprocessen i sin helhet samt användning av produkten. De stödjande aktiviteterna 
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Det är förvånande hur vissa alternativa synsätt på marknadsföringen lyckas hålla sig 
kvar i det fördolda. För precis som relationsperspektivet funnits med i 
marknadsföringen under en lång tid (se avsnitt 1.2), så är inte heller tanken om att 
produkter blir av betydelse för kunden först då de ingår i hans olika aktiviteter eller 
totala konsumtionssystem ny:   

Goods do not really have utility from the consumer viewpoint until they come into 
the possession of the ultimate user and form a part of his assortment. 

Alderson 1957:70 

Sophisticated marketers may already plan and act in term of customer needs and 
behavior patterns, but they can gain even more effectivieness if they study the total 
consumption system in which their products play a part. 

Boyd & Levy 1963:129 

Även om Boyd och Levy (1963:130) inte nämner värdeskapande som sådant är de 
övertygade om att företaget måste ta i beaktande den funktion produkten fyller i 
kundens liv, vilket i sin tur kräver att företaget tänker i termer om konsumtionssystem. 
Ett konsumtionssystem är enligt författarna: ”…The way a purchaser of a product performs 
the total task or whatever it is that he or she is trying to accomplish when using the product – 
not baking a cake, but preparing a meal; not installing a transmission, but building an 
automobile…” Boyd och Levy anser att man bör analysera såväl användningsbeteendet 
som det totala konsumtionssystemet inkluderande alla de olika mindre helheter som häri 
ingår. Centrala frågeställningar handlar om hur produkten används, vilket/vilka problem 
kunden vill lösa, om användningen anknyter till andra produkter och 
användningsbeteenden, vilka målen för användning i olika situationer är etc. Boyd och 
Levy (1963:140) hävdar att full förståelse för individens konsumtionssystem erhåller 
man först då man betraktar det som en helhet där varje del är beroende av de andra 
delarna.

Jag känner en viss förundran över att så få marknadsföringsforskare hittills har valt att 
utveckla Aldersons samt Boyds och Levys tankegångar. Det är främst inom The Nordic 
School och den därtill hörande tjänste- och relationsmarknadsföringen med Grönroos 
(1979) och Gummesson (1995) som förgrundsgestalter, var vi ser tankar som bygger på 
något liknande. Utgångspunkten hos S-D-logiken (Vargo & Lusch 2004) har logiskt 
nog också en tydlig förankring i service management. De benämner den nya 
marknadsföringslogiken för ”…a service-centered dominant logic…” eftersom ”…all 
economies are service economies…” och ”…goods are distribution mechanisms for service 
production…”. Samma tankegångar fördes dock fram av Abbott redan på 1950-talet: "
…People want products because they want the experience-bringing services which they hope 
the products will render…" (Abbott 1955:39f). För kunden är det alltså inte produkten i 
sig som har ett värde utan de tjänster och upplevelser den kan erbjuda. En tvättmaskin 
blir tio års tvätt-tjänster, en bil blir transport och en cd-skiva en musikupplevelse för 
kunden. Holbrook (1994:22) hävdar likaså att “...value inheres in an interactive relativistic 

utgör ramen för kundens konsumtionsaktiviteter och består av den sociala omgivningen, kulturella 
faktorer samt materiell standard och generellt utbud av produkter på marknaden. 



91

preference experience of which the essence involves a process wherein all customer products 
performs services that potentially provide value-creating experiences…”. Holbrooks 
påstående innebär att produkter erbjuder möjligheter till värdeskapande för kunden – 
värde uppkommer först när produkterna används i kundens egna värdeskapande 
aktiviteter. Normann (2001:158ff) använder termerna tjänstefiering och mjukvaruisering 
där innebörden är att företagets erbjudanden inte skall ses som resultatet av produktion 
utan som inflöden till kundens egen värdeskapande process. Målsättningen för företaget 
är enligt Normann (2001:158f) att bidra till kundens eget värdeskapande över tid. 
Endast härigenom kan företaget bli en stark samarbetspart för kunden: 

Perspektivet från produktion till nyttjande, från resultat till inflöde, från dåtid till framtid, 
ger omgående en bredare blick på vad ett erbjudande är, vilka egenskaper företagens 
erbjudanden bör innehålla och vilken kompetens som det kräver hos företaget.  

På vilket sätt skiljer sig då den värdeskapande process som presenteras i det här arbetet i 
förhållande till Porters buyer value chain och Boyds och Levys konsumtionssystem? 
Det man saknar i Porters text är framför allt en tydligare beskrivning av aktiviteterna i 
värdekedjan såsom den skulle se ut ur konsumentens perspektiv. Nu är det svårt att ta 
ställning till hur och utgående från vilka aktiviteter köparens värdekedja är uppbyggd. 
Den beskrivning Porter gör är nämligen långt baserad på de omständigheter som 
kännetecknar ett industriellt företag. Boyds och Levys konsumtionssystem beskriver i 
sin tur de praktiker som formar hushållets vardag och de olika aktiviteter som här sker 
och där produkter används för olika syften. Någon koppling till hur konsumenten 
formar sin upplevelse av olika typer av produkter och konsekvenserna av detta på 
beteendet tydliggörs inte.

Den värdeskapande process som beskrivs i den här studien har däremot en tydlig 
fokusering på hur värde uppkommer för kunden och de olika aktiviteter individen 
engagerar sig i får därmed också en uttalad innebörd. Den bygger sålunda explicit på en 
värdeskapande grund med kunden i huvudrollen som värdeskapare och utgör en 
beskrivning av hur värde uppkommer för kunden. Processperspektivet lyfts fram och 
centrala begrepp såsom värdeskapande aktiviteter, värdebedömning, värdegrund samt 
värdeupplevelse fogas här ihop till en helhet. Se figur 9. Beskrivningen av kundens 
värdebedömning, kundens värdegrund och värdeupplevelsen och de inbördes 
sambanden dem emellan utgår från slutsatserna i föregående kapitel.

Kundens värdeskapande process kan analyseras och beskrivas i två olika dimensioner: 
a) ett horisontellt perspektiv där tyngdpunkten ligger på de värdeskapande aktiviteterna 
och den helhet de tillsammans utgör, samt b) ett vertikalt perspektiv där vi följer upp 
hur olika aktiviteter föranleder interaktioner med produkt, företag eller omgivning som i 
sin tur initierar kunden till återkommande bedömningar av hur väl produkter eller 
relationer fyller sin funktion som värdeskapande resurser. Bilägandet som 
värdeskapande process ur ett horisontellt perspektiv skulle således omfatta alla de 
aktiviteter där bilen och/eller relationer till olika aktörer inom bilbranschen har någon 
form av uppgift eller roll som värdeskapande resurser. Det vertikala perspektivet ger oss 
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i jämförelse med det horisontella perspektivet en förståelse för hur värde uppkommer 
för kunden över tiden.

Figur 9 Den värdeskapande processen i sitt större sammanhang.  

Den värdeskapande processen är dock ingen företeelse som kan isoleras från den 
omgivning kunden lever och verkar i. Varje värdeskapande process ingår i ett större 
sammanhang som jag här väljer att kalla ”kundens kontext för värdeskapande”. Den 
värdeskapande kontexten innefattar såväl den värdeskapande processen som kundens 
värdegrund och de variabler jag tidigare benämnde yttre betingelser. De inre och yttre 
betingelserna har här separerats från varandra så att de interna betingelserna nu anges 
som kundens värdegrund, där dessa ingår som en helhet. Värdegrunden är den del av 
den värdeskapande kontexten som ligger närmast individen och som ger ramarna för 
vad kunden upplever som bra, bättre eller bäst utgående från hans uppfattning om vad 
som är bra för honom. Värdegrunden är sedan utsatt för påverkan från kundens externa 
omgivning i termer om familj, kultur, social omgivning, marknadskommunikation etc.  
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I den yttre delen av den värdeskapande kontexten ingår nu även andra element eller 
variabler, dvs. variabler som inte tidigare fanns med, men som kunnat identifieras i den 
empiriska informationen. Bland dessa kan nämnas massmedia, relationer till andra 
aktörer och övriga resurser. Till den värdeskapande kontexten hör nämligen förutom 
bilagenturen också alla andra aktörer som på något sätt är delaktiga i kundens 
bilägande: skattemyndigheter, försäkringsbolag, verkstäder, servicestationer, familjen, 
umgängeskretsen, kolleger, grannar och bekanta mm. Rapportering i massmedia är en 
annan faktor som kan ha effekt på hur kunden bedömer sin bil eller relationen till 
bilagenturen. Bland ”övriga resurser” kan nämnas den egna kunskapen, kompetensen 
men också naturligtvis monetära resurser. Även om dessa övriga aktörer eller övriga 
resurser inte är föremål för uppmärksamheten i denna studie, bör vi dock notera deras 
existens och betydelse för kunden i ett värdeskapande hänseende. 

Den värdeskapande processen, inplacerad i sitt större sammanhang, är följaktligen till 
sin natur en komplex helhet, men en god förståelse för bilägarens värdeskapande 
process kan betraktas som en förutsättning för att bilagenturen skall kunna erhålla 
inträde dit denna och sedan också kunna utveckla en långvarig och hållbar relation till 
bilägaren. För ett företag är det en utmaning att erhålla inträde till kundens 
värdeskapande process. Detta kräver nämligen en ingående förståelse för de aktiviteter 
som handlar om kundens eget värdeskapande, dvs. hur värde uppkommer för kunden 
som privatperson och individ över tiden i de värdeskapande aktiviteterna. Framför 
behövs förståelse för vad som är viktigt och meningsfullt för kunden som individ, dvs. 
kundens värdegrund. Det här tydliggjordes i ett flertal fall i mitt empiriska material.  

För en av de informanter som ingick i studien handlade meningen med livet om att få 
arbeta och vistas i skogen. Informanten var en äldre herreman som tillbringat hela sitt 
liv tillsammans med traktorer samt jord- och skogsbruk. Vid intervjuns genomförande 
hade han varit pensionerad sedan många år men intresset för maskiner, skog och natur 
var hos honom fortfarande intensivt levande. Alla aktiviteter som på något kunde 
relateras till skogen var ytterst viktiga och meningsfulla. För att bilen skulle kunna 
fungera som värdeskapande resurs måste den till sin form och funktion naturligtvis vara 
lämpad även för dessa aktiviteter. Under diskussionens gång återkom informanten 
ständigt till sina vistelser i skogen och alla de traktorer han ägt, kört och arbetat med. 
Han beklagade djupt att han inte längre hade någon traktor i sin ägo. Naturligt nog 
präglade informantens intresse för skogen såväl hans sätt att leva som de krav han 
ställde på sin bil. Detta intresse utgjorde därmed en väsentlig del av informantens 
värdegrund och det var viktigt att bilen skulle kunna passa informantens sätt att leva och 
vara:

Jag brukar arbeta i skogen jag och är förstås klädd för sådant arbete nästan jämt. Den 
där modellen vi var och tittade på var nog riktigt lämplig och bra på alla sätt. Den var 
lite större och dessutom billigare. Men, avståndet mellan pedalerna var alldeles för litet 
så det gick ju inte att köra bilen när jag hade skogsstövlarna på. Och inte kunde jag ju 
köpa en sådan bil! (BN)
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Skogsstövlarna var en självklar del av såväl informantens person som hans vardag och 
en bil som han inte kunde köra när han var klädd för arbete i skogen var därmed också 
utesluten. Lika viktigt var det att bilen skulle klara av att fungera som värdeskapande 
resurs i olika skogsrelaterade aktiviteter. Underredet skulle vara tillräckligt högt för att 
bilen skulle kunna köras även på ojämna skogsvägar. Huruvida bilen skulle klara av att 
dra släpkärran med virke från skogen var vid intervjuns genomförande ännu oprövat. 
Värde uppkom för den här informanten då han kunde syssla med de nästan dagligen 
förekommande skogsrelaterade aktiviteterna. Bilen som värdeskapande resurs var sedan 
ett nödvändigt hjälpmedel vid utförandet av dessa aktiviteter. 

En annan informant, som vid intervjuns genomförande var pensionerad efter många 
verksamma år som företagare inom bageribranschen berättade om hur han under sin tid 
som företagare inte kunde köpa en bil av det märke han som privatperson skulle velat 
ha. I sin företagarroll använde han nämligen den egna bilen i samband med kundbesök 
och var som privatperson också tvungen att anpassa sig till den rollen.

Inte kunde jag komma och besöka en kund i en Mercedes, då skulle min kund nog ha 
sagt att ”den där kapitalisten, den handlar jag inte en gång till med!” Jag var helt 
enkelt tvungen att ha en vanlig medelklassens bil, annars skulle det inte ha gått!
(EG)

Resultatet av den kombinerade rollen företagare-privatperson blev att han fick hålla sig 
med en sådan bil som han som privatperson inte annars skulle ha haft. Som företagare 
var det viktigt för informanten att affärsverksamheten var lönsam och kundrelationerna 
var därmed också viktiga. Som privatperson skulle han gärna haft en lite dyrare och mer 
komfortabel bil eftersom det skulle medfört personlig tillfredsställelse och varit 
förenligt med informantens totala uppfattning om the good som privatperson. Vikten av 
fungerande kundrelationer var dock av stor betydelse även för den personliga 
tillfredsställelsen och de privata bilönskemålen fick sålunda ge vika under den tid han 
var aktiv som företagare. Detta kan ses som en konflikt mellan de olika livsmål som 
kunden kan ha (se bl. a. Bagozzi & Dholakia 1999:31). Få hushåll har råd att ha tillgång 
till ett sådant brett utbud av produkter att varje enskilt behov skulle kunna 
tillfredsställas. Redan i det här skedet är bilägaren/konsumenten tvungen att göra ett val 
– vilken bilmodell kommer bäst att uppfylla så många behov som möjligt? Det val 
kunden gör innebär förmodligen att bilen i vissa avseenden inte kommer att föranleda 
de positiva konsekvenser Woodruff (1997) diskuterar. Dock kan värdeupplevelsen i sin 
helhet förbli positiv om bilen i övrigt bringar den nytta kunden söker trots en sämre 
prestation i situationer som av ägaren klassificeras som mindre centrala, dvs. som i sig 
har ett mindre värde. Flera informanter uppger att de ofta har två bilar i hushållet 
eftersom de inte lyckas kombinera behov och önskemål i en och samma bil. För 
familjens behov behövs en säker, rymlig och trygg bil medan man personligen vill ha en 
mindre och snabbare bil som är rolig att köra och som man helt enkelt bara tycker om 
(jfr här även Woodruff & Gardial 1996:61). I det här fallet fyller de olika bilarna två 
helt olika funktioner i kundens värdeskapande aktiviteter. Bägge har dock en viktig 
uppgift och utgör på detta sätt var för sig värdeskapande resurser. 
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Att få bli kvar som partner i kundens värdeskapande process, då man en gång erhållit 
inträde, utgör kanske ändå den största utmaningen för ett företag. I det skedet är det inte 
längre tillräckligt att ha den nödvändiga kännedomen om vilken roll bilen skall ha i 
kundens värdeskapande aktiviteter. Företaget borde därtill aktivt kunna bidra till 
kundens eget värdeskapande över tid. Det är nämligen härigenom företaget kan öka 
kundens relationsvilja så att hans relation till företaget stärks. En av informanterna som 
var företagare till sitt värv berättar om den stora frustration som uppstod i samband med 
ett verkstadsbesök: 

Min paketbil skulle igen på service eftersom man inte fick problemet fixat den första 
gången. Jag hade fått tid till klockan tio och var på plats ett par minuter före. Jag hade 
redan tidigare fått beskedet att arbetet skulle ta två timmar och hade därför planerat att 
vänta i stan, eftersom jag ändå bara skulle hunnit tillbaks till arbetet och vända på den 
tiden. Jag passade i stället på att uträtta ett par ärenden hos några firmor som fanns i 
närheten av verkstaden. Efter drygt en timme kom jag tillbaka till verkstaden och dröm 
om min förvåning: Min bil stod fortfarande kvar där jag hade lämnat den! Man hade 
inte ens påbörjat arbetet! Jag blev arg men sade ingenting utan ordnade lånebil via en 
bekant och åkte tillbaka till arbetsplatsen. Klockan tre på eftermiddagen meddelade 
man att min bil nu var klar – efter fem timmar!! Hade jag inte åkt hem utan väntat hade 
jag gått miste om så gott som en hel arbetsdag!! (RP)

Att föra bilen på service kan betraktas som en händelse som är relaterad till såväl 
användning som ägande av bilen. Det är för en del informanter en aktivitet som ofta 
upplevs besvärlig eftersom den kräver anpassning och diverse arrangemang för att 
kunna utföras. Man behöver kanske en ersättande bil under den tid bilen är på service 
eller åtminstone transport mellan verkstad och arbetsplats. För just den här informanten 
var det en absolut nödvändighet att föra bilen på service. Eftersom bilen var i ständigt 
bruk som ett dagligt arbetsredskap för informanten var det nödvändigt att bilen var 
välservad och i gott skick. Men varje förlorad arbetstimme innebar också direkt förlorad 
arbetsinkomst vilket i det här fallet var den främsta källan till frustration hos 
informanten. Redan det att bilen åter behövde föras på service upplevdes av 
informanten som besvärligt. Att interaktionen med bilagenturens märkesverkstad 
dessutom förlöpte dåligt gjorde naturligtvis inte saken bättre. I det här fallet ledde 
besöket hos verkstaden till en bedömning av relationen till bilagentur och 
märkesverkstad som hade negativt utfall och därmed också en negativ effekt på 
värdeupplevelsen. Informantens förhållande till såväl bilmärket som märkesverkstad 
och bilagentur tärdes av det inträffade. Exemplet visar följden av att företaget inte tar 
omsorg om kundernas egna värdeskapande aktiviteter.

Kunskapen om den bakomliggande kontext som utgörs av kundens värdeskapande 
process ger företaget möjligheter att bidra till kundens eget värdeskapande. Genom att 
känna till den värdeskapande processen erhåller företaget förståelse för dels karaktären 
hos de aktiviteter som tillsammans formar den värdeskapande processen, dels för bilens 
samt relationens roll som värdeskapande resurser i dessa aktiviteter. För att skapa 
hållbarhet i kundrelationen kunde företagen sträva till att bidra till kundens eget 
värdeskapande över tid. Detta kan sedan göras på olika sätt beroende på vilka de 
värdeskapande aktiviteterna är och beroende på vilken roll bilen har i dessa aktiviteter. 
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De värdeskapande aktiviteterna har huvudrollen i den värdeskapande processen och 
förståelsen för vilka de är, hur de formar bilägandet som helhet samt vilken roll 
produkten eller relationen till företaget har som värdeskapande resurser i dessa, utgör 
grunden för vår förståelse för hur värde uppkommer för kunden. 

