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Abstrakt 

Diskussionen inom tjänstemarknadsföring har länge handlat om att klassificera skillnader 

mellan varor och tjänster i termer om greppbarhet. Senare forskning har visat på 

klassificeringens irrelevans och presenterat en servicecentrerad logik, där erbjudandet i 

sig spelar roll för värdet. Filosofin låter varor och tjänster konvergera och ser till icke 

greppbara aspekter som relationer, dynamik, utbyte och kompetenser. Teorier har visat att 

kunden är medskapare av värde tillsammans med serviceutövaren och detta synliggörs i 

interaktionen. Kundens agerande kan således påverka servicesituationen och upplevelsen, 

vilket leder till en fråga om roller. Vidare är upplevd servicekvalitet subjektiv och 

grundas i en helhetsupplevelse med emotionella och funktionella inslag. Resonemangen 

leder vidare till kundens del i serviceupplevelsen och det delade ansvaret.  

Syftet med denna studie är att utveckla synen kring kundens ansvar i serviceupplevelsen 

genom att se till aspekter såsom värdeskapande, roller och servicekvalitet.  

Studiens empiriska del baserades på en kvalitativ intervjuserie med både kunder och 

serviceutövare i fyra olika branscher samt två introspektioner.  

Slutligen visar studien på att kundens roll och agerande är av betydelse för värdeskapande 

i interaktionen. Emotionellt och praktiskt kan kunden bidra såväl positivt som negativt till 

upplevd servicekvalitet. Kundens ansvar i serviceupplevelsen handlar om möjligheten till 

att aktivt eller passivt påverka servicesituationen. 

Nyckelord; service, ansvar, serviceupplevelse, roller, värdeskapande, servicekvalitet, 

servicecentrerad logik, tjänstemarknadsföring, interaktion. 



 

 2 

Abstract 

The theoretical discussion within the area of service marketing has predominantly dealt 

with how to distinguish the differences between goods and services in terms of 

tangibility. Later studies have proven its irrelevance by presenting a service-centered 

logic, in which it is thought the actual offer of the product or service is what matters. This 

philosophy converges on goods and services, analyzing non-tangible aspects such as 

relations, dynamics, exchange and competences. Theories have shown that there is a co-

production of value between company and customer which can be visible during the 

service interaction. The behavior and actions of the customer may affect the service 

situations as well as the experience. This leads to a question about roles. Furthermore, 

service quality is experienced subjectively. Customers tend to see the whole picture as in 

an experience, involving both emotional and functional parts.   

The discussion focuses on the customer’s part in a service experience and shared 

responsibility.  

This study aims to develop this discussion and assess the different view points concerning 

how the customer has a responsibility for the service experience by looking into aspects 

such as value creation, roles and service quality. 

The empirical part of the study is based on qualitative interviews from four different 

branches and two introspections.  

Conclusively, the study shows the role and acts of the customers are of importance for the 

value creation and the interaction. Emotionally and functionally, the customer can 

contribute positively and negatively to experienced service quality. Customer 

responsibility is about actively or passively using the opportunity to have an effect on the 

service situation.  

Key words: service, responsibility, service experience, roles, value creation, service 

quality, service-centered logic, services marketing, interaction,  



 

 3 

Innehållsförteckning 

Förord ................................................................................................ 0 

Abstrakt .............................................................................................. 1 

Abstract .............................................................................................. 2 

Innehållsförteckning ................................................................................ 3 

1. Inledning .......................................................................................... 5 

1.1 Introduktion till service ................................................................................. 5 

1.2 Problemdiskussion ...................................................................................... 5 

1.3 Syfte ...................................................................................................... 8 

2. Litteraturstudie ................................................................................... 9 

2.1 Varor och tjänsters konvergens ......................................................................... 9 

2.2 Utbyte och värdeskapande .............................................................................10 

2.3 Interaktion och roller ...................................................................................11 

2.4 Servicekvalitet ..........................................................................................13 

3. Metod ............................................................................................ 15 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt .................................................................15 