4.3. De värdeskapande aktiviteterna

Jag har tidigare konstaterat att den värdeskapande processen består av värdeskapande 
aktiviteter i vilka kunden köper, äger och använder produkter. Att köpa, äga och 
använda sin bil utgör därmed stommen i kundens värdeskapande process och kan 
således beskrivas som de övergripande aktiviteterna i bilägandet som värdeskapande 
process.

Termen aktivitet används i det här arbetet för att beskriva alla de olika typer av 
aktiviteter som ingår i kundens bilägande som helhet. Med termen aktivitet förstås i 
vardagligt tal att något händer – det sker något som är synligt och aktivt. I det här fallet 
har jag valt att inte göra en sådan begränsning. I den här studien betraktas till exempel 
även ägande som en aktivitet. Nationalencyklopedin beskriver termen aktivitet som 
”verksamhet som kräver aktivt deltagande”. Med stöd av denna beskrivning anser jag 
det vara möjligt att benämna även en sådan abstrakt företeelse som ägande som aktivitet 
eftersom bilägaren ju här aktivt deltar – i vissa fall enbart via en betydande 
kapitalinsats, i andra fall är deltagandet aktivt via det engagemang bilägarna känner i sitt 
bilägande. I andra aktiviteter deltar kunden kanske enbart via en aktiv närvaro. I min 
syn på värdeskapande har kunden alltid en aktiv roll och termen aktivitet känns i den 
bemärkelsen korrekt att använda.  

Inom ramen för de värdeskapande aktiviteterna nyttjar kunden aktivt eller passivt bilen 
eller relationen till bilagenturen som resurs för att tillfredsställa behov, förbättra sitt 
välbefinnande eller livskvalitet och därmed uppnå målen i livet i enlighet med sin 
värdegrund. Det är i dessa aktiviteter värde direkt eller indirekt uppkommer för kunden.
Aktiviteterna köpa, äga och använda bilen kan nämligen i vissa situationer vara endast 
medel för att kunna genomföra andra aktiviteter som sedan utgör de verkliga 
värdeskapande aktiviteterna. Värde för en informant uppkom till exempel i samband 
med att han använde bilen för att åka och besöka sina föräldrar som bodde i en annan 
del av Finland (MP). Här var det aktiviteten ”besöka föräldrarna” som var viktig för 
informanten. Ägandet och användningen av bilen var endast medel för att kunna utföra 
en aktivitet som var viktig. För en annan informant uppkom värde i samband med att 
han använde bilen för att åka ut till sommarstugan, bekvämt, enkelt och utan att behöva 
fundera på allmänna kommunikationsmedel.  

Alderson (1957:168) delar in beteendet hos konsumenten i två huvudgrupper: 
kongeniala och instrumentella beteenden. Som kongenialt beteende kan klassificeras 
sådana aktiviteter som uppskattas eller värderas för sin egen skull eftersom de i sig 
själva leder till tillfredsställelse. Att bara åka ut och köra är ett exempel på en sådan 
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aktivitet (se t.ex. informant BM2 s. 103). Instrumentella beteenden är enligt Alderson 
aktiviteter som utförs endast av den orsaken att de leder till uppfyllelse av andra mål. 
Som exempel på detta kan jag nämna den informant (BS) som behövde bilen för att ta 
sig ut till sommarstugan. Här var vistelsen på villan i skärgården den aktivitet i vilken 
värde uppkom för informanten. Han skulle dock inte kunnat genomföra den här 
aktiviteten utan bil. I det här fallet var tillgången till en egen bil nödvändig i den 
instrumentella aktiviteten ”ta sig till villan”. Ett annat exempel utgörs av det 
pensionerade paret (NB) som brukade åka ut på våren för att följa med vårarbetena ute 
på åkrarna. Här var det aktiviteten ”följa med vårarbetena ute på åkrarna” som skapade 
värde för informanten och hans fru. Dessa utflykter var veckans höjdpunkter och ett 
välkommet avbrott i vardagen. Utan egen bil skulle detta ha varit svårt att genomföra 
eftersom informantens fru var rullstolsbunden. Utöver kongeniala och instrumentella 
beteenden uppger Alderson att man kan iaktta även sådana beteenden som inte verkar 
vara varken av den ena eller den andra typen – de leder inte till tillfredsställelse vare sig 
direkt eller indirekt. Sådana aktiviteter kallar han symptomatiska aktiviteter och 
konstaterar att funktionalitet är den term som kanske bäst beskriver deras karaktär. 
Funktionaliteten framkommer i det faktum att de på lång sikt kan leda till en framtida 
förändring, en förändring som kan ha positiva konsekvenser. Som exempel på en sådan 
aktivitet kan vi till exempel ta aktiviteten att föra bilen på service. Aktiviteten som 
sådan är för de flesta långt ifrån direkt värdeskapande i en positiv bemärkelse, men den 
är nödvändig för att bilen skall fungera som värdeskapande resurs i andra aktiviteter, 
och också med tanke på bilens hållbarhet och andrahandsvärde. 

Vid en noggrannare analys av aktiviteten ”att köpa”, kan vi konstatera att den kan 
betraktas såväl som en kongenial aktivitet som en instrumentell sådan. Aktiviteten att 
köpa bil kan betraktas som kongenial eller direkt värdeskapande om individen blott 
finner tillfredsställelse eller glädje däri. Här var variansen mellan informanterna stor: en 
del upplevde aktiviteten att köpa bil på ett mycket neutralt sätt, andra tyckte det var en 
av livets höjdpunkter, ett fåtal var nästan direkt avogt inställda. Många var dock de 
informanter som tyckte om just själva köpprocessen. När jag frågade en av 
informanterna hur han upplevde aktiviteten ”köpa bil” svarade han: 

Ååh, jag skulle kunna köpa bil fast varje dag! Det är så roligt när man får förhandla 
med försäljarna och pruta med dem. Själva rabatten är väl inte så viktigt, men det där 
att få ”pärr”30 – det är roligt! (ÖI)

Informanten beskrev bilköpandet som enbart ett nöje och bara roligt. För dem som 
finner glädje och nöje i själva köpprocessen kan man också betrakta kunden själv som 
värdeskapande resurs, i betydelsen att det långt är kundens egen attityd, förhållningssätt 
och ageranden som bidrar till uppkomsten av värde. En av informanterna (TE) hade 
besökt alla bilaffärer mellan Karleby i norr och Kristinestad i söder i jakten på den bästa 
bilen. Köpprocessen tog tre veckor i anspråk men för informanten upplevdes ett dylikt 
köpbeteende vara fullständigt naturligt. Han njöt av informationsinsamling, sökarbete 

30 Österbottnisk dialekt för ”att munhuggas”. 
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och utvärderingsprocess. Han visste exakt vad han ville ha och hur han ville få köpet 
utfört. Inget beslut togs innan alla delar stämde överens med målsättningen i sin helhet. 
Den investerade tiden och energin upplevdes inte som uppoffringar utan var helt enkelt 
det sätt på vilket informanten ville köpa sin bil. Av informantens berättelse kunde man 
utläsa den tillfredsställelse som infann sig när den för informanten optimala affären 
slutligen kunde genomföras.

Att köpa en bil, eller någon annan produkt, kan också betraktas som en aktivitet där 
kunden erhåller access till en värdeskapande resurs. Att köpa utgör här en instrumentell 
aktivitet. Informant RS konstaterade att  

För vår del var vi tvungna att skaffa en bil till. Vi bor ute på landsbygden och skall 
pendla till stan på olika tider – det var helt enkelt ett måste. (RS) 

Köpprocessen i sig utgjorde här ingen aktivitet av direkt värdeskapande karaktär I stället 
var målsättningen att erhålla tillgång till bilen som värdeskapande resurs. För en annan 
av informanterna var köpaktiviteten såväl kongenial som instrumentell. Han såg direkt 
värde i aktiviteten att köpa men eftersom han ständigt ville omge sig med nya ”prylar” 
med god funktionsduglighet, ha det senaste inom teknik och följa med utvecklingen på 
marknaden, kan köpaktiviteten för den här informanten också betraktas som en 
instrumentell aktivitet:

Åh, att köpa bil är för mig absolut en trevlig upplevelse! Jag vill hela tiden köpa nytt, 
jag har redan i princip allt – bostad, villa bil osv. Jag vill leva på det sättet att det 
hela tiden händer någonting – jag vill inte ha lyx – men jag vill förbättra nivån på de 
saker jag äger. Jag har hela tiden ny tv, ny telefon osv. Jag tycker om att köpa. Jag 
vill hela tiden ha apparater som fungerar bra och är lätta att använda. 
Funktionsdugligheten är på det sättet det väsentliga – jag köper inte bara för att 
köpa. Att köpa nytt ger mig en trygghet att apparaterna fungerar och samtidigt är det 
bästa som finns på marknaden. Jag har inget intresse av att reparera saker.  (SC2)

Förmågan att kunna läsa och förstå kunden samt inse vilken roll själva köpaktiviteten 
har i hans värdeskapande process som helhet samt hur kunden upplever aktiviteten i sig, 
kan vara avgörande för försäljaren i en försäljningssituation. Det finns nämligen också 
informanter som upplever köpprocessen vara besvärlig, betungande och rentav 
ångestfylld. En av de intervjuade försäljarna berättade följande historia:

Bilköparen behöver mycket tid och tålamod. Jag kommer ihåg en dam som vi var och 
besökte i hennes hem. Hon behövde ny bil men var rädd och osäker inför bilköpet och 
därmed väldigt aggressiv och otillgänglig. Att personligen komma till bilaffären skulle 
för henne ha varit omöjligt. Skulle inte behovet av en ny bil ha varit akut hade hon 
säkert helst struntat i alltihop. Jag hade en yngre kollega med som inte förstod hur det 
var fatt utan började förhandla med henne genast vi kom dit vilket ledde till att damen 
gick i baklås helt. I sådana här situationer måste man som försäljare sätta sig ner och 
ta det riktigt lugnt… Prata om väder, villaliv, katter och hundar så att förtroende 
uppkommer. Vi satt hos henne en lång stund, vi drack kaffe och pratade om allt möjligt 
och till sist hade hon lugnat ned sig så mycket att det gick att diskutera bilbyte med 
henne. (F2) 
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Försäljare (F3) konstaterar likaså att det är många bilköpare som inte vet vad de vill och 
att de känner sig därför osäkra. För den här gruppen av kunder är bilköpet ett 
”nödvändigt ont” och hela köpprocessen kan upplevas såsom olustig men måste ändå 
genomföras. Om man behöver en bil måste den också på något sätt anskaffas. Som en 
del av hela den värdeskapande process som handlar om bilägande är aktiviteten att köpa 
bil för den här gruppen av bilägare av negativ karaktär och har därmed en negativ effekt 
på bilägandet som värdeskapande process. För den här gruppen av bilägare uppkommer 
negativt värde i alla typer av aktiviteter som handlar om att köpa bil – från 
informationsinsamling till köpbeslut. Värde uppkommer under köpprocessen om 
försäljaren lyckas minska obehaget så att kunden känner sig lugn och tillfreds med 
situationen. Försäljare F3's bedömning är att man måste ge de kunder som är osäkra mer 
tid och uppmärksamhet och på det sättet få dem att känna sig trygga. Enligt den här 
försäljaren väljer den här typen av kunder den leverantör som lyckas skapa en känsla av 
trygghet. Att kunna känna sig trygg och säker i sin roll som köpare är förmodligen 
också en förutsättning för att kunna ta ett köpbeslut. En logisk slutsats vore att just 
denna grupp av kunder skulle eftersträva långvarighet i sin relation till bilagenturen tack 
vare det förtroende och den trygghet som en etablerad relation kan erbjuda. Här kunde 
en välfungerande och nära relation mellan bilagentur och kund verkligen fylla sin roll 
som värdeskapande resurs. I bland annat Ravald och Grönroos (1996) lyfter författarna 
fram trygghet som en av de främsta fördelarna i relationen till ett företag. 

Att föra sin bil på service är relaterat till att såväl äga som att använda bilen. I 
aktiviteten som sådan uppkommer för få informanter värde men med tanke på bilens 
andrahandsvärde, funktionsförmåga över tiden samt fabriks- och verkstadsgarantier är 
den betydelsefull och kan därmed betraktas som en symptomatisk aktivitet. För flera av 
informanterna verkar just den här aktiviteten vara förknippad med negativa upplevelser:  

Varje gång jag skulle föra bilen på service var jag redan på förhand irriterad över det 
kaos som rådde på parkeringen för verkstadskunderna. Där var trångt och lite 
svängrum, för det mesta ingen ledig plats för min bil och förstås alltid många bilar i 
rörelse. Usch! Och det här var efter omplanering och ombyggnad! Detta ledde till att 
jag var på dåligt humör redan då jag kom på morgonen och vanligtvis innebar det 
också en dålig början på arbetsdagen eftersom jag var så frustrerad. (RA)

Det råkade sig så illa att det var fabriksfel på min nya bil. Centrallåsen krånglade 
nämligen. Och det var ju inget stort fel så jag tyckte inte det var så farligt. Problem 
hade jag i stället med verkstaden. Det var precis som om de inte skulle ha brytt sig utan 
sa bara ”Jaja, vi har nog sett på det.” Fyra gånger, det tog fyra gånger innan felet var 
åtgärdat! Jag slutade helt enkelt prata med dem där i på arbetsmottagningen. Jag blev 
så arg att jag ringde till importören och klagade. Man får ju så ’läidon31’ då man 
köper ny bil för att slippa springa på verkstaden och så skall man de facto springa där 
hela tiden ändå. Och få dåligt bemötande dessutom! (LB)

Att föra bilen på service kräver anpassning och olika typer av arrangemang för att lösa 
behovet av transport under den tid bilen är på service. Allt detta kräver tid och 

31 Österbottniskt dialektuttryck för att bli irriterad, frustrerad, uppgiven. 
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ansträngningar från kundens sida. Få aktiviteter erbjuder därmed företaget så goda 
möjligheter att bidra till kundens eget värdeskapande som helhet som just att föra bilen 
på service. Interaktionerna med bilagenturen efter köpet verkar vara en svår nöt att 
knäcka. I de flesta fall utgörs dessa interaktioner av just besök på verkstad i samband 
med intervallservice eller reparationer. Dock var det ingen av informanterna som skulle 
uppgett att de hade positiva upplevelser i samband med dessa besök. En av försäljarna 
konstaterade också att …Jaa, huruvida kunden tilbaka vid nästa bilköp, det hänger 
mycket på vår verkstadssida det. Antingen så matar de kunder åt oss eller så gör de det 
inte… (F1). Genom att underlätta aktiviteten att föra bilen på service kunde man 
reducera irritation och frustration hos bilägaren och på så sätt främja möjligheterna för 
att förstärka kundens relation till företaget. 

Gemensamt för de flesta av studiens informanter var att man ville äga sin bil. Under de 
senaste åren har det blivit allt mer populärt bland importörerna att erbjuda bilägare olika 
typer av finansieringsalternativ. Många av dessa innebär att bilköparen endast erhåller 
användningsrätt till bilen. Ägorätten till bilen kvarstår hos bilfirman eller en tredje part 
som verkar som finansiär. Den här typen av finansieringsalternativ upplevdes dock inte 
vara attraktivt för studiens informanter: 

För min del är det viktigt att äga bilen – det skall vara min bil. Delvis med tanke på 
omvårdnad och underhåll – man tänker om man städar och putsar och så – det man 
äger värdesätter man mera och är också mera rädd om. Då finns det också känslor 
med. För min del tror jag det är viktigt. Då bilen är så pass betydelsefull den är för mig 
är känslan för den en del av helheten. (BAS) 

Nä, det är klart att det är jag som skall äga bilen - inte någon bank eller bilfirma. Tänk 
om jag vill byta eller sälja bort den mitt i allt? Då är det bättre att ta ett banklån så är 
det ingen annan som bestämmer. (KJ) 

I exemplen ovan är bilägandet som aktivitet instrumentellt. Att man själv äger bilen 
medför en känsla av kontroll samtidigt som man är fri och oberoende eftersom man inte 
bundit upp sig till bilagenturen via finansierings- eller avbetalningssystem. Det var 
endast en informant som hade finansierat sitt bilköp via agenturens eget 
finansieringssystem. Informanten uppgav att för honom var ägoförhållandet till bilen av 
egal betydelse – vem som på pappret var formell ägare av bilen spelade ingen som helst 
roll. Han var endast intresserad av bilen som värdeskapande resurs i aktiviteter som var 
relaterade till användningen av bilen som till exempel att kunna åka ut till villan. Att ha 
tillgång till bilen som värdeskapande resurs var primärt, ägandet däremot av sekundär 
betydelse.

Att värde kan uppkomma även direkt via aktiviteten ägande finns det ett flertal exempel 
på i det empiriska materialet. För flera av informanterna hade nämligen själva ägandet 
av bilen i sig ett klart egenvärde. En av informanterna förklarade hur han, när han 
betraktade sin bil, i full visshet om att Det här, det är min bil (MP) kände stor personlig 
tillfredsställelse och lycka. Varför en kund blir lycklig över att betrakta sin bil är sedan 
förankrat i individens värdegrund och de omständigheter som präglar denna: Min förra 



101

bil hade fartränder och jag tyckte den var så fin. Jag saknar den faktiskt ännu, fast det 
snart är ett år sen jag bytte bort den.’(BM1). När jag frågade en av informanterna vad 
han upplevde vara det allra bästa med sin bil svarade han: Man skall inte skryta, men om 
jag far någonstans, så vet jag att det här är den enda modellen i Finland med detta 
utförande och denna utrustning. Känslan av att äga en sådan bil är fantastisk. (EB) Att 
få vara ägare till en speciell bil medförde för den här informanten en tillfredsställelse 
som egentligen inte hade något att göra med bilens funktionella egenskaper eller dess 
användning i olika sammanhang. Man kan sålunda känna sig lycklig över att få vara 
ägare till en bil som man upplever vara fin, speciell eller unik. I Belk (1988) förs en 
diskussion om ägodelars betydelse för individen och författaren konstaterar bland annat 
att ”...we regard possessions as parts of ourselves...” (s. 139) och ”...we learn, define, and 
remind ourself of who we are by our possessions...” (s. 160).

Vilken betydelse kunden tillskriver olika aktiviteter är naturligtvis individuellt betingat. 
På ett generellt plan kan man kanske utgå från Parkers (1957:57) resonemang. Han 
konstaterar nämligen att det är tillfredsställelse och nöje som är avgörande för huruvida 
en aktivitet är förknippad med värde eller inte: ”...An activity that is an enjoyment appears 
to be exactly what we mean by a value...” Parker hävdar nämligen att värde skall 
förknippas med tillfredsställelse och nöje – dessa är de tillstånd som individen i sista 
hand söker. Vilka typer av aktiviteter som bereder individen nöje och tillfredsställelse är 
sedan förmodligen högst individuellt. Parker (1957:7) utgår ifrån att det som bestämmer 
huruvida en aktivitet medför värde eller inte är en så kallad värdefaktor (value factor):

Value, however, could not be defined simply as activity or experience. Habitual 
acts have minimal intrinsic value, although of course, as background or as means 
they may have great extrinsic value. Moreover, some activities are evils, not 
values, in the positive sense. Therefore, although experience is, I shall claim, 
essentially value, positive or negative, good or evil, there must be some factor, still 
to seek, which determines whether it is good or evil, and how great a good or evil. 
This would be the value factor. Prima facie, this factor would seem to be something 
of many names: satisfaction, pleasure, joy. 

Jag föreslår sålunda att det är aktiviteter som medför tillfredsställelse, lycka eller glädje 
som leder till uppkomst av värde. Företag som vill utveckla och befrämja hållbara 
kundrelationer borde således sträva till närvaro i aktiviteter som är viktiga för kunden 
och i dessa bidra till uppkomst av värde. En annan möjlighet är att via närvaro i 
aktiviteter som inte annars innehåller moment av tillfredsställelse, lycka och glädje, 
bidra till att sådana uppkommer.  

4.4. De värdeskapande resurserna 

Things may be called ‘good’, but only because they contribute something to 
experiences. They are valuables, not values. They may be good, or even goods, 
but they are not the good.

 Parker (1957:6) 
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För att kunden skall kunna genomföra de olika värdeskapande aktiviteterna med önskat 
utfall behövs resurser. Citatet av Parker ovan belyser objektets status i ett 
värdeskapande hänseende. Värdebegreppets semantiska komplexitet framträder tydligt i 
citatet, och den uppmärksamma läsaren noterar den skillnad mellan valuables och 
values, mellan good och the good som Parker vill poängtera. Det är inte tinget i sig som 
är värde. Tingets eller objektets värde aktualiseras först genom dess förmåga att bidra
till individens upplevelser. Abbott (1955:40) följer en motsvarande tankegång och 
konstaterar att:

What people really desire are not products but satisfying experiences. Experiences 
are attained through avtivities. In order that activities may be carried out, physical 
objects or the services of human beings are usually needed [...] People want 
products because they want the experience-bringing services which they hope the 
products will render. 

I den här studien har jag valt att lyfta fram produkten och relationen som värdeskapande 
resurser av primärt intresse.

4.4.1. Produkten som värdeskapande resurs 

Woodruff (1997) betraktar produkter endast som medel som kunden använder sig av för 
att uppnå sina mål och syften. Enligt Woodruff & Gardial 1996:54f skapar produkter 
värde för kunden tack vare de konsekvenser som uppstår i samband med användning 
value-in-use eller ägande value-in-possession. Woodruff (1997) använder uttrycket use 
consequences i detta sammanhang och presenterar även en hierarkisk modell över det 
kundupplevda värdet där betydelsen av en produkts attribut påverkas av hur väl de kan 
användas för att uppnå de mål kunden har i sitt liv. Värde uppkommer för kunden inom 
ramen för denna värdehierarki. Enligt Wikström och Normann (1994:152) nås 
marknadseffektivitet via utveckling av erbjudanden vars egenskaper bidrar till kundens 
eget värdeskapande. Jensen (1997:221) anser att inköpta produkter måste omvandlas till 
värde av kunden själv via värdeskapande aktiviteter. Wikström (1996b:362) beskriver 
företagets erbjudanden som ”... a vital ingredient in the consumers own value creation...”.
För att betrakta produkten som värdeskapande resurs finns det således argument men 
hur och på vilket sätt fyller den sin roll som värdeskapande resurs? Inom ramen för den 
konsumentkulturteoretiska syn på konsumentbeteendeforskningen som vuxit fram under 
de senaste tjugo åren (Arnould & Thompson 2005) har man fäst ett allt större intresse 
för hur produkter, ting eller objekt bidrar till konsumentens vardagliga liv och där fyller 
en identitetsskapande och socialt sett relationsskapande funktion. Informant ÖJ 
definierar betydelsen av att äga en viss bil i just dessa termer: 

Värdet av att äga en viss bil handlar för mig om att skapa en image. Man blir nöjd 
då man känner att bilen passar ihop med en själv – allt måste stämma. Det är lite 
hemskt att säga, men det måste se lite bra ut utåt också – har man t.ex. en gång 
börjat köra med en lite nyare bil så känns det som om man måste hålla sig på den 
nivån. Men det är nu inte bara bilen som sådan det handlar om – det är också vad 
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man tror att folk tänker om en – jaha, nu har nog de där blivit fattiga. Den 
påverkar så mycket annat av ens liv också. 

För de flesta av informanterna var bilen av stor betydelse i deras liv eftersom den 
framför allt underlättade deras vardag – den innebar frihet och oberoende. Man behövde 
inte förlita sig på eller anpassa sig till tidtabeller och rutter hos allmänna 
kommunikationsmedel, utan man hade möjlighet att enkelt ta sig just precis dit man 
skulle – snabbt, enkelt och bekvämt. Informanterna bestämde själv när och hur de skulle 
åka någonstans. Nedan några exempel på hur informanterna beskrev sin upplevelse av 
bilen som värdeskapande resurs:  

För mig handlar nyttan med att ha bil helt enkelt om frihet. Jag behöver inte bil till 
jobbet nu vilket jag behövde förr. Men just att kunna fara iväg och hälsa på folk som 
bor någon annanstans eller att bara fara ut och köra – vi for i lördags på kvällen och 
var ute flera timmar. Att kunna fara iväg och inte vara beroende av om min sambo 
vill komma med eller inte – jag kan fara till villan precis när jag vill. Därför är bilen 
jätteviktig för mig. (BM2)

Man har ju en viss frihet då man kan röra sig och fara. Och det får man nog sätta 
värde på att man kan ta sig fram dit man behöver och där är bilen viktig – det är nog 
sant och riktigt det. Bilen ger en viss frihet på ålderns dagar, kanske mer än för 
många andra. Utan den skulle det vara svårt och min fru skulle inte slippa ut alls. 
(BH) 

För de här två informanterna utgjorde bilen en synnerligen viktig värdeskapande resurs 
och ingen av dem skulle ha kunnat tänka sig att vara utan bil. Bilägandet som 
värdeskapande process var för de här bägge direkt relaterat till uppfyllelse av livsmål 
såsom livskvalitet och välbefinnande. För följande informant hade bilen en speciell 
betydelse i termer av egen tid, lugn och ro – helt enkelt en egen fristad, vilket också 
påverkade det känslomässiga förhållandet mellan informanten och bilen. 

Den enda stunden på dygnet som jag är helt ensam är då jag kör bil mellan min 
hemort och arbetsplatsen. Så det är ungefär som att ”Nu far vi”. Så far bilen och 
jag, jag lyssnar på radio och kör och då är det bara bilen och jag och radion. Det 
är enda gången jag kan fundera och tänka lite. Då jag kommer till mitt jobb är det 
full fart där och när jag kommer hem är det full fart här. I allmänhet har jag inte 
ens på mobiltelefonen. Jag vill vara helt ensam: ”Jag och min bil”. Jag förknippar 
helt enkelt min bil med avkoppling, lugn och ro. Då jag åker till och från arbetet är 
det bara jag och min bil – inget annat. Bilen ger mig möjlighet att vara mig själv 
och tillbringa tid med mina tankar. Och då sitter jag där i min bil. Bilen inger 
trygghet och lugn och ro. Därför har bilen en särskild betydelse för mig. (BAS)

För följande informant hade bilen innebörden av en trogen följeslagare. Hon litade på 
att den skulle ta henne fram dit hon skulle och den var därför mycket betydelsefull för 
henne.

Vintermorgnar med dåligt före tycker jag inte om – uhrr. Men i sådana situationer 
upplever jag mig och bilen lite som samarbetspartners och kan väl framme vid jobbet 
tänka för mig själv ”Vi klarade det – duktig bil!” I sådana fall blir nästan bilen en 
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person som hjälper mig – det är inte bara jag som förare utan även bilen som bidrar 
till att jag tryggt och säkert varje dag kommer dit jag skall.  (SA) 

Tidigare i texten antogs att ett objekt har värde för kunden blott och bart det kan 
bibringa denne något av betydelse såsom meningsfulla upplevelser och erfarenheter. 
Exemplen ovan stöder alla detta antagande. Det känns logiskt att konstatera att värde 
uppkommer sålunda för individen när något av betydelse eller mening skapas och detta 
dessutom i en positiv bemärkelse. Det var detta jag avsåg då jag tidigare skrev att 
”objektet måste få ett värde för konsumenten som individ”. Utgångspunkten är att detta 
kan ske endast inom ramen för kundens egna värdeskapande aktiviteter. För BM och 
BH var den värdeskapande aktiviteten ”att känna frihet och oberoende”, för BSA ”att 
finna en stund av stillhet” samt för SA ”att tryggt kunna ta sig till jobbet”. Trots att de 
värdeskapande aktiviteterna var så olika till sin karaktär, hade de alla som gemensam 
nämnare bilen som värdeskapande resurs. 

Som tidigare nämndes visade det sig att det i flera av informanternas hushåll fanns två 
eller flere bilar. En av de försäljare jag intervjuade berörde just detta. Han åsikt var att 
många egentligen skulle klara sig med en bil i hushållet men då det finns två så behöver 
man inte diskutera så mycket sinsemellan och passa ihop tiderna med varandra – och 
då är det ju alltid enklare.(F1). Många informanter påtalade dock den stora kostnad 
bilköp och -ägande innebär, och ofta hördes kommentarer som Bilägande är alltid en 
minusaffär, Du blir alltid lurad då du köper bil, Den sämsta investering man kan göra
och Att äga bil är så dyrt att man kunde gråta. Trots dessa uttalanden är informanterna 
nästan rörande eniga om att bil måste man ha och bil skulle man ha även om man inte 
vore i direkt behov av denna: Jo, nog skulle vi ha bil ändå, men då skulle den mest stå i 
garaget. Att ha tillgång till en bil gör nämligen livet så mycket enklare. De möjligheter 
till värdeskapande via den frihet och det oberoende bilen möjliggö, innebär att bilen 
spelar en mycket väsentlig roll i bilägarens liv. Frihet och oberoende är terminala 
värderingar som verkar gälla generellt för studiens informanter. Allt som medför att 
behovet av frihet och oberoende tillfredsställs såsom till exempel att kunna åka iväg när 
man vill, vart man vill, leder till att värde uppkommer för individen. Värde i bilägande 
som värdeskapande process uppkommer således i och med att livet tack vare bilen 
underlättas eller förbättras. Om däremot köp, ägande och användning medför besvär 
och problem, uppfylls inte målet med bilägandet och värdeupplevelsen blir negativ,
vilket informant HG nog så tydligt uttrycker:  

För mig är bilen någonting som skall gå och fungera och om den inte fungerar så blir 
jag riktigt arg! Bara vanlig intervallservice kan reta upp mig ibland för att det ställer 
till med komplikationer då just. Och det beror på att jag behöver bilen väldigt mycket i 
arbetet och det blir alltid prackigt när den skall vara på verkstan – också fast det bara 
är fråga om ett par timmar. (HG) 

Denna insikt är värdefull för såväl bilagentur som -verkstad och påvisar också skälet till 
varför vi bör analysera kundens beteende i relationen med utgångspunkt även i 
relationen som värdeskapande resurs. De empiriska exempel som vi tidigare nämnt 
påvisar utfallet då relationen till företaget inte fungerar som värdeskapande resurs utan 
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tvärtom försämrar utfallet av kundens värdeskapande aktiviteter. I de flesta av fallen 
tror jag dessa negativa incidenter beror på en bristande förståelse för hur företaget borde 
arbeta med relationen som värdeskapande resurs. 

4.4.2. Relationen som värdeskapande resurs 

Som tidigare nämndes har produkten vanligen betraktats som den huvudsakliga 
värdebäraren (se t.ex. Monroe 1990; Zeithaml 1988). Betydelsen av långsiktiga 
relationer med kunder gör dock att det blir intressant att studera även hur relationen till 
leverantören kan fungera som värdeskapande resurs. Forskning där värde och relationer 
integreras med varandra klassificeras av Payne och Holt (2001:171) såsom liggande i 
forskningsfronten. De anser att just detta forskningstema är synnerligen väsentligt med 
tanke på företags och organisationers intresse av att implementera ett relationstänkande 
i sin marknadsföring. I Ravald & Grönroos (1996:23) fördes en av de första 
diskussionerna kring hur ett företags erbjudanden kunde betraktas inom ramen för en 
relationsskapande marknadsföringsstrategi. Författarna utgår ifrån att det upplevda 
värdet av ett företags erbjudanden inte kan betraktas utan att man inkluderar 
relationsaspekten:

We suggest that the relationship itself might have a major effect on the total value 
perceived. In a close relationship the customer probably shifts the focus from 
evaluating the separate offerings to evaluating the relationship as a whole.

Likaväl som produkten utgör en värdeskapande resurs kan man även anse att kunden 
utnyttjar relationen till företaget på olika sätt i sina egna aktiviteter och i förhållandet till 
sin omgivning. Styrkan i en kundrelation kan antas vara beroende av hur väl relationen 
till företaget bidrar till kundens egna värdeskapande aktiviteter. Relationens förmåga 
som värdeskapande resurs påverkar därmed om kunden upplever det vara värt att 
engagera sig i dess fortsatta existens. Att studera kundupplevt värde i relationer kan ge 
oss förståelse för hur långvariga kundrelationer etableras och upprätthålls. Företagets 
konkurrenskraft handlar inte bara om attraktiva erbjudanden. Förmågan att upprätthålla 
relationer kan anses vara en mycket kritisk men kanske hittills förbisedd 
framgångsfaktor, något som bland andra Storbacka och Lehtinen (2000) påpekar.

Förvisso kunde produktbegreppet som sådant ges en utvidgad innebörd, t.ex. i termer 
om Lindqvists (1995:48) totalprodukt, som inkluderar inte bara kärnprodukten utan 
även en så kallad företagsprodukt i termer om image, atmosfär, värderingar etc. I detta 
fall skulle inte bara kärnproduktens attribut utan även de olika relationsattributen 
inkluderas i produktbegreppet. Inom ramen för det utvidgade produktbegreppet omfattar 
produkten såväl den vara eller kärntjänst som överförs från säljare till köpare samt de 
olika attribut som karaktäriserar köpet och köpsituationen, dvs. betjäning, leverans- och 
betalningsvillkor, prisnivå samt olika bi- och stödtjänster såsom hemleveranser, 
installationer, skolning, användarsupport (se t.ex. Levitt 1983). Produktbegreppet står 
således enligt dessa forskare för såväl den vara, den kärntjänst eller den helhetslösning 
kunden söker och erhåller inklusive kringliggande relationsattribut. Det företaget 
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erbjuder kunden blir då en helhet omfattande en kärnprodukt i form av en fysisk vara 
eller en kärntjänst samt stöd- och bitjänster av relationsskapande karaktär. En separering 
av produkten och relationen kunde därför anses onödig. På en övergripande nivå 
bedömer förmodligen kunden också ett företags erbjudanden ur ett helhetsperspektiv 
vilket vi tidigare också konstaterat (se den tidigare diskussionen om värdebegreppets 
Gestalt-karaktär). I Grönroos 2006 förs ett liknande resonemang, i och med begreppet 
service, vilket han konstaterar omfattar allt det företaget kan och vill göra för kunden.  

Vid en analys av de faktorer som styr kundens beslutsprocesser klargörs dock skälen till 
att produktens egenskaper och företagets relationsskapande aktiviteter borde betraktats 
som separata variabelgrupper. En studie av Mittal, Kumar och Tsiros (1999) inom 
bilbranschen visar att faktorer som kan hänföras till produkten jämfört med faktorer som 
kan hänföras till stöd- och bitjänster påverkar kundens beteende olika vid olika 
tidpunkter. I vissa faser av relationen hade tillfredsställelsen med verkstadstjänsten (en 
stödtjänst), större förklaringsgrad avseende kundens återköpsbenägenhet. I andra faser 
hade däremot tillfredsställelsen med bilen större förklaringsgrad. En uppdelning av 
produkten och relationen som separata värdeskapande resurser är ett sätt att skilja 
produktens betydelse för kundens intresse för företaget åt från övriga företagsrelaterade 
aktiviteter och attribut.  

Styrkan i en kundrelation kan antas vara beroende av relationens förmåga att bidra till 
kundens egen värdeskapande process, här bilägandet. Betydelsen av relationen som 
värdeskapande resurs påverkar därmed om kunden upplever det vara värt att engagera 
sig i relationens fortsatta existens eller inte. 

4.4.2.1. Relationens substans 

Substansen i relationer kan betraktas ur åtminstone två synvinklar. Dels kan man se till 
mätbara faktorer såsom antal interaktioner, deras täthet samt det ekonomiska innehållet i 
relationen, dels kan man se till parternas förhållningssätt samt den grad av förtroende 
och engagemang som växer fram över tiden i relationen. Just begreppen förtroende och 
engagemang har getts en självklar roll i diskussionen om relationer. Morgan & Hunt 
(1994) antar en hög korrelation mellan framgångsrik relationsmarknadsföring och dessa 
två relationsvariabler. Förtroende och engagemang är två med varandra förknippade 
begrepp och är också de två begrepp som erhållit mest spridning inom forskningen i 
marknadsrelationer (O’Malley & Tynan 1997:488).  