3.1.1 Forskningsstrategi.................................................................................15 

3.1.2 Forskningsansats ..................................................................................15 

3.2 Tillvägagångssätt .......................................................................................16 

3.3 Respondenter ...........................................................................................16 

3.4 Bedömningskriterier ...................................................................................17 

3.5 Kritisk genomgång .....................................................................................18 

3.5.1 Val av primärdata .................................................................................18 

3.5.1 Val av sekundärdata ..............................................................................18 

4. Empiri ........................................................................................... 19 

4.1 Intervjuserie ............................................................................................19 

4.1.1 Intervjustudie kund ...............................................................................19 

4.1.2 Intervjustudie serviceutövare .....................................................................23 

4.2 Introspektion ............................................................................................27 

4.2.1 Introspektionsscenario inredningsbutik ..........................................................27 

4.2.2 Introspektionsscenario frisersalong ..............................................................28 

5. Analys ........................................................................................... 29 



 

 4 

5.1 Ansvar i studiens kontext ...........................................................................29 

5.2 Den servicecentrerade logiken som utgångspunkt ................................................30 

5.3 Kunden som värdeskapare i interaktionen .........................................................32 

6. Slutsats .......................................................................................... 35 

6.1 Avslutande diskussion .................................................................................36 

7. Källförteckning ................................................................................. 37 

8. Bilagor ........................................................................................... 40 

8.1 Intervjuguide............................................................................................40 

8.1.1 Intervjuguide kund ................................................................................40 

8.1.2 Intervjuguide serviceutövare .....................................................................42 

                                                                                                                                                                                



 

 5 

1. Inledning 

 

Kapitlet inleds med en introduktion till begreppet ”service”. I problemdiskussionen 

belyses den senaste forskningen inom tjänstemarknadsföring och leder till studiens 

frågeställning. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och ämnade teoretiska som 

praktiska forskningsbidrag. 

 

 1.1 Introduktion till service  
Det från början anglosaxiska ordet service har kommit att bli ett väl använt ord för 

kunders uttryck i köpsituationer. Service har många definitioner, en av dessa är service 

som en form av beteende och handling (Wodall, 2001). Det engelska språkets betydelse 

av service kan definieras som en ”tjänst”, men även som ”servering”, ”betjäning” och 

”vård” (Norstedts ordbok).  

 

Det främsta och mest uppenbara beviset på ”service” kan sägas ske i interaktionen – 

sanningens ögonblick, då kund och företag möts (Bitner, Booms & Mohr, 1994).Vidare 

kan service vara ett företags kärnprodukt (ett tjänsteföretag) eller en stödjande funktion 

vid leveransen av en produkt (Wodall, 2001).   

 

Vargo och Lush (2004a) menar att element av service ingår i precis alla köp- och 

säljsituationer och bör inte ses i dess singularitet likt ”en utförd tjänst”, utan snarare som 

en dynamisk process där assistans och fördelar för kunden är en del av en kundorienterad 

inställning. Utifrån en servicecentrerad logik kommer vi som författare anta att tjänster 

och varor där båda innefattar moment av service och står för något större – 

serviceupplevelsen för kunden. 

 1.2 Problemdiskussion 
Det centrala i forskningen kring tjänstemarknadsföring har länge varit dess vara eller icke 

vara; en teoretisk debatt om vad som skiljer tjänstemarknadsföring från 

produktmarknadsföring. Argumenten har inte riktigt släppt fokus på särskiljande faktorer 

likt vad som är ”greppbart” och ”ogreppbart”. Vargo och Lusch (2004b) menar att 

produktmarknadsföring har ansetts enklare att definiera än tjänstemarknadsföring och att 

allt som inte är en produkt räknats tillhöra tjänstemarknadsföring.  

 

Gummesson (2010) argumenterar för att den teoretiska behandlingen av tjänster och 

service görs mycket flyktigt i företagsekonomiska grundkurser. Tjänstemarknadsföring 

har fått vara en minimal del av marknadsföring, med en allmän acceptans om att särskilja 

varor från tjänster främst utifrån deras greppbarhet. 

 

Zeithaml, Parasuraman och Berry (1985) har definierat en av de mest refererade 

klassificeringarna i hur en tjänst kännetecknas. Enligt dem kännetecknas en tjänst av fyra 
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karaktäristika; ogreppbarhet, oseparerbarhet mellan produktion och konsumtion, 

heterogenitet och förstörbarhet. Under senare år har Vargo och Lusch (2004b) kommit 

att ifrågasätta kategoriseringen och kallat dessa för myter. De menar istället på hur 

tjänster kan liknas vid produkters egenskaper då de ofta resulterar i greppbara resultat, 

hur tjänsteutövandet ofta sker enligt standardiserade program, hur kunden alltid är 

involverad i resultatet av det producerade värdet samt att service ofta resulterar i 

långsiktiga fördelar. Debatten har i mångt och mycket kretsat kring produkt mot tjänst 

och inte drivit forskningen inom marknadsföring framåt (Vargo & Lusch, 2004a, 2004b; 

Gummesson, 2010).  