En relation kräver dock någon form av aktivitet mellan två parter för att uppkomma. 
Enligt Homans (1979:xviii) krävs ett flertal utbyten innan en relations existens mellan 
två parter kan konstateras. Enligt Liljander och Strandvik (1995) behövs åtminstone två 
utbyten innan man kan säga att en relation finns. Scanzoni (1979:61ff) lägger ett 
processperspektiv på relationen och anser att dess utveckling börjar med en fas av 
utforskning, vilken sedermera övergår i en fas av utveckling för att till sist nå ett 
stadium av engagemang från parternas sida så att man inte längre söker andra alternativ. 
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Enligt detta synsätt inträder en relation mellan två marknadsaktörer i sin första fas i och 
med den första kontakten. De relationer man studerat empiriskt inom sociologin för att 
identifiera detta utvecklingsmönster är kärleksrelationer och bland andra Zineldin 
(2000:171) beskriver utvecklingen av en marknadsrelation i termer om romans, 
förlovning etc. Ett utvecklingsmönster som är exemplifierat utgående från en 
marknadsrelation har beskrivits av bl.a. Dwyer et al. (1987), vilka utvecklat Scanzoni så 
att ett ”förstadie” till relationen har inkluderats, dvs. den punkt i tiden då en av de 
blivande parterna (A) noterar att den andra (B) kan utgöra en möjlig utbytespartner. I 
det skedet har ingen egentlig interaktion ännu skett.  

Synpunkterna på hur vi skall betrakta relationens uppkomst är många – förslagen 
omfattar ett kontinuum som sträcker sig från medvetenhet om en marknadsaktörs 
existens till ett flertal genomförda utbyten eller transaktioner. Ur ett teoretiskt 
perspektiv vore det naturligtvis intressant att kunna definiera gränserna för en relation så 
tydligt att frågetecken i det här avseendet inte längre skulle finnas. Huruvida det är 
möjligt är dock ett spörsmål. I praktiskt marknadsföringsarbete blir situationen 
förmodligen också annorlunda. Storbackas (1994) utgångspunkt skiljer sig från det 
huvudspår man vanligen följer i diskussionen om relationer. Han omfattar 
ömsesidigheten i relationsbegreppet men ifrågasätter tanken om att det automatiskt 
skulle medföra den nödvändighet att förankra relationen i kundens upplevelser som en 
del forskare påtalar (Barnes 1995; 1997; Czepiel 1990 et al.). Om perspektivet är 
företagets måste också det övergripande ansvaret för att fastställa gränserna för en 
relationens existens överlåtas till företaget. Därmed blir det mindre intressant att 
definiera relationen ur kundens perspektiv. Storbacka (1994:57) väljer också att 
definiera relationen utgående från en strikt beteendemässig syn och ser relationen 
mellan två parter i följande fyra interaktionsbaserade dimensioner:  

1. Hur frekvent interaktioner förekommer under en given tidsperiod,  
2. interaktionernas regelbundenhet,
3. den tid som förflutit efter den första interaktionen samt 
4. det ekonomiska innehållet i relationen. 

Relationen tillskrivs enligt Storbacka ett innehåll i enlighet med mätbara dimensioner 
och kundens förhållningssätt berörs inte.

I det här projektet är kundperspektivet det centrala varför den diskussion jag för om 
relationer inte kan förbise kundens förhållningssätt. Jag ansluter mig till de forskare som 
anser att en relationssyn inte kan förbise kunden. Jag hävdar också att en relationssyn 
måste omfatta hållbarhet från företagets sida. Czepiel (1990) definierar relationer på 
marknaden som en ”ömsesidig medvetenhet om förekomsten av ett speciellt förhållande 
mellan utbytespartners”. Återkommande kontakter är enligt Czepiels definition ingen 
tillräcklig grund för relationers existens. Bägge parter skall dessutom känna att det råder 
en speciell medvetenhet om varandra. Informant SC konstaterar också att: Om jag litar 
på någon vill jag att förtroendet skall vara ömsesidigt. Därför var det så svårt för mig 
att göra den här affären. Då man känner varandra är det mycket lättare.” Barnes 
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(1995; 1997) anser att relationen existerar endast då bägge parter samtidigt upplever att 
de är engagerade i denna (se även Fournier et al. 1998). Ömsesidigheten i en relation är 
därför grundläggande – vilket vi också konstaterade tidigare. En relation handlar om att 
två parter möts i ett slags utbytesflöde över tiden och bägges förhållningssätt är 
avgörande för hållbarheten. Håkansson och Snehota (1995:25) definierar relationer på 
den industriella marknaden i motsvarande ordalag: ”...A relationship is mutually oriented 
interaction between two reciprocally committed parties...” och betonar speciellt det 
ömsesidiga förhållningssättet och det engagemang som uppstår över tiden mellan de två 
relationsparterna.

Ömsesidigheten kan också innebära att relationen ur bägge aktörers perspektiv skall 
medföra nytta. Utgår man från ett sociologiskt perspektiv innebär ömsesidigheten att 
man som part i relationen skall ta ansvar för att även den andra relationsaktören erfar 
nytta. På detta sätt nås ett jämviktstillstånd i relationen. Inom relationsmarknadsföringen 
har man också beskrivit företags samarbete i relationer som ett plus-summe spel (win-
win relationships), se t.ex. Gummesson (1998a). Wilson och Jantrania (1995:300) 
konstaterar i sin tur att “…Any relationship or strategic alliance creates some value for both 
partners...”. Grönroos (1994; 1997; 2000) definitioner på relationsmarknadsföring 
uttrycker explicit ömsesidighetens roll avseende såväl erhållen nytta som aktörernas 
gemensamma ansvar för att denna skall uppkomma. Utgående från Håkansson och 
Snehota (1995) definierar Grönroos en relation enligt följande: ”... A relationship has 
developed when a customer perceives that a mutual way of thinking exists between customer 
and supplier or service provider...” (2000:33). För kundens del blir slutsatsen att han eller 
hon själv måste uppleva en nytta eller fördel av att favorisera ett företag framom ett 
annat under en längre tid. Enligt Ravald och Grönroos (1996) aktualiseras denna nytta 
eller relationsvärde för kunden i slutändan via det förtroende som han eller hon upplever 
gentemot företaget: man vet vad man får och att företaget tar ansvar för sina åtaganden.

Förtroende har konstaterats vara en förutsättning inte bara för relationers uppkomst och 
fortbestånd utan även för varje interaktion och utbyte som sker mellan individer samt 
mellan individer och företag (Gundlach & Murphy 1993). Troligen gör konsumenten få 
köpbeslut ens av tillfällig karaktär om inte förtroende för företaget eller försäljaren 
finns. Förtroende definieras av Deutsch som att “…one will find what is desired from Other 
rather than what is feared…” (i Scanzoni 1979:77). Enligt Morgan och Hunt (1994) 
existerar förtroende då en part förlitar sig på att en utbytespartner agerar tillförlitligt och 
hederligt. Uppfyllandet av löften kan således betraktas som ett medel att skapa 
förtroende. O’Malley och Tynan (1997) gör en syntes av existerande definitioner 
avseende förtroendebegreppet och konstaterar att “…Trust is an orientation – based on 
faith or confidence that B will behave with integrity – which allows A to increase its 
vulnerability to B…”.

Förtroende är förknippat med en säkerhets- eller trygghetskänsla som ges av tidigare 
interaktioner i vilka företaget i bästa fall försäkrat kunden om att det kan och vill 
uppfylla sina åtaganden (Ravald & Grönroos 1996). Förtroende hör därför samman med 
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motpartens trovärdighet och pålitlighet. I definitioner av förtroendebegreppet belyses 
vanligen dess natur och innebörd – få forskare har lyft fram de underliggande 
dimensionerna. I Ravald och Kock (1999) hittas fyra underliggande dimensioner i det 
förtroende som företaget vinner hos kunden över tiden. Dessa kategoriseras som vad 
företaget är, vad företaget gör, vad företaget kan och vad företaget har. ”Vad företaget 
gör” anknyter till tillförlitligheten, i betydelsen att det skall existera kontinuitet i 
företagets agerande genom att man håller löften och lever upp till förväntningar. ”Vad 
företaget har” utgör själva plattformen för uppkomsten av förtroende – till exempel ett 
attraktivt sortiment av produkter och märken, en skälig och stabil prisnivå samt ett bra 
läge. Den här dimensionen företer likheter med den så kallade marketing mix modellen 
– vi hittar tre av fyra P’n här och ett fjärde P, personalen, tillkommer. Företagets 
kompetensnivå avspeglas i ”Vad företaget kan”. Den fjärde dimensionen ”Vad företaget 
är” beskriver företagets nuvarande och framtida existens på marknaden. Att företaget är 
stabilt, seriöst samt finansiellt sett välmående och därmed har förutsättningar för att 
behålla sin marknadsposition påverkar graden av förtroende för företaget. (Ravald & 
Kock 1999) Detta belyses av följande citat: 

För mig är det viktigt att firman har funnits under en längre tid på orten så att det 
finns någon erfarenhet av den, att det inte är någon ny. Att den inte bara är som en 
pannkaka utan att det finns kontinuitet. Pålitligheten kommer fram på många sätt, 
även på bilfirman så att säga. (IBA)

Uppenbarligen är det alltså inte bara den personliga relationen mellan företaget och 
kunden, utan även relationen mellan företaget och marknaden som kan ta rollen som 
värdeskapande resurs för bilägaren. 

Att man hittar dessa underliggande dimensioner i förtroendebegreppet väcker ingen 
större förvåning. Betydelsen av att man identifierar dessa dimensioner skall dock inte 
förringas – att de lyfts fram och direkt relateras till förtroende ger oss en analytisk 
dimension i vetenskapligt hänseende. Dimensionerna har förmodligen också en 
pedogogisk innebörd i praktiskt marknadsföringsarbete. Antagligen kommer vissa 
dimensioner att framträda tydligare i olika typer av relationer och olika faser av 
relationers utveckling vilket författarna också påpekar. En vidare utveckling av 
resonemanget ger för handen att de här fyra underliggande dimensionerna tillsammans 
främjar relationen som värdeskapande resurs i kundens egna värdeskapande aktiviteter.  

Problemet för företag som arbetar med relationsskapande marknadsföringsstrategier på 
konsumentmarknaden är dock relaterat till det faktum att ett specifikt företag på 
marknaden för en viss produktklass troligen inte ensamt åtnjuter kundens förtroende: 
“…Trust is not a one-firm phenomenon…” (Ravald & Kock 1999). Konsumenter utnyttjar 
flera olika leverantörer för många produktklasser och förtroende är inte förbehållet 
enbart en av dessa – de kan alla åtnjuta kundens förtroende. Valet av leverantör görs 
utgående från vilken leverantör konsumenten upplever vara mest rätt i förhållande till 
den specifika köpsituationen. Konsumenten har sålunda en portfölj av parallella 
relationer till företag som man vänder sig till för olika syften (se också Liljander & 
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Strandvik 1995). Förtroende är en grundförutsättning för relationers uppkomst men kan 
klassificeras som en faktor där förklaringsgraden inte är uttömmande gällande kundens 
intresse för att koncentrera sin marknadsaktivitet till en specifik leverantör. För att 
kunden skall uppvisa en exklusiv lojalitet krävs sålunda något mer än att företaget 
lyckas skapa förtroende. 

Morgan och Hunt (1994) definierar engagemang som ett uttryck för att en relationsaktör 
finner relationen värdefull och därmed också viktig att investera i så dess framtida 
existens tryggas. Sudharsan (1995:171) anger att engagemanget troligen ökar då kunden 
upplever kostnaderna för att byta till en alternativ leverantör vara högre än de fördelar 
detta skulle medföra. Studien av Ravald och Kock (1999) visar att kunder på 
konsumentmarknaden sällan känner engagemang i relationer till företag på så sätt att det 
skulle ta sig uttryck i termer att man känner ansvar för att bidra till utvecklingen av 
relationen. Kundens insats i relationen handlar mer om att man väljer att använda 
leverantören framom andra vilket naturligtvis kan ses som ett konkret ställningstagande: 
”Man väljer en leverantör framom en annan.”  

Inom sociologin betyder engagemang i relationer ”att man bestämt sig”, det vill säga att 
en relationsaktör inte längre medvetet söker och/eller utvärderar andra alternativ (Leik 
& Leik 1977 citerad i Scanzoni 1979). Oliver (1999a) för fram liknande tankar i sin 
studie av kunders lojalitet. Enligt Olivers modell går lojalitetsutvecklingen genom olika 
faser för att till sist nå ett stadium av action loyalty, där kunden medvetet och aktivt 
motsätter sig köp från andra leverantörer. Action loyalty kräver en stark övertygelse 
från kundens sida, i betydelsen att han eller hon är beredd att följa ett visst 
beteendemönster även om det kan medföra uppoffringar. Oliver väljer också att 
definiera lojalitet i enlighet med detta: 

A deeply held commitment to rebuy or patronize a preferred product/service 
consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set 
purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 
cause switching behavior.

Oliver 1999a:34 

Scanzoni (1979) och Oliver (1999a) inser förvisso att inget tillstånd är oföränderligt. 
Det finns dynamik i varje relation. Man kan ifrågasätta att en individ i något som helst 
skede av relationens utvecklingsfaser till fullo skulle ignorera övriga till buds stående 
möjligheter. Även om kunden vid en viss tidpunkt har ett högt engagemang och vill att 
relationen fortgår, håller inte Leiks och Leiks (citerad i Scanzoni 1979) antagande att 
ens engagemang skulle medföra ointresse för övriga aktiviteter i omgivningen. Scanzoni 
hävdar nämligen att även en individ som är mycket engagerad i en relation inte helt 
tappar intresset för andra alternativ (se även Burgess & Huston 1979). Vi vet också att 
marknadssituationer förändras: nya produkter kommer ut på marknaden, kundens 
levnadssituation ändrar och företaget kan med sina erbjudanden av dessa eller andra 
orsaker inte längre konkurrera. Vad som är bra, bättre eller bäst förändras sålunda över 
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4.4.2.2. Nära relationer 

Resonemanget ovan ger oss skäl att använda begreppen förtroende och engagemang 
med försiktighet. Förtroende och engagemang är nödvändigtvis inte jämbördiga 
förklaringsvariabler ifråga om konsumenters relationsbeteende. Engagemang kräver 
förtroende – däremot betyder inte förekomsten av förtroende att engagemang också 
skulle finnas. Likaså är förtroende en grundförutsättning för att långsiktiga 
kundförhållanden skall uppstå, men som förklarande variabel i funktionen om kundens 
relationsbeteende visavi specifika leverantörer är den uppenbarligen inte tillräcklig. 
Studier visar också att engagemang från kundens sida inte alla gånger är lätt att uppnå 
(Ravald & Kock 1999; Oliver 1999a). Oberoende av detta måste vi ändå kunna 
konstatera att vissa relationer visar tecken på större stabilitet än andra, och det 
intressanta handlar kanske mer om att försöka hitta de underliggande dimensionerna i 
dessa än att försöka fastställa graden av engagemang. Vilken roll värdeupplevelsen 
spelar i det här sammanhanget är naturligtvis också av intresse – var skall vi positionera 
värdeupplevelsen i förhållande till variablerna förtroende och engagemang? Vilken 
form relationen skall anta och vilken funktion skall den fylla för att den av individen 
skall betraktas som värdeskapande resurs är likaså ett intressant spörsmål. 

Inom sociologin gör man vanligen skillnad på ytliga relationer och nära relationer 
(close relationships) (Burgess & Huston 1979:8) där nära relationer ofta betraktas som 
mer stabila och mer hållbara. Nära relationer utmärks av en hög grad av samberoende 
vilket enligt Huston & Burgess (1979:8) kan ta sig uttryck som t.ex. att 

man tillbringar mer tid med varandra, 
man försöker bevara närheten trots att parterna
är separerade från varandra, 
man blir mer öppen och kommunicerar mer,  
man investerar mer i relationen, och att 
man får utökat förtroende för varandra. 

En nära relation kan också karaktäriseras av att parterna interagerar ofta. Förutom nivån 
av samberoende har jämbördighet på aktörsnivå i relationen, dvs. att varje relationsaktör 
deltar i relationen på lika villkor, en stor betydelse för närheten och hållbarheten. Likaså 
är jämlikhet på utbytesnivå, dvs. att bägge parter får ut förväntad avkastning av sitt 
engagemang i relationen av betydelse. Begreppet nära relationer har överförts till 
företagsekonomiska sammanhang, se t.ex. Barnes (1995). Man antar att nära relationer 
till konsumenter är lättare att skapa då produkten är personlig och där interaktionerna 
sker med en och samma person över tiden såsom t.ex. frisörs- eller tandläkartjänster 
men också i fråga om bank- och försäkringstjänster (ibid.). I större företag där personlig 
kontakt till kunden många gånger är svår att uppnå bör man söka andra grunder än 
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personliga bindningar att bygga relationen på. Men det betyder inte att relationer mellan 
konsument och icke-tjänsteföretag inte skulle kunna klassificeras som nära.  