 

Diskussionen kan sägas ha fått en slags avrundning; låt oss inte separera produkt- och 

tjänstemarknadsföring i två olika grupper utan istället se allt som en 

tjänstemarknadsföring där produkt eller tjänst är delkomponenter. Den sammanfogande 

och drivande faktorn är i slutänden värde för såväl kund som företag. Teorier kring 

debatten har sedermera vuxit fram, vilka spräckt tidigare myter och inkluderat service i 

allt. Studier inom serviceupplevelser handlar snarare om ett synsätt som låter varor och 

tjänster konvergera och ser till det faktiska erbjudandet (Vargo & Lusch, 2004b). 

 

Ett ytterligare tecken på att immateriella tjänster har tagit överhanden från produkter, eller 

att praktiken inte har hängt med i den teoretiska bildningen som låtit varor och tjänster 

konvergera  är statistiken om att den än så länge benämnda tjänstesektorn idag står för 80-

90 procent av alla arbeten och 100 procent av alla nya jobb i västvärlden (Gummesson, 

2010, s. 627).  

 

Likväl som produkters kvalitet standardiseras görs detta för service i form av utarbetade 

servicepolicys för anställda och det finns möjlighet att studera och klassificera kunders 

serviceupplevelse utifrån upplevd, teknisk och funktionell kvalitet (Wodall, 2001). 

Policydirektiv kan därmed generera mervärde för kunden och leda till högre upplevd 

servicekvalitet. Ett sätt att manipulera kundens förväntningar och slutgiltiga 

tillfredsställelse med utförd service är att skapa modesta förväntningar på service för att 

sedan utföra mer service än utlovat. Det finns dock en paradox i att attrahera kunder 

genom hög utlovad serviceupplevelse och sedan erbjuda det som utlovats. Problematiskt 

blir även då kunden har förväntningar på bättre service för varje tillfälle (Gummesson, 

1995). 

 

Detta för oss tillbaka till kärnan av service; interaktionen oavsett vilken tjänst det är som 

utförs; bil som köps eller resa som upplevs. För att service ska uppstå i tid och rum krävs 

att kund och serviceutövare upplever ett genuint utbyte. Rollfördelningen kan i första 

hand ses som given; utbyte av tjänster (Vargo & Lusch, 2008b). Kunden är den som 

investerar för att få en viss tjänst utförd; exempelvis ett emotionellt behov att attrahera 

kvinnor (köpa ny after-shave) i utbyte mot pengar (inkomst för antal arbetade timmar). I 

andra hand hur tjänsterna utbyts i dess interaktion. Rollfördelning på plats är det 

väsentliga och oförutsägbara då den ofta enligt Vargo och Lusch (2004b) i praktiken 

präglas av en kamp mellan att standardiseras till en homogen grupp av kunder till att vara 

dynamisk mot en heterogen grupp av kunder. Det senare ses som en viss harmonisering 
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som tillåter en snabbare form av kundanpassning och bör vara det normativa målet i alla 

serviceutförande. 

 

Gummesson (1995) upplever standardiserad service som ett robotiserat beteende och att 

mer dynamiska inslag likt ”det lilla extra”, exempelvis ett vänligt ”ha en bra dag” förlorar 

sin effekt för kundens positiva serviceupplevelse. Wodall (2001) beskriver hur perfektion 

i servicekvalitet är irrelevant och att det är kundens individuella intryck och uppfattning 

som räknas. Det är därför möjligt att se kundens tillfredsställelse som subjektiv. 

 

Uttrycket ”kunden har alltid rätt” har kommit att bli ett mantra inom företag. Detta har i 

sin tur speglat den teoretiska utvecklingen inom tjänstemarknadsföring där fokus legat på 

hur företag och dess tjänsteutövare ska tillfredsställa kunden och erbjuda den ultimata 

serviceupplevelsen med maximal kvalitet vid interaktionen (Bitner et al., 1994). Själva 

framväxten av kundens roll i interaktionen och tjänsteutförandet, började främst 

diskuteras under 1990-talet, teorier framkom kring hur kunden kan påverka 

serviceutformandet och hur denne inte alltid har rätt. Anställda som inpräntats sådana 

mantran har inte rätt redskap för att hantera alla kundsituationer. Istället påvisas hur 

kunden själv kan påverka, till och med ge negativ effekt på upplevd servicekvalitet 

genom att förstöra och försvåra för serviceutövaren (Bitner et al., 1994). 

 

Kombinationen av att serviceupplevelsen är subjektiv och kunden har möjlighet att 

påverka serviceutförandet leder oss till betydelsen av delaktighet. Vi kan även se det som 

att standardiserad service bara är en del av den totala servicen, att dynamiken i 

motreaktionen är en ytterligare komponent. Ett serviceutförande består därmed av fler 

delar än servicepolicys (där ”det lilla extra” ofta ingår) och tjänsteutövarens förmåga att 

agera dynamiskt. 

 

Strävan efter tillfredsställelse kan ses som en naturligt pådrivande incitament till varför 

kunden aktivt väljer att involvera sig i servicesituationen för att påverka dess utförande 

och därmed sin positiva kundupplevelse. Servicekvalitet handlar därmed om en balans 

mellan ansvar, vars problematik ligger i att teorin sällan ser till hur kunden kan styra över 

sin tillfredsställelse.  

 

Andra ledord som ”Lär känna din kund” kan vara problematiskt då serviceutövaren 

endast till en viss gräns kan ”lära känna sin kund” eftersom kunden kan behöva släppa på 

integriteten, ge personlig information och förklara hur tjänsten önskar utföras. Det kan 

därmed handla om att kunden själv ska se till att tjänsteutövaren lär känna dennes behov 

och önskan. Det är kunden som serviceutövaren ska tillfredsställa för att nå företagets mål 

om vinstmaximering samtidigt bör det finnas en intention hos kunden att agera för en 

positiv upplevelsen. 

 

Genom att se servicekvalitet som individuellt upplevd och värdeskapande som subjektiv 

blir kundens upplevelse i serviceutförandet mer komplext än att studera kvantitativt hur 

tillfredsställd kunden är med en given servicepolicy. 
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Att se till hur kundens ansvar i en servicesituation kan påverka serviceupplevelse är en 

fråga som vänder tidigare antaganden om roller och utvecklar teorier om medskapande av 

värde. Vargo och Lusch (2008a) menar på att kunden är en medskapande aktör i en 

serviceupplevelse. Genom att involvera kunden kan serviceutförandet överraska och ta ny 

riktning som går utanför den standardiserade servicen. 

 

En aspekt är att inte bara se till hur serviceutövaren ska skapa en relation, utan även att 

kunden har en del i detta. Kundens grad av öppenhet kan påverka, likväl som förberedelse 

och kunskap inför servicetillfället i syfte att uppnå en högre servicekvalitet och 

tillhandahållas en mer omfattande service. Oavsett standardiserade former av 

serviceutförande sker det alltid ”i nuet” med en viss given oförutsägbarhet. 

 

Sierra, Heiser och McQuittys (2009) diskuterar i sin artikel om ett delat ansvar mellan 

serviceutövare och kund. Parterna måste förlita sig till varandra för ett framgångsrikt 

resultat samt att det existerar ett ömsesidigt beroende som är nödvändigt under 

servicetillfället. De utvidgar diskussionen till att se kundens och serviceutövarens delade 

ansvar i serviceupplevelsen. Likt att interna servicepolicys och serviceutbildningar kan 

användas som manuskript för interaktionen med kund finns ett marginaliserat 

forskningsfält för hur kunden är med som manusförfattare i en servicesituation. 

 

Det existerar en teoretisk övergång från det servicemanagementperspektiv som levererat 

myter och klyschor likt ”Kunden har alltid rätt” och ”Lär känna din kund”, för att i stället 

se närmare på hur kunden har en betydande roll i serviceupplevelsen och värdeskapandet. 

Dessa nya perspektiv ser heller inte till kunden som ett offer att manipulera utan mer till 

kundens handlingskraft och en roll med större ansvar.  