Några av studiens informanter ville dock inte ha något som kunde beskrivas som en 
nära relation till bilagenturen efter köpet. Relationen till agenturen och verkstaden 
skulle förvisso finnas, men i de flesta fall enbart latent, så att den kunde väckas när 
bilägaren så önskade och när det därtill fanns ett behov. Detta påvisar den aktiva roll 
den här gruppen av informanter ville ha i sina egna värdeskapande processer. De ville 
själva bestämma när och hur kontakten till firman skulle existera:  

Om försäljaren skulle ringa hem till mig en tid efter köpet – det skulle vara dåligt! 
Det skulle vara påträngande! De räcker med att de finns där när man behöver dem 
– de har ju lovat att jag får ta kontakt om det är något speciellt. Det förutsätter ju 
förstås att de håller vad de lovar. Annars blir man ju ganska fort led på en firma, 
det behövs inte vara så mycket heller för att man skall bli irriterad. (MP)

Ett ivrigt kontaktsökande med informanter av den här typen skulle således ha en negativ 
effekt med tanke på deras bedömning av relationen som värdeskapande resurs. 
Utgående från Parkers (1957) terminologi kunde en dylik upplevelse beskrivas såsom 
evil ur ett värdeskapande hänseende eftersom det skulle leda till irritation hos bilägaren. 
Odekerken, Outersloot, Lemmink och Semeijn (2003) hävdar också att bilagenturer 
måste inse att alla konsumenter eller bilägare inte vill ha en stark relation utan enbart en 
svag sådan, t.ex. i termer om den latenta relation som diskuteras ovan. Å andra sidan 
fanns det också ett flertal informanter som gärna skulle ha sett att man från 
bilagenturens sida skulle ha varit i kontakt med dem en tid efter köpet:  

De har nog inte varit i kontakt från firman där jag köpte bilen. Men det skulle nog 
nästan höra till tycker jag. De skulle nu helst kunna kosta på sig ett telefonsamtal 
och kolla att allt fungerar bra och är i skick. Jag hade nämligen ett litet fel på min 
bil strax – det var en komponent som saknades. Det skulle ha varit bra om vi skulle 
ha fått det där åtgärdat med detsamma. I stället råkade det sig så att det blev fel på 
elektroniken som sköter sidorutorna när jag var ut och körde en dag. Rutan föll 
ned i dörren och det var dessutom full storm. Jag blev tvungen att stanna och gå in 
i en stuga där jag fick låna en paffbit att täcka igen rutan med. Då var jag nog arg. 
(BN) 

Jag tycker de borde kolla upp lite mer. Vi hade fel på bromsarna nästan genast och 
det skulle vara mycket enklare när man är ny kund och har en ny bil om man inte 
själv skulle behöva ta kontakt och börja klaga genast. Det skulle vara lättare för 
mig om de skulle ringa och fråga ”om det är någonting”. (KG)

För de här två informanterna skulle ett kort telefonsamtal från bilagenturen varit 
uppskattat, eftersom det skulle underlättat deras egen situation och förbättrat utfallet av 
deras bilägande och -användning. Det intressanta i informant BNs fall är att han inte 
belastade bilen som produkt för det inträffade utan agenturen och hans bristfälliga sätt 
att sköta relationen till honom efter köpet. 
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I Ravald och Kock (1999) finner man två olika typer av nära relationer: close-to-heart 
relationships och close-to-mind relationships. Close-to-heart-relationerna beskriver 
kundförhållanden som baserar sig på känslomässiga dimensioner i enlighet med den 
traditionella synen på nära relationer inom tjänstebranschen enligt t.ex. Barnes (1997). 
Här kan iakttas en hög grad av förtroende för leverantören och den personliga kontakten 
är viktig. Många gånger innebär utnyttjandet av leverantören en känsla av tillhörighet. 
Nära relationer kan också uppstå på rent funktionella och kanske rentav rationella 
grunder inom ramen för close-to-mind relationerna. I dessa relationer utgör företaget 
och dess verksamhet ett nödvändigt och funktionellt inslag i kundens liv. Den här typen 
av relationer hittades främst inom dagligvarubranschen men enstaka observationer 
hittades också i tjänstebranschen. Utmärkande för dessa relationer är regelbunden 
användning – men inte alltid – den personliga kontakten är av underordnad betydelse, 
bekvämligheten är viktig – att man får allt på samma gång – läget prioriteras och 
förtroende är mer ett faktum än en känslomässig respons. Enligt traditionell 
relationsforskning skulle den här typen av relation knappast klassificeras som en nära 
relation. Det intressanta i studien av Ravald och Kock (1999) är att close-to-mind-
relationerna framträdde lika starkt som close-to-heart-relationerna i kundförhållanden 
där respondenten angav en hög grad av engagemang, dvs. att det var mycket viktigt att 
man kunde fortsätta använda företaget i framtiden. 

Den här typen av kategorisering av relationer kunde naturligtvis göras gällande även 
avseende bilägarens relation till sin bilagentur eller verkstad. Bland informanterna fanns 
det dock få bilägare som skulle ha upplevt relationen till bilagenturen eller verkstaden 
som vare sig close-to-heart eller close-to-mind. Framför allt upplevdes det som hade 
med verkstadsfunktionen att göra närmast som obehagligt och bekymmersamt. För dem 
som var måna om sin bil var själva aktiviteten att föra bilen på service i sig 
värdeskapande eftersom det gav dem en känsla av att vara ”goda” bilägare. I 
interaktionen med verkstaden fanns det dock sällan någonting som skulle ha bidragit till 
att värde skulle ha uppkommit för informanterna. Tvärtom var upplevelserna i samband 
med verkstadsbesöken negativa och tärde på bilägandet som värdeskapande process i 
sin helhet. De tidigare citaten på sidorna 99 av informanterna RA och LB belyser detta 
tydligt. Informant GE berättar också om hur det gick till när han väntade på 
tilläggsutrustning till sin bil:  

Jag hade åt både försäljaren och reservdelssidan meddelat att jag ville ha den och 
den tilläggsutrustningen till min nya bil. Problemet var bara det att de delar jag 
ville ha inte fanns tillgängliga genast utan de skulle komma till försäljning först 
flera månader efter att jag hade fått min bil. Nåja, jag bad att man skulle meddela 
när de kom till försäljning så jag skulle kunna beställa dem. Näpp, inte ett ljud 
hördes det. Inte ens fast de hade fått in dem i lager så iddes de meddela. Så jag fick 
springa där stup i kvarten och fråga och fråga. Det var nog ganska irriterande. 
När jag var i kontakt med dem meddelade de bara att ”vi har inte tid att hålla på 
med sånt!” 

Utgående från det empiriska materialet kunde man tänka sig att en välfungerande 
verkstadsrelation för många informanter skulle kunna beskrivas som close-to-mind i och 
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med att det skulle underlätta bilägandet i ett funktionellt avseende. GE berättade också 
om sina erfarenheter från en annan bilagentur där man hade bemött honom som kund 
och bilägare på ett helt annat sätt: 

När man kommer in dit blir man mottagen som en gammal vän: ”Jaha, vad skall vi 
hitta på idag åt din bil då – den är ju så välutrustad att vad skulle vara nytt och 
roligt? Är det någonting som du skulle vara speciellt förtjust i?”   

Bilen var för GE en viktig och värdefull ägodel. Tilläggsutrustningen valdes med 
omsorg för att ge bästa möjliga bekvämlighet och njutning åt honom som ägare och 
förare, men också med tanke på passagerarna. Det märktes att han uppskattade 
bemötandet hos den andra bilagenturen och upplevde det som synnerligen positivt. Den 
här relationen tilltalade GE emotionellt och kunde sålunda beskrivas såsom close-to-
heart. Hans hjärta klappade enligt egen utsago fortfarande för den här agenturen: ”Ja,
ännu i denna dag fast jag bytte på ett annat ställe.” 

I texten har tidigare påpekats att en konsument inte är någon självklar relationspartner.
En konsuments vilja att upprätthålla en marknadsrelation kan inte tas för given på 
samma sätt som då ett företag innehar kundrollen på den industriella marknaden 
eftersom konsumenten sällan uppfattar sig som en partner eller klient till ett företag. 
Enligt Barnes (1995) och Fournier et al. (1998) har konsumenten vanligen litet eller 
inget intresse av att engagera sig i något som företaget vill kalla relation. Peterson 
(1995) beskriver konsumentens köpbeteende som polygamt och till och med som 
promiskuöst i vissa sammanhang. Ett dylikt beteende underlättas också av att 
konsumenten har många valmöjligheter. Upprepade utbyten mellan konsument och 
företag förekommer ofta utan att det för den skull uppstår något som vi skall förlikna 
med en relation. Enligt Homans (1979:xviii) är den klassiska marknaden ett exempel på 
just detta eftersom man här antar att köparen inför varje nytt köpbeslut gör en ny 
prövning av vilken leverantör som ger det bästa priset.  

Köparens beteende skulle enligt detta resonemang kunna beskrivas som en kortsiktig 
optimering av erhållet värde per köp i stället för att även beakta den optimering av 
erhållet värde över tiden upprepade transaktioner med en och samma leverantör skulle 
kunna innebära. Den klassiska nationalekonomin och dess syn på köparen och 
marknaden kan ifrågasättas i det här avseendet. Enligt Sheth och Parvatiyar (1995) är 
den främsta orsaken till att konsumenter engagerar sig i relationer en strävan att minska 
antalet alternativ och därmed effektivera beslutsfattandet. Genom att antalet alternativ 
man behöver utvärdera vid köp av produkter reduceras, effektiveras beslutsprocessen 
och det kan ses som ett motiv till varför kunder väljer att engagera sig i relationer till 
företag (Sheth & Parvatiyar 1995:256). Förenklingen av beslutsprocessen innebär 
mindre tidsåtgång och mindre kognitiv aktivitet vilket i sin tur möjliggör frigörande av 
resurser för andra aktiviteter. Såväl Bagozzi (1975) som Peterson (1995) ifrågasätter 
dock tanken om att konsumenter skulle välja att utnyttja en leverantör framom en annan 
över en längre tidsperiod i syfte att reducera antalet valsituationer.  
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Att köpare inte byter leverantör vid varje köpbeslut verkar vara ett faktum – orsakerna 
därtill kan dock vara oklara och mångfacetterade. Bland den här studiens informanter 
verkar man vara överens om att det är svårt binda sig till en viss bilagentur eller ett visst 
bilmärke: 

Det är nog svårt att säga var jag kommer att göra affär nästa gång – man vet ju 
ingenting om vilka modeller som finns då eller ens märken. (BG) 

Den dag jag byter bil igen så ser jag nog en öppen marknad med alla bilmärken: Vad 
finns det? Vilka märken och modeller uppfyller mina krav just då? Det är nu helt 
säkert. Det beror helt på de behov jag har just då. (RS)

Eftersom bilbyten i de flesta fall ändå görs med några års mellanrum, hinner situationen 
på marknaden förändras betydligt: försäljare byter firma, märken byter agentur och 
framför allt kommer nya modeller ut på marknaden. Kortleken blandas på nytt varje 
gång ett bilbyte stundar och kunden samlar in information om vad marknaden kan 
erbjuda just då. Bland informanterna fanns det dock sådana som uttryckte en tydlig 
önskan om att kunna få vända sig till samma försäljare och firma varje gång eftersom 
det betydligt skulle underlätta bilbytet: 

Jag är mycket osäker på var jag skall göra affär vid nästa bilbyte. Mycket osäker. Nu 
har bägge de försäljare jag gjort affärer med slutat. Jag är sådan att jag gör ganska 
mycket affär med personen. Jag gör min affär med känsla. Och det är besvärligt. Och 
det som skrämmer mig eller gör mig fundersam nu är att vem jag skall kunna diskutera 
med där nu och med vem jag skall få till stånd en bra situation? Jag förlitar mig 
väldigt mycket på människor, och när jag har etablerat en relation till någon så vill 
jag fortsätta på samma sätt. (SC2)

Det är knepigt att köpa bil på ett ställe där du inte känner någon av försäljarna. Om 
man hamnar med någon ny eller obekant försäljare så vill de ju nästan inte ens visa 
bilen åt en. (EG)

På en mer övergripande nivå kunde man anta att konsumenten skulle engagera sig i 
relationer för den trygghet som uppstår via erfarenheter från tidigare möten med 
företaget (Peterson 1995; Ravald & Grönroos 1996), vilket också stöds av citatet ovan. 
Relationen skulle på det här sättet kunna ses som en resurs i de värdeskapande 
aktiviteter som formar kundens bilägande eftersom den skulle minska något av den 
osäkerhet eller den risk som uppkommer för bilägaren vid ett bilköp. En välfungerande 
relation till en bilagentur skulle underlätta själva köpprocessen men även ägande och 
användning. För att individen som kund skall ha intresse av att engagera sig i en relation 
till ett företag måste relationen dock av individen ges en roll som värdeskapande resurs. 
Om inte förutsättningar för detta finns minskar antagligen även kundens intresse för 
relationen och sökandet efter en relation som bättre skulle bidra till det egna 
värdeskapandet fortsätter. 
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5 AVSLUTANDE REFLEKTION 

5.1 Sammanfattande diskussion 
5.2 En återblick på studiens resultat och reflektion kring dessa 
5.3 Hur uppkommer värde för kunden 
5.4 Studiens vetenskapliga bidrag  
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
5.6 Slutord 

Introduktion till kapitlet 

Den här studien påbörjades 1996, dvs. för drygt tio år sedan. Under en lång period 
hade värdeforskningen då rört sig i samma tankebanor och denna trend fortgick fram 
till för drygt fyra år sedan. Utgångspunkten för avhandlingen var den kunskap om 
värde som fanns att tillgå i slutet av 1990-talet och forskningsproblemet samt 
forskningsfrågan tog sina avstamp här. Konklusionen blev att man skulle kunna nå en 
djupare förståelse för vad värde är för kunden genom att föra in ett genuint 
kundperspektiv i värdeforskningen. Likaså kom jag fram till att den dåvarande synen på 
värdebegreppet inte helt stämde överens med den relationssyn på marknadsföringen 
som vid den tidpunkten växte sig allt starkare, såväl i ett teoretiskt som pragmatiskt 
hänseende. Jag föreslog därför att ett alternativt angreppssätt för att studera värde 
borde röra sig från en produktionssyn mot en kundsyn samt från en transaktionssyn mot 
en relationssyn. Detta alternativa angreppssätt grundades i en syn på kunden som 
värdeskapare. Drygt tio år senare kan jag konstatera att detta alternativa angreppssätt 
verkar vara just det som värdeforskningen nu rör sig emot. Grönroos (2006, 2007a/b, 
2008), Lusch och Vargo (2006), Peñaloza och Venkatesh (2006) samt Rust (2006) 
påtalar alla behovet av en förändrad syn på kunden i ett värdeskapande hänseende. 
Efter en grundlig genomgång och uppdatering av problemställning- och fokus visade 
sig den ursprungliga forskningsfrågans ”Hur uppkommer värde över tiden för kunden 
som individ: i vilka aktiviteter och med hjälp av vilka resurser?” aktualitet bestå även i 
den nu föreliggande forskningsfronten.

I detta kapitel är det således dags för reflektion och eftertanke – vad betyder de resultat 
mitt forskningsarbete gett upphov till egentligen? Att försumma reflektionen vore som 
att komma fram till resans mål och låta bli att stiga ur sitt färdmedel.  
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5.1. Sammanfattande diskussion 

Ett av mina första antaganden om värde och värdeskapande var att värde för kunden är 
något som företaget vare sig kan producera eller leverera. För mig var nämligen värde 
något som var grundat i individen. Det här antagandet har genomsyrat hela min 
tankebyggnad kring hur värde uppkommer för kunden. Den information jag under 
processens gång inhämtat genom litteraturstudier och kontakt till den empiriska miljön 
har genomgående stärkt min uppfattning. Förutom värde handlar den här avhandlingen 
därför också om hur vi inom marknadsföringen kunde betrakta kunden, dvs. vilken roll 
vi skall ge kunden i marknadsföringsprocessen och hur vi skall förhålla oss till kunden 
som del av marknadssammanhanget. Så länge vi behandlar kunden enbart som 
mottagare och förbrukare av ett färdigt producerat värde blir vår syn på de 
värdeskapande processerna i relationen mellan företag och kund snedvriden. Relationen 
till kunden definieras enligt denna syn utgående från företagets verksamhet: Företaget 
gör inköp, tillverkar, utökar värdet i produkten genom arbetskraft och material, 
marknadsför och säljer medan kunden är den som använder eller konsumerar företagets 
färdiga produkter.

Den värdediskussion som förts i den här avhandlingen har få gemensamma 
beröringspunkter med ovanstående syn. I stället var målet att finna en balans i synen på 
relationen mellan kund och företag och att upptäcka vilka lärdomar om hur företagets 
marknadsföringsprocesser kunde utvecklas vi kan finna genom en utforskning av 
kundens egna värdeskapande aktiviteter. I min diskussion handlar värde således inte om 
att lägga till något i företagets produktionsprocesser genom förädling av råvaror till en 
färdig produkt som sedan levereras till kunden. I stället tar jag fasta på den process i 
vilken värde uppkommer för kunden, dvs. kundens egen värdeskapande process. Syftet 
med studien var att analysera hur värde uppkommer för kunden – i vilka aktiviteter och 
med hjälp av vilka resurser. Företagets roll som värdeskapare är därför i den här studien 
underordnad kundens egen värdeskapande process. Tyngdpunkten flyttas från företaget 
som värdeskapare till kunden som värdeskapare vilket innebär en omarbetad logik för 
värdeskapande. Utgångspunkten är att vi inte kan förstå värde ur kundens perspektiv så 
länge perspektivet är företagets och på basis av detta argument valdes kundens egen 
värdeskapande process som fokus för forskningsarbetet. 

5.2. En återblick på studiens resultat och reflektion kring dessa 

I kapitel tre ”En analys av värdebegreppet” låg fokus på värdebegreppet som fenomen, 
och mer specifikt på innebörden i begreppet värde samt dess form och funktion. För att 
kunna lära oss om hur värde uppkommer för kunden behöver vi också förståelse för 
begreppet i sig samt dess centrala dimensioner. Forskningsfrågan kom sålunda att kräva 
en grundlig analys av värdebegreppet in i djupet av dess innersta väsen. Med facit i 
hand får jag medge att värde i sanning är ett mångfacetterat begrepp. Jag kan inte annat 
än konstatera att forskning i ett begrepp som har så diffusa strukturer och så svårfångad 
substans som värdebegreppet har varit såväl utmanande som frustrerande. Värde är på 
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allt sätt ett centralt begrepp i marknadsföringen och min uppfattning är att det är skäl att 
vara noggrann med hur vi använder begreppet värde, eftersom det till sin form och 
innehåll kan vara så varierande och så beroende av sitt sammanhang. Som begrepp 
skulle jag vilja förlikna värde med en Rubiks kub där det för det mesta, oberoende hur 
mycket man än vrider, vänder och flyttar på de enskilda delarna för att få en hel sida 
samma färg, alltid lämnar någon del kvar som är på fel ställe. Att under dessa premisser 
vidhålla att värde är det eller det stänger ute allt annat som värde kan vara och är därför 
ett angreppssätt jag valde att inte tillämpa. Jag fann den bästa lösningen vara att 
beskriva varje dimension av värdebegreppet så noggrant som möjligt för att härigenom 
kunna forma en giltig och logisk begreppsapparat. Insikten att diskussionen kring 
värdebegreppet kunde struktureras upp i dimensionerna värde som generiskt begrepp, 
kundens värdegrund, kundens värdebedömning samt kundens värdeupplevelse, kom att 
bli en vändpunkt i mitt forskningsarbete. I det skedet lades också grunden till en 
teoretisk referensram om hur värde uppkommer för kunden. 

De viktigaste lärdomarna i kapitel tre är grundade i fynd från den axiologiska 
forskningsdisciplinen vilka utvecklats och underbyggts med empiriska iakttagelser. 
Axiologin har utgjort en värdefull informationskälla för den logiska slutledning som 
beskrivs i den här avhandlingen. Jag konstaterade tidigare i texten att det är svårt att 
finna definitioner på värde i den axiologiska litteraturen. I stället fokuserar man de 
bakomliggande processer som värderingsprocessen består av eller naturen hos värde 
som fenomen. I marknadsföringslitteraturen existerar det å andra sidan en mångfald av 
värdedefinitioner. Utmärkande för dessa är den stora variation som råder. Vid närmare 
eftertanke så finner man också ett naturligt skäl till denna skillnad i synsätt och 
forskningsfokus mellan marknadsföringen och axiologin. Inom marknadsföringen är det 
naturligt att man söker en pragmatisk innebörd i forskningsrönen så att lärdomarna kan 
appliceras i praktiskt marknadsföringsarbete. Inom axiologin är det däremot givet att 
diskussionen sker på en filosofisk och teoretisk nivå. Axiologin utgör ju en del av 
filosofin som vetenskapsområde, dvs. läran om de grundläggande villkoren för tillvaron, 
vetandet och moralen och valet av forskningsfråga ställs naturligtvis i enlighet med 
detta. Inom marknadsföringen är det dock viktigt att vi särskiljer mellan värde som ett 
mått på olika produkters värdefullhet och värde som ett uttryck för det som är viktigt i 
individens liv. Även om dessa två ur ett marknadsföringsperspektiv förmodligen har 
gemensamma beröringspunkter är de ändå till sin innebörd och sitt väsen olika. 

Lärdom nummer ett är att värde skall betraktas som ett fenomen av Gestalt-karaktär.
Det här betyder att individen formar sin uppfattning om ett objekt som en 
helhetsupplevelse där det är svårt att bedöma hur olika attribut hos objektet är viktade i 
förhållande till varandra. Gestalt-karaktären hos värdebegreppet visade sig vara giltig i 
såväl tid som rum. Det betyder att helhetsuppfattningen inte är förankrad enbart i 
objektets egenskaper som en helhet utan även i dess roll som värdeskapande resurs över 
tid. Värdeupplevelsen baserar sig alltså på ett objekts förmåga att bidra till kundens 
egna värdeskapande aktiviteter som helhet över tiden. Lärdom nummer två handlar om 
värdebegreppets natur: Är det ett självexisterande fenomen (objektivistiskt) eller 
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grundat i subjektet (subjektivistiskt), dvs. den individ som tar ställning till objektet 
ifråga? Konklusionen är att värde uppkommer i en interaktiv process mellan subjekt och 
objekt. Objektet måste omslutas av subjektets egna värdeskapande aktiviteter och här få 
en personlig innebörd för kunden. Fokuseringen på mening, betydelse och innebörd 
stöds också av den konsumentkulturteoretiska-skolan (consumer culture theory).
Peñaloza och Venkatesh (2006:304) hävdar att mening är en hittills förbisedd faktor i 
värdeforskningen. Författarna anser att värdeskapande handlar om skapande av mening, 
dvs. något som är betydelsefullt för kunden. Min slutsats är att värde uppkommer för 
kunden då han eller hon utnyttjar bilen i aktiviteter som är betydelsefulla för honom 
eller henne, t.ex. för att ta sig ut till sommarstället, besöka sina föräldrar eller få vara 
ägare till en fin bil. Produkter, vare sig det är varor eller tjänster, får ett värde för 
subjektet, dvs. konsumenten som individ, först då objektet kommer in som resurs i 
subjektets egna värdeskapande aktiviteter och där får en personlig innebörd. Detta kan 
betraktas som lärdom nummer tre, och kanske som den viktigaste av dem alla.  

Målsättningen med kapitel fyra ”Kunden som värdeskapare” var att beskriva det 
sammanhang inom vilket värde uppkommer för kunden. I det här kapitlet fylls de teser 
som formulerades i syftet, dvs. att värde uppkommer för kunden i hans egna 
värdeskapande aktiviteter samt att relationen till företaget såväl som produkten utgör 
resurser för värdeskapande för kunden, med teoretisk och empirisk substans. 
Betoningen låg på utforskning av de värdeskapande aktiviteter som omsluts av 
individens bilägande som helhet samt produktens och relationens roll som 
värdeskapande resurser. 

En av de viktigaste lärdomarna avseende de värdeskapande aktiviteterna är att de inte 
alltid ur kundens perspektiv primärt handlar om köp, ägande och användning av en 
produkt utan i stället om de aktiviteter köp, ägande och användning möjliggör. Värde
uppkommer således inte genom att enbart köpa, äga och använda produkter, utan i de 
aktiviteter köp, ägande och användning möjliggör. Trots min strävan att utgå från 
kunden som individ kunde jag i början av forskningsprocessen inte helt frigöra mig från 
de existerande modellerna utan betraktade därför kundens värdeskapande process ur ett 
traditionellt marknadsföringsledningsperspektiv. Aktiviteterna att köpa, äga och 
använda med hamnade därför i blickpunkten. Ur ett marknadsförings-
ledningsperspektiv är det ju i de här termerna vi definierat kundens aktiviteter. För 
individen bakom kunden är det dock ofta helt andra aktiviteter än dessa som är de 
primära värdeskapande aktiviteterna. I den slutliga beskrivningen av hur värde 
uppkommer för kunden har jag därför tonat ned aktiviteterna köpa, äga och använda i 
syfte att ännu tydligare poängtera att köp, ägande, och användning för individen i 
många fall bara är instrumentella aktiviteter. Detta åskådliggörs även i figur 11 på sida 
124.

Konsumenten som huvudperson fick i slutskedet av processen också ge vika för en allt 
starkare fokusering på individen som huvudrollsinnehavare i min studie. Jag upplever 
att den här förändringen är en korrekt förskjutning av studiens fokus. Normann (2001) 
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konstaterar att gränserna mellan de traditionella rollerna på marknaden, dvs. tillverkare, 
konsument och leverantör, nu håller på att suddas ut och han frågar sig ”Vem som då 
skall vara i fokus?”. På konsumentmarknaden upplever jag att svaret på den frågan 
kunde vara individen. Konsumentrollen är nämligen bara en av de roller individen kan 
ikläda sig. Varför försöka förstå bara hur värde uppkommer för konsumenten då vi 
antagligen lär oss mycket mer genom att undersöka hur värde uppkommer för 
individen? Det värde som gäller för individen är förmodligen giltigt även för individen i 
rollen som konsument eller kund. Detta kan naturligtvis betraktas som en naiv 
iakttagelse men det väsentliga här är att man inser den förändring i perspektiv detta 
medför. Värde uppkommer inte enbart genom att en produkt används, nyttjas eller ägs. 
Värde i en relation uppkommer heller inte enbart genom att den finns. I något skede 
måste objektet få en personlig innebörd för kunden. Enbart användning eller 
konsumtion skulle således inte vara ekvivalent med värdeskapande. Betrakta t.ex. 
skillnaden mellan följande två utsagor: ”Jag kör min bil” samt ”Jag njuter av att köra 
min bil”. I den förra aktiviteten sker ingenting speciellt och någon beröring av 
bilägarens innersta väsen uppkommer inte. I den senare aktiviteten händer eller finns 
dock något som gör aktiviteten att köra bil blir betydelsefull för kunden. Man kan anta 
att den personliga innebörden kan uppstå på såväl funktionell som emotionell grund. 
Det intressanta blir dock att analysera hur och varför ett objekt kommer in som 
värdeskapande resurs i kundens olika aktiviteter.

Bilens roll som värdeskapande resurs kan enligt studiens empiriska material ta sig 
många uttryck. Min uppfattning är att bilägaren framför allt söker bekvämlighet och 
frihet via sitt bilägande. Värde uppkommer i och med att livet via bilen underlättas eller 
förbättras. Om däremot ägande och användning medför besvär och belastar kundens 
vardag, uppfylls inte målen och värdeupplevelsen avseende bilägandet som helhet blir 
därmed negativ. Att inse detta kräver ingen större ansträngning men insikten om detta är 
ändå av oändligt stort värde för såväl bilagentur som märkesverkstad. Vi kan inte 
ifrågasätta hur viktigt det är för företaget att lära känna kunden och det sammanhang 
som formar dennes uppfattning och upplevelser. Hur skall man annars veta att den bil 
man erbjöd kunden ratades på grund av att avståndet mellan pedalerna var för litet, med 
den följden att kunden inte kunde köra bilen med skogsstövlarna på? En sådan 
bilmodell hade liten chans att hamna i kundens uppsättning av tänkbara alternativ. Bilen 
som värdeskapande resurs fungerar nämligen som hjälpmedel i syfte att uppnå olika 
typer av mål – mål som är relaterade till olika aktiviteter i individens liv och vardag. 
Bilen som objekt kan t.ex. leda till att bilägaren kan utföra för honom eller henne 
viktiga aktiviteter, den kan fungera som resurs i bilägarens sociala sfär eller som ett 
medel för att forma och skapa den egna identiteten. Det här innebär att värde för kunden 
som individ uppkommer i aktiviteter som handlar om t.ex. att åka och besöka goda 
vänner, imponera på grannen, att varje dag säkert och tryggt kunna ta sig till arbetet, att 
familjen tillsammans åker på bilsemester, att titta på bilen och känna lycka över att den 
är ens egen, att åka på bilutflykt, att enkelt och bekvämt kunna åka ut till villan etc. 
Genom att föra över fokus från ägande och användning till den här typen av aktiviteter, 
träder individen ännu tydligare fram ur kundens skepnad och hans roll ändras från 
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mottagare av värde till skapare av värde. Det intressanta ur ett värdeskapande 
hänseende handlar nämligen om vad individen gör med ett objekt, samt hur det görs och 
varför (se t.ex. Belk 1988).

Relationens roll som värdeskapande resurs kan inte heller ifrågasättas. I det empiriska 
materialet fanns många observationer som påvisar hur en fungerande relation till 
bilagenturen skulle ha underlättat och förbättrat informanternas bilägande. Flera 
informanter uttryckte också en tydlig önskan om ett starkare engagemang från 
bilagenturens eller märkesverkstadens sida i informantens roll som bilägare. Några 
observationer där man direkt skulle kunnat identifiera en situation där relationen mellan 
bilagenturen eller märkesverkstaden och bilägaren skulle ha fungerat som 
värdeskapande resurs för informanterna var emellertid svåra att hitta. De flesta av de 
empiriska bevisen i den här studien följer därför ett ”omvänt” resonemang i det här 
avseendet – de påvisar nämligen bilägarnas upplevelser och respons i de fall där 
relationen inte fungerar som värdeskapande resurs. Man frågar sig naturligtvis orsaken 
till detta. Brister forskningsfrågan och de därpå formulerade frågeställningarna i 
validitet? Eller är detta ett generellt fenomen inom den valda empiriska miljön? På basis 
av fynden i den empiriska informationen i denna studie är jag böjd att omfatta den 
senare förklaringen. I majoriteten av de här fallen visade det sig vara relationen till 
märkesverkstaden som var problematisk och som förorsakade ett negativt utfall av de 
aktiviteter som hade med reparation och service att göra. I Wägar (2007) finner vi 
kanske en delorsak till detta. Wägar fann i sin studie inom bilbranschen att det inom 
service- och verkstadssidan rådde en kultur som inte främjade kontakten till kunden och 
utvecklingen av relationer. I stället rådde här en kultur där föremålet för service var i 
fokus, dvs. bilen och reparation eller service av denna. Bilägarna hade i förhållande till 
bilen som serviceobjekt låg prioritet och man kan tänka sig att en dylik servicekultur 
resulterar i att kunderna också känner sig förbisedda. Sannolikheten att aktiviteten att 
föra bilen på service eller reparation under dessa premisser skulle få ett positivt utfall är 
då också låg. Aktiviteten att föra bilen på service är dock enligt denna studie för många 
bilägare viktig eftersom den underhåller bilens prestationsförmåga.  

Ur ett marknadsföringsledningsperspektiv och med tanke på utveckling av relationen till 
kunden genom att förbättra relationens roll som värdeskapande resurs, innebär studiens 
resultat att företaget borde försäkra sig om närvaro i de aktiviteter som är viktiga för 
individen. Det är nämligen i dessa som företaget har en möjlighet att beröra kunden som 
individ. En annan möjlighet är att man identifierar de aktiviteter som föranleder 
problem eller bekymmer för kunden och bidrar till att underlätta dessa på ett för kunden 
meningsfullt sätt. I ett bilägarperspektiv visade sig aktiviteten att föra bilen på service 
eller reparation vara den aktivitet som förorsakade frustration och irritation eftersom 
interaktionerna med märkesverkstaden sällan föll väl ut. Genom att bidra till att den här 
typen av aktiviteter underlättas för kunden skulle företaget och relationen till detta 
kunna utgöra en värdeskapande resurs av stor betydelse för bilägaren.
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5.3.  Hur uppkommer värde för kunden 

Under de senaste åren har vi sett en förskjutning i perspektiv avseende företagets och 
kundens värdeskapande roller. Ett gemensamt värdeskapande mellan företag och kund 
har under de senaste åren livligt förordats och diskuterats (Vargo & Lusch 2004; 
Prahalad & Ramaswamy 2004; Lusch & Vargo 2006; Ballantyne & Varey 2006; 
Grönroos 2006; Michel, Brown & Vargo 2007; Payne et al. 2008). Från att ha betraktat 
företaget som den aktör i relationen mellan företag och kund som sköter 
värdeskapandet, rör vi oss således nu mot en syn där man beskriver värdeskapande som 
en gemensam aktivitet eller process mellan företag och kund. Min uppfattning är att 
detta är en syn på värdeskapande som bör analyseras och diskuteras grundligt. Man 
frågar sig huruvida företaget alltid är närvarande i kundens processer och huruvida 
företagets och kundens mål är gemensamma på ett sådant sätt att det kan uttryckas i 
termer om ett gemensamt värdeskapande? Det som är värde för företaget är antagligen 
inte ekvivalent med det som är värde för konsumenten eftersom företaget och kunden i 
slutändan förmodligen med stor sannolikhet drivs av olika mål. Målet för företaget 
handlar om att öka företagets värde för att tillfredsställa ägarnas krav på avkastning, 
målet för kunden som individ handlar sannolikt om att förbättra det egna välbefinnandet 
över tid så att de egna livsmålen uppnås. I det hänseendet drivs kundens och företagets 
värdeskapande processer av olika mål och därmed skulle de också utgöra två separata 
processer med två olika ägare. Värde för kunden uppkommer således inte inom ramen 
för företagets processer av värdeskapande för egen del såsom t.ex. inköp, produktion, 
distribution eller marknadsföring. Det är väsentligt att vi inser den skillnad i perspektiv 
detta medför med tanke på den pågående diskussionen om det gemensamma 
värdeskapandet. Ett gemensamt värdeskapande skulle sålunda vara möjligt endast i de 
fall där det existerar ett gemensamt mål eller common good (se Lamont 1955). 
Antagandet att ”Kundens värdeskapande process bör studeras separat från företaget” 
och som problematiseringen och syftesprecisering i hög grad bygger på, har under 
forskningsarbetet sålunda fått ytterligare substans. 

På basis av de resultat den här studien gett upphov till föreslår jag därför att man 
framom ett gemensamt värdeskapande skulle betrakta samspelet mellan kund och 
företag i termer om ett gränssnitt mellan de två aktörernas egna värdeskapande 
processer. Det är i gränssnittet mellan de två processerna som kunden och företaget 
möter varandra. I detta gränssnitt kan företaget med sitt erbjudande och intresse för 
kunden utgöra en resurs för värdeskapande för kunden. Omvänt utgör kunden med sin 
betalnings- och relationsvilja en resurs för företaget i dess processer av värdeskapande. 
Vid de tillfällen då de två processerna möter varandra har kunden och företaget ett 
gemensamt intresse av att samarbeta eller byta resurser med varandra och i det skedet 
uppstår en kontaktyta mellan företagets och kundens värdeskapande processer. Se figur 
10.
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Figur 10 Kundens och företagets värdeskapande processer möts i ett gränssnitt. 

På basis av de teoretiska och empiriska fynd som presenterats i den här studien är min 
slutsats att värdeskapande för kunden är relaterat till måluppfyllelse på ett individuellt 
plan. Utgående från de individuella och personliga livsmålen formar individen en 
uppfattning om vilken roll han eller hon vill att varor, tjänster och relationer till olika 
företag skall ha i hans eller hennes liv. Detta medför i sin tur att värde bara kan 
betraktas såsom personligt och individuellt grundat. I denna process av måluppfyllelse 
kan ingen annan än individen själv ha huvudrollen, dvs. det är kunden vi måste se som 
värdeskapare. Värde är något som uppkommer nära individen och på basis av de 
resultat som presenterats väljer jag att definiera värde för individen som en positiv 
emotionell respons. Min slutsats är att värde uppkommer för kunden då aktiviteter med 
hjälp av olika resurser utfaller på ett sådant sätt att kunden känner lycka, glädje eller 
tillfredsställelse. Utgångspunkten är att värde för kunden uppkommer först då 
individens emotionella väsen berörs, men responsen i sig kan vara funktionellt och/eller 
emotionellt grundad och utgår från en helhetsupplevelse av kundens erfarenheter i 
förhållande till den egna värdegrunden. I kapitel tre definierades denna som individens 
uppfattning om the good, med andra ord bra för mig. Värdegrunden bygger på 
individens värderingar samt livsmål och präglar behov, önskemål och förhållandet till 
användningen av egna resurser såsom t.ex. tid och ekonomi. 
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Figur 11 Hur värde uppkommer för bilägaren.  

Figur 11 sammanfattar de viktigaste slutsatserna om hur värde uppkommer för kunden, 
här exemplifierat utgående från bilägarens värdeskapande kontext. Några av de centrala 
aktiviter för värdeskapande som kunde identifieras i det empiriska materialet finns här 
återgivna, så även beskrivningen av värdegrunden och de övriga externa faktorer som 
ingår i den kontext för värdeskapande som omger bilägaren. Att ta en åktur i 
sommarkvällen avser i figuren alltså en värdeskapande aktivitet i vilken bilen har en 
betydelsefull roll för bilägarens totala upplevelse.

Exemplen på de värdeskapande aktiviteterna i figuren gäller sålunda specifikt bilägande 
som värdeskapande process. Som en sammanfattning av de slutsatser som kapitel tre 
och fyra resulterade i presenteras i tabell 4 en lista över centrala begrepp med 
förklaringar som på ett formellt plan beskriver de slutsatser som studiens gett upphov 
till. Stommen i en teoretisk referensram utgörs av den samling av begrepp som används 
för att beskriva det fenomen forskaren studerar. Viktigt är också att förhållandet mellan 
begreppen klargörs (se t.ex. Zaltman, Lemasters & Heffring 1982). Den teoretiska 
referensram om värde och värdeskapande ur ett kund- och relationsbaserat perspektiv 
som den här studien utmynnat i skulle således halta utan en definition av de 
värdeteoretiska begrepp som används. Tabellen ger läsaren en förklaring till den 
terminologi som introducerades redan i samband med problematisering och 
syfteprecisering utgående från de slutsatser det teoretiska och empiriska 
forskningsarbetet sammantaget gett upphov till. De valda termerna hade bara en antagen 
innebörd när forskningsarbetet inleddes men har under processens gång formats och 
fyllts med ett innehåll. 
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Tabell 4 Lista över centrala begrepp med förklaringar 

Begrepp Förklaring
= Subjektet. Den som skapar värde, i det här sammanhanget kunden och i 
slutändan individen. Värde uppkommer för kunden på individuell grund i 
en  individuell process och kan inte produceras eller levereras av en 
utomstående part. Värde kan förvisso skapas i interaktion med annan part, 
men kunden är alltid subjekt i sin egen värdeskapande process. 

Värdeskapare  

= Objektet.  De resurser som kunden nyttjar för att nå målsättningen med 
de olika värdeskapande aktiviteterna och i förlängningen den 
värdeskapande processen som helhet. I denna studie riktas 
uppmärksamheten mot produkten (som kan vara en vara eller en tjänst) och 
relationen till företaget som värdeskapande resurser. Ur kundens perspektiv 
kan även andra objekt och relationer till andra aktörer fungera som 
värdeskapande resurser. 

Värdeskapande resurs 

De aktiviteter i vilka värde uppkommer för kunden. Utgångspunkten är att 
värde uppkommer i aktiviteter som kan vara direkt eller indirekt relaterade 
till att köpa, äga eller använda produkter. Alla aktiviteter som kunden 
engagerar sig i behöver inte vara direkt värdeskapande. Värde uppkommer i 
aktiviteter som innehåller element av lycka, glädje eller tillfredsställelse. 

Värdeskapande aktiviteter 

Bedömning av en värdeskapande resurs förmåga att bidra till det egna 
värdeskapandet utgående från värdegrunden. Kunden stimuleras till 
värdebedömningar i samband med interaktioner med produkt, företag 
och/eller omgivning. En diskret händelse på tidsaxeln i motsats till 
värdeupplevelsen som är kontinuerlig. 

Värdebedömning 

En aggregerad helhetsbedömning av hur väl de värdeskapande resurserna 
förmår bidra till det egna värdeskapandet över tid, så att det egna 
välbefinnandet över tid ökar. Dynamisk och kontinuerlig till sin natur. 
Värdeupplevelsen kan dels analyseras i förhållande till den värdeskapande 
processen som helhet, dels i förhållande till en värdeskapande resurs. 

Värdeupplevelse 

Den process i vilken värde uppkommer för kunden. Kan analyseras och 
beskrivas i två olika dimensioner: a) ett horisontellt perspektiv där 
tyngdpunkten ligger på de olika värdeskapande aktiviteterna och den helhet 
de tillsammans utgör, samt b) ett vertikalt perspektiv där de värdeskapande 
aktiviteterna, värdebedömningarna, värdegrunden och värdeupplevelsen 
bildar en helhet och ger oss en förståelse för hur värde uppkommer över 
tiden för kunden.   

Värdeskapande process 

Individens egen helhetsuppfattning om vad som är bra/bättre/bäst, rätt och 
riktigt utgående från hans eller hennes totala uppfattning om vad som är 
bra. Värdegrunden är grundad i de individuella värderingarna, men mer 
dynamisk och utsatt för påverkan från individens omgivning. 

Värdegrund 

En positiv emotionell respons som kan uppkomma på funktionell och/eller 
emotionell grund. Att känna glädje, lycka eller tillfredsställelse. Uppfyllelse 
av övergripande livsmål på kort eller lång sikt. 

Värde 
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5.4. Studiens vetenskapliga kontribution 

Den tankebyggnad kring värdebegreppet som presenteras i den här avhandlingen vilar 
på antagandet att det är kunden vi skall betrakta som huvudrollsinnehavare i hans egen 
värdeskapande process. Argumentationen för att marknadsföringsledningsperspektivet 
inom värdeforskningen behöver utvecklas och kompletteras med ett kundperspektiv där 
kunden betraktas som värdeskapare utgör också det fundament som 
problemformulering, forskningsfråga, syfte och ansats vilar på. Den lägger därmed 
också grunden för den teoretiska referensram om hur värde uppkommer för kunden som 
här förs fram.

I den här studien har värde och värdeskapande analyserats ur ett kund- och 
relationsperspektiv i syfte att utveckla en teoretisk referensram om hur värde 
uppkommer för kunden. Studien kontribuerar såväl till forskningen inom 
relationsmarknadsföringen och konsumentmarknadsföringen som till värdeforskningen 
inom marknadsföringen ur ett marknadsföringsledningsperspektiv och fyller därmed sitt 
syfte. Studiens bidrag synliggörs i figur 12. Värdebegreppet och kundens värdeskapande 
processer har i den här studien utforskats och analyserats med hjälp av såväl teoretiska 
som empiriska fynd. Analysen resulterar i ett förslag till precisering av värdebegreppets 
struktur, en tolkning av de olika värdeskapande aktiviteter kunden engagerar sig i samt 
en beskrivning av kundens värdeskapande process. Den ingående analysen av 
värdebegreppet och de slutsatser som analysen leder till bör betraktas som ett viktigt 
bidrag till värdeforskningen. Forskningsarbetet resulterar även i en kund- och 
relationsbaserad värdeterminologi.  

Figur 12  Sammanfattning av studiens vetenskapliga bidrag. 

Beskrivningen av kundens värdeskapande process och kontext samt tabellen över 
centrala begrepp med förklaringar formar tillsammans en teoretisk referensram om hur 
värde uppkommer för kunden. Referensramen kan betraktas som en kund- och 
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relationsbaserad ansats för att förstå hur värde uppkommer för kunden och skiljer sig i 
det avseendet från tidigare ansatser inom värdeforskningen.  

Omfattar då den referensram som presenteras i den här studien något mer än det som i 
tidigare publikationer benämns för value-in-use och value-in-possession? Value-in-use 
är som fenomen inget nytt begrepp. Som vi tidigare noterat användes det av Smith redan 
år 1776. Dessa termer diskuteras också inom axiologin, bland andra Lamont (1955) 
diskuterar termerna value-as-means och value-as-ends och i praktiken är dessa 
jämförbara med value-in-use och value-in-possession. Alderson (1957) diskuterar inte 
value-in-use men konstaterar att värde är förknippat med assortments in use, och min 
bedömning är att dessa två termer i stort beskriver samma fenomen. Woodruff och 
Gardial (1996:55f) definierar value-in-use som ett nyttorelaterat begrepp i betydelsen att 
det beskriver de funktionella fördelar kunden erhåller via konsumtion av en produkt. 
Value-in-possession är i sin tur närmare förknippat med ägande och individens 
känslomässiga och estetiska konsumtionsmål. Författarna ger produkten rollen som 
medel för att uppnå olika konsumtionsmål. Enligt Grönroos (2007:181) innebär value-
in-use att värde skapas i kundernas egna värdeskapande processer, och leverantörens 
roll blir "… to create the resources or means required to make it possible for customers to 
create value for themselves…".

Ur ett generellt perspektiv avviker inte min syn på produktens roll som värdeskapande 
resurs från dessa författares. Påståenden som argumenterar för att värde aktualiseras 
inom ramen för kundens användning av produkter, som kan vara varor eller tjänster, är 
samstämmiga med min egen syn på värde. Ingen av de ovannämnda nutida författarna 
gör dock någon djupare analys av vad value-in-use egentligen är. Har en produkt t.ex. 
alltid value-in-use blott och bart den kommer till användning? De konklusioner den här 
studien gett upphov till påvisar att detta antagandet inte är självklart. Enligt min 
bedömning fördjupar inte den nuvarande value-in-use-diskussionen vår förståelse för 
hur värde uppkommer för kunden i tillräcklig utsträckning, eftersom termen value-in-
use tankemässigt begränsar vår syn på de resurser som bidrar till kundens eget 
värdeskapande till produkten som sådan. Jag frågar mig huruvida value-in-use som 
begrepp, i sin nuvarande form, är tillräckligt för att omsluta även relationen som 
värdeskapande resurs, men också om det verkligen ger oss förståelse för vad värde är 
för kunden och hur värde uppkommer för kunden över tiden i ett helhetsperspektiv. 
Gummesson (2008:15) ifrågasätter också den starka fokusering på use som finns 
inbyggd i S-D logiken:

Within the SD-logic value is co-created; the supplier contribution is a value 
proposition that can be of service to customers and the customer contribution is 
value actualization. If it is a durable product like a car, the customer may use it for 
several years. But ”use it” evokes the wrong vibrations. The customer rather 
interacts with the car and service is created in that process [...] each customer will 
use the car in individual ways and experience its value differently. 



128

I den här studien har däremot klarlagts hur, varför och i vilka aktiviteter värde 
uppkommer för kunden. Det tillägg mitt perspektiv tillför kan beskrivas som en 
nödvändig utforskning av vad value-in-use och value-in-possession egentligen innebär, 
genom en analys av de värdeskapande aktiviteterna samt produkten och relationen till 
företaget som värdeskapande resurser.

5.5.  Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på fortsatt forskning inom detta område är möjligheterna många. I första 
hand kunde den utarbetade referensramen prövas även av andra forskare och i andra 
empiriska miljöer i syfte att ge dem ytterligare substans.  

Det finns även områden att utforska som bygger direkt på de tankar som här förts fram. 
En fördjupning i kundens roll som värdeskapare är en av de mest intressanta 
forskningsfrågorna – hur ser han på sin egen roll som värdeskapare? Trots att den här 
studien följt en stram ”kunden-som-värdeskapare”-ansats, har det inte varit möjligt att 
utforska detta i grunden. Rytting (2006) gör en analys av kundens medverkan vid 
tillkomsten av konsumenttjänster men studier av kundens insats i värdeskapandet 
specifikt har inte ännu genomförts.  I fråga om kundens värdeupplevelse då vi för över 
den värdeskapande processen till kunden blir det uppkomna värdet inte beroende bara 
av produkten eller relationen och hur väl dessa bidrar till det egna värdeskapandet.  
Kundens egen förmåga att bidra till sitt eget värdeskapande via kunskap, skicklighet, 
förhållningssätt samt erfarenhet och förmåga att för olika ändamål utnyttja och använda 
olika resurser, kan också ses som en resurs i de värdeskapande aktiviteterna. Detta 
medför att kunden egentligen i sin roll som värdeskapare utgör en mediator för 
värdeskapande i alla olika typer av aktiviteter. Kunden som subjekt måste således 
medverka till att värde uppkommer och har därmed en viktig roll i hur väl de 
värdeskapande aktiviteterna utfaller. Kundens egen kompetens som värdeskapare får 
sålunda också betydelse för värdeupplevelsen. Är kunden till exempel en dålig chaufför 
blir utfallet av de värdeskapande aktiviteterna kanske inte det optimala varpå 
värdeupplevelsen försämras, trots att produkten och relationen till företaget skulle 
fungera oklanderligt.

Ett annat intressant forskningsområde utgörs av en analys av hela den värdeskapande 
kontext som omger kunden i ett visst värdeskapande hänseende, dvs. här bilägande. Ur 
ett enskilt företags perspektiv är det naturligt att betrakta den egna produkten samt 
relationen till företaget som värdeskapande resurser, samt att fokusera de interaktioner 
och aktiviteter där produkten och företaget av kunden ges någon roll att spela. Det är ju 
dessa som företaget har möjlighet att påverka. För kunden som individ kan även annat 
än produkten och relationen till företaget utgöra resurser i de värdeskapande 
aktiviteterna. Framför allt ingår i kundens värdeskapande process som helhet aktiviteter 
där vare sig produkten eller relationen till vårt företag har någon given roll. Istället är 
det andra aktörer som medverkar i den värdeskapande processen – i en situation där 
bilägande som värdeskapande process är i fokus, kan vi till exempel nämna 
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bilbesiktning, försäkringsbolag, servicestationer, skattemyndigheter eller en biltekniskt 
kunnig granne. Med en ingående kännedom om hur dessa övriga aktörer bidrar till 
kundens bilägande kan bilagenturen bygga upp så kallade värdeskapande 
konstellationer (Normann & Ramirez 1993; Ramirez 1999) kring kunden i syfte att ännu 
bättre kunna bidra till dennes eget värdeskapande över tid och därmed också kunna 
förstärka kundens relation till vårt företag. Värdeskapande konstellationer är något som 
förekommer i större utsträckning inom industriell marknadsföring. Inom 
konsumentmarknadsföringen är fenomenet däremot outforskat. 

5.6. Slutord

Den forsknings- och inlärningsprocess läsaren nu har tagit del av har för mig som 
forskare varit en spännande och lärorik upptäcktsresa. Mitt första intryck när studien 
påbörjades var att Zeithamls (1988) och Monroes (1990) värdemodeller utgjorde en 
tillräcklig och uttömmande beskrivning av värdebegreppets natur och innebörd i 
marknadsföringen. Småningom insåg jag dock att värdebegreppet på intet sätt hade fått 
den uppmärksamhet det förtjänar i marknadsföringsforskningen. De existerande 
värdemodellerna tillfredsställde i det här skedet inte längre min framväxande vision om 
hur värdebegreppet kunde tillämpas och tolkas i marknadsföringen. Detta föranledde ett 
starkt behov hos mig att frigöra mig från den traditionella värdeforskningen och i stället 
gräva egna ”gropar”.

Studiens resultat kan konstateras bidra till vår kunskapsmassa om hur värde uppkommer 
för kunden såväl ur ett vetenskapligt som pragmatiskt hänseende. Att förstå hur värde 
uppkommer för kunden är för företaget dock ingen lätt uppgift. Det låter sig nämligen 
inte göras utan en grundlig kännedom om kundens egen värdeskapande kontext och 
mera specifikt om kundens egna värdeskapande processer. Ur ett ledningsperspektiv på 
marknadsföringen är det skäl att man analyserar bland annat följande: 

Hur uppkommer värde för kunden som individ? 
Hur ser kundens värdeskapande kontext ut och var (i vilka aktiviteter) och hur 
(under vilka premisser) uppkommer värde för kunden? 
Vilken är företagets roll i kundens värdeskapande process och vilken kunde den 
vara?

De företag som på ett ändamålsenligt sätt bidrar till kundens eget värdeskapande över 
tiden genom att de har en god förståelse för kundens egna värdeskapande aktiviteter och 
den roll en produkt och relationen till företaget har som värdeskapande resurser, ökar 
förutsättningarna för att skapa hållbarhet och förbättra substansen i kundrelationen. Det 
räcker inte med att försöka förstå kunden som köper produkten – det som behövs är att 
vi förstår individen bakom kunden och hans bakomliggande värdeskapande kontext som 
helhet.
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BILAGA 1

Intervjuguide Ia
användes i studien 1996 och delvis också också vid intervjuer under processens gång 

1. Respondentens (R) tidigare förhållande till FIRMA      
    och MÄRKE? 

Gjort affärer tidigare med FIRMA? 
Haft MÄRKE tidigare?  
Vad betyder märket MÄRKE för R? (associera) 
Har man en “försäljar-, firma- eller märkesrelation”? 

2. Ber R tänka igenom första delen av köpprocessen: 
Hur uppstod behovet? 
Hur länge funderat på att byta bil? 
Hur ofta brukar man byta bil? 
Bestämt sig för märke, modell, firma på förhand? 
Vilka märken var aktuella? 
Vad påverkade detta? 

Hade man bestämt sig för att köpa ny bil på förhand eller “blev det bara
så”?

Hur många firmor besöktes? / fick offert? /flera alternativ per affär? 
På vilka grunder valde man ut de affärer som skulle besökas? 
Förhandsuppfattning om de olika besökta affärerna? 
    Inställning efteråt? 
Upplevelser av förhandlingssituationen på de olika affärerna? 

Hur lång tid har man satt ned på att samla info och gå igenom olika  
alternativ? (effektiv tid?) 
Hur många alternativ har utvärderats seriöst? 

3. Själva utvärderingen och köpbeslutet? 
Vad är det viktigaste när man köper bil? att få pruta, att inte bli lurad, att göra en “bra  
affär”? 
Vad är man villig att uppoffra för att få det? 

Vilka aspekter beaktades vid det här köpet?  
 fördelar  ny bil, garanti, utrustning, andra handsvärde, kärsäkerhet, miljö...

rangordna - vad FICK man? det viktigaste med köpet
 uppoffringar dåligt pris för inbytesbil, högt pris, mellanpeng, tidsåtgång, bekymmer, risk,  
  värdeminskning, låneräntor, alternativkostnaden...

rangordna - vad GAV man? den största uppoffringen
relationen mellan fördelar och uppoffringar hur uppväger fördelar nackdelar?

 Hur gick man tillväga vid jämförelsen av fördelar och uppoffringar?

Vad är det som påverkar vilka attribut man fäster speciell vikt vid? 

Hur gjorde man jämförelser med bud från andra firmor? 
Kan R göra en konkret bedömning av hur mycket mer man fick med  
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det valda alternativet? 
Offerter från andra firmor? Vad fällde dem? 
Var det bara offerten som var orsak eller inverkade även andra 
kringfaktorer, t.ex försäljarens attityd, att objektet inte motsvarade behoven osv

Påverkade vänners och bekantas kommentarer beslutet? 
Familjen, då? Vem påverkade och deltog i beslutet? 

Hur många gånger var man i kontakt med FIRMA innan affären var klar? 
Vem var den mest aktiva parten - R eller F? 
Hur gärna ville man handla just med FIRMA? 
Fanns det andra nästan lika goda alternativ? Om inte - varför? 

Hur mycket hade man planerat att satsa? Mera - mindre? 

Vad avgjorde köpet, dvs. varför valde man att göra affär med FIRMA?  
 (Hur kom man fram till att FIRMA var bästa alternativet?) 

Ngt konkret eller bara en känsla?  

Vad fick R uppoffra för att affären skulle bli av? 
Fick firman enligt R uppoffra ngt för att affären skulle bli av? 

Om R skulle få göra om köpet - skulle ngt göras annorlunda? 
Vad är bilen värd för R idag om vi inte beaktar marknadspriset? 

4. Om att köpa bil 
Vad är det besvärligaste/roligaste med att handla bil? 
Beskriv “att köpa bil” med tre adjektiv! 

Hur viktigt är det att få förhandla och pruta? 
Vore det bättre med ett fast pris? 
 R’s reaktion till ett fast pris på bilar - är det möjligt? 

Blir priset i ngt skede eller av ngn orsak av mindre betydelse?  
(relationsaspekten...)
Vad är man villig att betala för vid köp av bil?  
Prefererar R tilläggsutrustning framom ett lägre pris? 
Vad är lättare att få? 

Risker vid bilköp? 

Kännedom om bilar och bilbranschen? 
Hur tror R detta påverkar köpet? beslut, utvärd., förhandlingsstyrka

Tänk dig ett idealisk men ändå realistiskt bilköp - BESKRIV! 
Vad förväntar du dig som bilköpare?  

Hur skall en bra bilförsäljare vara? Vad är viktigt i relationen till honom  
 och företaget?

Vad får man då man köper en bil? 
Vad får man då man köper en ny bil? 
Vad får man då man köper en MÄRKE? 
Vilka är fördelarna med att handla med FIRMA? 
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5. Efterköpskänslor 
Har allt fungerat bra hittills? Är man nöjd? 
Gjorde R en “bra affär”?  (skala 4-10) Fick man valuta för pengarna? 
       Vad tycker man nu i efterskott? (skala 4-10)

Vad är värdet av att äga och använda bilen? 

Har tidigare relation till FIRMA/MÄRKE förstärkts eller försvagats  
genom detta köp? 
Kommer man som ny kund att komma tillbaka till FIRMA för service,  

     utrustning och framför allt nästa bilbyte? 
Varför - Varför inte?  

Diskuteras affären med vänner och bekanta? Vad säger man? 
Skulle R rekommendera FIRMA/MÄRKE åt sina vänner? 

6. Relationen till FIRMA och relationer i allmänhet 
Kontakt till och utnyttjande av verkstad och reservdelsförsäljning? 
Om utnyttjar - varför och är man nöjd?  
Om inte utnyttjar - varför inte? 

Tycker R att han/hon har en relation till FIRMA? 
I så fall - hur fungerar den? BESKRIV! 

  - försäljningssidan 
- service och reservdelar 

Fördelar / uppoffringar i relationen (specifikt FIRMA) 
Vad är man själv beredd att ge som kund för att relationen skall  
fortgå och utvecklas? Framtida förväntade fördelar ---> uppoffring för att relationen skall etableras? 
Vad förväntar man sig från företagets sida? 

Är företag i allmänhet i dag bra på odla relationer till sina kunder? 
Har R relationer till ngt speciellt företag? 

  Varför? 
Vilka för- respektive nackdelar med att vara kund i ett visst  

företag finns det? (generellt sett) 

(Beskriv FIRMA/MÄRKE med tre adjektiv!) 

7. Övriga kommentarer 
Har R ngt att tillägga - spontant eller med eftertanke? 
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Intervjuguide Ib
         använts från juni 1999 

BAKGRUND
*Om R’s bil; modell, inköpsställe, när köpte 
*Vad hade man för bil tidigare? 
*Hur fungerade den? 
*Hur fungerade förhållandet till firma? 
*Inträffade ngt speciellt med bilen eller i kontakten till firma? 
*Varför bytte firma/märke resp valda samma firma/märke 

1. Respondentens (R) tidigare förhållande till nuvarande bilfirma och märke 

2. Om bytet; motiv/ bakgrund, utgångsläge 
Varför bytte man? 
Hur länge funderat på att byta bil? 
Hur ofta brukar man byta bil? 
Hade man bestämt sig för märke/ modell / firma på förhand? 
Förklara, Förhandsuppfattningar vs upplevelser 

Vad ville R ha ut av bilen? Önskemål/Förväntningar 

3. Själva utvärderingen och köpbeslutet? 
Hur valde man ut de affärer som skulle besökas? 

 Förväntningar/Upplevelser 
Vad avgjorde köpet, dvs. varför valde man att göra affär med denna firma?  

 (Hur kom man fram till att den var det bästa alternativet?) 
Ngt konkret eller bara en känsla? 
Hur mycket mer skulle man kunnat betala?  
Hade man många alternativ man utvärderade? 
Hur gjorde man jämförelser med bud från andra firmor? 
Hur bildade man sig en uppfattning om hur bilens egenskaper? 
Utgående från försäljarens rekommendationer, tidigare erfarenheter, firmans

rykte, inskramlad kunskap (tagit del av artiklar/magasin) 

4. Efterköpskänslor 
Hur fungerar bilen? I enlighet med önskemål och förväntingar? 
Vad är det bästa med den, vad är mindre bra?
Om R skulle få göra om köpet - skulle ngt göras annorlunda? 
Hur tänkte/kände man efter köpbeslutet tagits? (har gjort en bra affär, har 
fått en bra bil, det blev dyrt det här, blev jag lurad?… har vi råd med 
amorteringarna)

Har varit i kontakt med försäljaren, firman efter köpet 
Har man från firman tagit kontakt /utställningar, jippon 
Berättar man om affären och firman för vänner och bekanta? 
Vad säger man? 
Rekommenderar man märke/firma/försäljare? 
Vänder man sig till firman vid nästa bilbyte? 

Fortsätt från intervjuguide II. 
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Intervjuguide II 
för alla

I de här frågorna fokuserar jag det som händer i de värdeskapande aktiviteterna, vilka dessa är och 
med vilka resurser och hur värde skapas - inte det som ledde till köpbeslut.
Ordlista:
Interaktioner:  med företag, produkt och omgivning  
Aktiviteter:   att köpa, äga, använda och göra sig av med 
Nytta och insatser:  erhållen och gjorda 
Värdeskapande resurser: produkten och relationen

Värdeprocess: i värdeskapande aktiviteter skapas värde genom den nytta som erhålls i förhållande till de 
insatser som krävs gällande produkt och relation som värdeskapande resurser. De värdebedömningar 
kunden stimuleras till över tiden ger kundens värdeupplevelse.

FRÅGOR

A. Om respondenten
Är R över lag intressad av bilar?  
Förstår man sig på bilar? 

Fungerar din bil såsom du vill att den skall göra? 
Kan du själv påverka hurudan nytta du får ut av användning och ägande? 

B. Om att köpa bil?
Vad innebär “bilköpande” för R? Beskriv 
Vad är viktigt över lag när man köper bil? att få pruta, att inte bli lurad, att göra en “bra 
affär”? att  man får  

en viss bil 

Risker vid bilköp? 
Svårigheter vi bilköp? 

Vad är det som avgör Vad man köper ochVar man köper? 
Hur viktigt är märket här? 

Beskriv en bra bilförsäljare; en bra bilfirma; ett bra bilköp 
Be R beskriva sig själv som bilköpare 
Vad krävs av en bilköpare för att kunna göra en bra bilaffär? 

C. Vad ger bilägandet och bilanvändningen R?
Vem använder bilen? 
För vilka ändamål? 
Hur många kilom/år? 
Skötsel av bilen? 

Vilken är den största nyttan med att ha en bil? Frihet, oberoende, status
Vad betyder bilen för R (ett transportmedel, ett märke, en “vän”, livspartner)?
Har R en sådan bil som han/hon behöver? Har man bättre bil än man behöver? 
Har man sämre bil än man borde ha? 
Hur skall bilen vara och fungera för att R skall tycka den är bra/värd 
kostnaden?  
Vad kostar bilen R? 
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Skulle man ha bil även om man inte skulle ha direkt funktionellt behov av 
den?

Är det viktigt att man äger bilen? 

D. Relationen och värdet av denna/ Relationen och den som input i R-s 
värdeskapande aktiviteter

Har R ett bra förhållande till firma? 
Vill R att firman tar kontakt? 
Tycker R att han/hon har en relation till firma?

I så fall  - hur fungerar den? BESKRIV! 
Finns det ngn nytta med att köpa bil från en och samma firma samt serva 
och reparera? 
Vad väntar du dig av en firma för att du skall använda den på nytt?  

Kommentarer, upplevelser beträffande verkstadsfunktionen

E. Värdeupplevelsen och dess utveckling
När man tog beslut om köpet - hur bra trodde man det skulle bli (4-10) 
 Förklara. 
Vad tycker man nu i efterskott? (skala 4-10)
Vilka faktorer var viktiga vid köpet? 
Vilka faktorer är viktiga nu? 

Har det inträffat saker som fått R att känna osäkerhet över bilen eller 
firman,  
eller ta ny ställning till värdet av den, i positiv eller negativ riktning? 

vilka? 
kontakter med firman 

negativ publicitet (nyheter, reportage) om firma/märke 
positiv publicitet (nyheter, reportage) om firma/märke 
reklam/annonsering 

vänner och bekantas kommentarer och uttalanden 
oväntade fel eller brister 
förändring i den egna livssituationen 

 oväntade användningsmöjligheter 
bättre egen förmåga att använda och sköta bilen 

Övriga kommentarer
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Intervjuguide IIIa 
Uppföljning av gruppen från 1996 samt övriga / De som bytt. 

BAKGRUND
*Om R’s nuvarande bil; modell, inköpsställe, när köpte 
*Hur fungerade den förra bilen? (förv/upplevelser) 
*Hur fungerade förhållandet till firma? 
*Inträffade ngt speciellt som man kommer ihåg? 
*Varför bytte firma/märke resp valda samma firma/märke 

1. Respondentens tidigare förhållande till nuvarande firma och märke 

2. Om bytet; motiv/ bakgrund, utgångsläge 
Varför bytte man? 
Hur länge funderat på att byta bil? 
Hade man nu bestämt sig för märke/ modell / firma på förhand? 

 Förklara 

Vad ville R ha ut av den här bilen? Önskemål/Förväntningar 

3. Själva utvärderingen och köpbeslutet? 
Vilka bilfirmor besökte man? 

 Varför? Förväntningar/Upplevelser?  
Vad avgjorde köpet, dvs. varför valde man detta märke/denna firma?  
    (Hur kom man fram till att den var det bästa alternativet?) 
    Ngt konkret eller bara en känsla? 
Hur mycket mer skulle man kunnat betala?  
Hur många alternativ utvärderades? 
Hur gjorde man jämförelser med bud från andra firmor? 
Hur bildade man sig en uppfattning om hur bilarnas 
egenskaper/offerterna?

Utgående från försäljarens rekommendationer, tidigare 
erfarenheter, firmans  
rykte, inskramlad kunskap (tagit del av artiklar/magasin) 

4. Efterköpskänslor 
Hur fungerar bilen? I enlighet med önskemål och förväntingar?
Om R skulle få göra om köpet - skulle ngt göras annorlunda? 

Vad tänkte/kände man efter köpbeslutet? (har gjort en bra affär, har fått en 
bra bil, det blev dyrt det här, blev jag lurad?… har vi råd med amorteringarna)

Har varit i kontakt med försäljaren, firman efter köpet 
Har man från firman tagit kontakt /utställningar, jippon 

Berättar man om affären och firman för vänner och bekanta? 
Vad säger man? 
Rekommenderar man märke/firma/försäljare? 
Sannolikhet för att man vänder sig till firman vid nästa bilbyte. 

Fortsätt från intervjuguide II. 
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Intervjuguide IIIb 
Uppföljning av gruppen från 1996 samt övriga / De som inte bytt. 

BAKGRUND
* Om bilen; modell, när köpte, mätarställning 
* Vad kommer man ihåg om köpet, vad var viktigt och varför valde man detta
   alternativ? 

1. Hur fungerar bilen? (förv/upplevelser) 
Egenskaper, körbarhet, förbrukning 
Något som man tycker bra resp mindre bra om? 

2. Hur fungerar förhållandet till firman?
 Service och reparationer 
 Försäljningspersonal 

Vad tycker man bra om gällande firma? Förklara 
Finns det sådant man inte kommer överens med? Förklara 
Följer man med märket och dess utveckling? 
    Vad tycker man om de nya modellerna? 
    Har provkört? 
    Har provkört andra bilar? 
Följer man med Viescars annonsering? 

3. Har det inträffat ngt speciellt (med bilen, i kontakten med firman) som man 
kommer ihåg? 

Positivt eller negativt? 

4. Nästa byte? 
Vart vänder man sig då? 
---
Vilket märke? 
Varför?

Fortsätt från intervjuguide II. 
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Intervjuguide IV 
För bilförsäljare, om privatbilskunder 

1. Försäljarens bakgrund 
hur länge inom branschen / hur länge som försäljare 
andra firmor? / andra märken? 
erfarenheter från andra branscher?  

2. Om bytet/köpet 
Vad initierar ett bilbyte/köp?  

Bestämmer sig kunden för märke/ modell / firma på förhand? 

Vad är det en bilköpare söker i första hand? Ett märke, vissa egenskaper, 
betjäning, förtroende, något nytt osv… 
Vet kunden vad han/hon vill ha? 
Om köparens marknadsmedvetenhet (vilka alternativ finns det),

prismedvetenhet (hur är prisnivån på ett alternativ jämfört med andra a
 lternativ), 

värdemedvetenhet (vet köparen vad han/hon vill betala för och hur  
förhandlar man sig fram till detta)?

3. Själva utvärderingen och köpbeslutet? 
På vilka grunder väljer en bilköpare ut de affärer han/hon besöker? 
Vilka förväntningar har en bilköpare då han/hon kommer in till en 
bilaffär?
Söker bilköpare idag mycket information inför ett bilköp?  
Utvärderar köparen många alternativ före ett köp? 
Hur uppfattar bilköparen den tid och de resurser som behövs för att få i

 nformation? 

Hur bildar sig köparen en uppfattning om bilens egenskaper? 
Utgående från försäljarens rekommendationer, tidigare erfarenheter, firmans
rykte, inskramlad kunskap (tagit del av artiklar/magasin) 
Andras erfarenheter? 

Hur viktig är förhandlingsdelen för köparen? 
Om köparens möjligheter att förhandla om priset?
Använder köpare insamlad information för egen argumentation? 

Skillnad mellan nybilsköpare och de som köper begagnat? 
Skillnad mellan nya kunder och återkommande kunder?  

4. Efter köpet? 
Vad händer efter köpet? 
Personlig kontakt till köparen? 
Tar man från firman kontakt /utställningar, jippon 
Hur viktigt är är detta för köparen? 

Hur tänker bilköparen efter avslutad affär? (har gjort en bra affär, har fått en 
bra bil, det blev dyrt det här, blev jag lurad?… har vi råd med amorteringarna) 
När är bilköparen nöjd? Görs det också affärer där kunden är mindre nöjd? 
Varför?
Vad vet man om en bilköpares nästa bilbyte efter en avslutad affär?  
Finns det bilaffärer som R(försäljaren) skulle vilja göra om? Varför? 
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I de här frågorna fokuserar jag det som händer i de värdeskapande aktiviteterna, vilka dessa är och 
med vilka resurser och hur värde skapas - inte det som ledde till köpbeslut.
Ordlista:
Interaktioner:  med företag, produkt och omgivning  
Aktiviteter:   att köpa, äga, använda och göra sig av med 
Nytta och insatser:  erhållen och gjorda 
Värdeskapande resurser: produkten och relationen
Värdeprocess: i värdeskapande aktiviteter skapas värde genom den nytta som erhålls i förhållande till de 
insatser som krävs gällande produkt och relation som värdeskapande resurser. De värdebedömningar 
kunden stimuleras till över tiden ger kundens värdeupplevelse.

FRÅGOR

A. Om bilköpare
Beskriv en “vanlig” bilköpare. 

Förstår sig köpare på bilar idag? 
Kan en bilägare själv påverka hurudan nytta man får ut av användning och 
ägande?

B. Om att köpa bil?
Hur upplever folk bilköpande? Beskriv 
Är det skillnad på var i bytesprocessen köparen befinner sig?  
Kan man avgöra var i processen en bilkund befinner sig? 

Risker vid bilköp? 
Svårigheter för köparen vid bilköp?
På vilket sätt kan försäljaren underlätta köpprocessen för kunden? 
Vilken roll vill kunden att försäljaren skall ha? 

Beskriv ett bra bilköp, dels ur kundens, dels ur företagets perspektiv. 
Vad krävs av en bilköpare för att kunna göra en bra bilaffär? 

Vad är det som avgör Vad kunden köper ochVar kunden köper? 
Hur viktigt är märket här? 
Är besluten rationella? 
Vad är viktigt över lag vid ett bilköp? att få pruta, att inte bli lurad, att göra en “bra affär”? 
att  man får en viss bil 

C. Vad ger bilägandet och bilanvändningen bilköparen?
Vilken nytta söker bilägare i sitt bilägande och/eller -användande? Frihet, 
oberoende, status
Kan firman påverka vilken nytta kunden får ut av sitt bilägande? 
Vad betyder bilen för folk idag (ett transportmedel, ett märke, en “vän”, 
livspartner)? 
Har det förändrats över tiden? 

Hur väl är bilen idag anpassad till ett hushålls behov? Har bilägare en 
sådan bil som han/hon behöver? Har man bättre bil än man behöver? Har man 
sämre bil än man borde ha? 
Kan kunden avgöra vilka egenskaper och vilken utrustning han/hon har 
nytta av?
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Skulle folk ha bil idag även om det inte fanns ett direkt funktionellt behov 
av den? 
Är ägoförhållandet till bilen viktigt? 

D. Relationen och värdet av denna
Om firmans kunder, andel nya vs andel återkommande? 
Om försäljarens kunder, andel nya vs andel återkommande? 
Finns det ngn skillnad dessa emellan? 
Hurudan är en kund som kommer tillbaka till samma firma/till samma 
försäljare?

På vilka grunder definierar man en kund som en ens eller firmans kund? 
Hur fungerar den här typen av kundförhållanden? 
Hur bygger man upp dem? 

Finns det ngn nytta för kunden med att köpa bil från en och samma firma 
samt serva och reparera? Dvs. vilken nytta når kunden av lojalitet? 
Vilken nytta når firman via återkommande kunder? 

På vilka grunder kommer kunden tillbaka för ett nytt bilköp?  
Verkstadsfunktionens betydelse?

Hur kan firman öka sannolikheten för att kunden skall komma tillbaka? 
Finns det skillnad mellan nybils- och begagnadbils kunder? 
Samordnar man i företaget försäljnings- och verkstadsfunktionen för att 
öka snl för att kunden kommer tillbaka? 

E. Värdeupplevelsen och dess utveckling
Vilka faktorer är viktiga för kunden då han eller hon är inne i 
köpprocessen?
Vilka faktorer är viktiga vid köpbeslutet? 
Vilka faktorer är viktiga efter köpet? 

Är det vanligt att det efter köpet inträffar sådant som får kunden att 
omvärdera sitt köpbeslut? Vad är det som händer då?  
Tar kunden kontakt med försäljaren? 

När blir kunden missnöjd? 

Vilka faktorer kan styra kunden bort från märke och firma? Resp Vilka 
faktorer kan förstärka relationen mellan kund och märke samt kund och 
firma? 
Vilka? 
Kontakter med firman 
negativ publicitet (nyheter, reportage) om firma/märke 
positiv publicitet (nyheter, reportage) om firma/märke 
reklam/annonsering 
vänner och bekantas kommentarer och uttalanden 
oväntade fel eller brister 
förändring i den egna livssituationen 

 oväntade användningsmöjligheter 
bättre egen förmåga att använda och sköta bilen 

Övriga kommentarer
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