 

Utefter problemdiskussionen är det av värde att vidare belysa synen kring kunders 

medskapande i en servicesituation påverkar upplevelsen samt hur detta blir en fråga om 

kundens ansvar. 

 

Diskussionen genererar i följande forskningsfråga; hur påverkar aspekterna värde, roller 

och servicekvalitet kundens ansvar i serviceupplevelsen? 

 1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa kundens ansvar genom att se till grundläggande aspekter av 

serviceupplevelsen i interaktionen. Dessa aspekter är värdeskapande, roller och 

servicekvalitet. Studien tar utgångspunkt i en servicecentrerad logik vilket innebär att de 

empiriskt undersökta branscherna inte tar fasta på huruvida det är en vara eller tjänst som 

erbjuds och konsumeras. För att bäst fånga aspekter kring kundens ansvar ser studien ur 

både kunders och serviceutövares perspektiv. 

  

Denna studie syftar till att generera såväl akademiskt som praktiskt bidrag. Akademiskt 

ska studien vidareutveckla teorier inom tjänstemarknadsföring som studerar 

serviceutövaren och kundens gemensamma ansvar vid medskapandet av värde och roller 

för att se till dess betydelse i serviceupplevelsen. Ur en praktisk synvinkel ämnar studien 

öka förståelsen för vikten av att kommunicera och konkretisera hur kundens ansvar 
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påverkar servicesituationen och upplevelsen. Det är även viktigt att företag i deras 

marknadsföring förstår varför varor och tjänster konvergerar.       

 2. Litteraturstudie 
 

 

Kapitlet behandlar fyra teoretiska tematiseringsavsnitt; varor och tjänsters konvergens, 

utbyte och värdeskapande, interaktion och roller samt servicekvalitet.  

 

 2.1 Varor och tjänsters konvergens  

Sedan 1960-talet har forskningen inom marknadsföring sett på hur tjänster skiljer sig från 

varor, då konsekvensen av en gemensam marknadsföringsmodell inte skulle haft en lika 

hög applicerbarhet (Lovelock, 1983). Under 1980-talet diskuterade Lovelock (1983) 

klassificeringar för vad en tjänst egentligen är och vad som särskiljer den från produkter. I 

den allra enklaste formen ligger koncentrationen kring aktionens natur som greppbar eller 

ogreppbar. Han exemplifierar service av varor med biltvätt som greppbart medan 

utbildning och bankrådgivning tillhör det ogreppbara. Han talar om kundens avstånd till 

själva tjänsteutförandet som lågt eller högt och om närheten till fabriken. Vidare visar han 

på att en tjänst konsumeras i skapandets stund och har större möjlighet att skräddarsys än 

en produkt som konsumeras i ett senare ögonblick. 

Det finns tre distinktioner mellan varor och tjänster; tjänster kan inte inventeras, har ingen 

fysisk distributionskedja och interaktionen är den främsta delen av upplevelsen, medan 

det är en mindre delkomponent i produktupplevelsen (Lovelock & Quelch, 1983). 

Zeithaml et al. (1985) sammanfattar diskussionen om att förklaringen ligger i att tjänster 

särskiljer sig från varor på följande punkter; 1) ogreppbarhet; 2) oseparerbarhet 3) 

heterogenitet och 4) förstörbarhet. Med ogreppbarhet menas att tjänster är prestationer 

snarare än objekt. Oseparerbarhet handlar om processens kronologiska ordning; varor 

produceras, säljs och konsumeras medan tjänster produceras och konsumeras samtidigt, 

däri att konsumenten ”tvingas” till kontakt med produktionen. Heterogeniteten lyfter fram 

en tjänsts unikhet där essensen och kvaliteten varierar från gång till gång, från konsument 

till konsument och vem som producerar tjänsten. Resonemanget om förstörbarheten 

innebär att en tjänst inte kan lagras likt varor (Lovelock & Quelch, 1983; Zeithaml et al., 

1985).  

På senare år har tjänsters greppbarhet och klassificeringar kommit att ifrågasättas av 

Vargo och Lush (2004b). Kritiken innebär att de olika särskiljande klassificeringarna och 

definitionerna mellan varor och tjänster saknar betydelse, att tjänster alltid beskrivs i ett 

fabriksproducerande perspektiv och att detta i sin tur leder till opassande normativa 

strategier för marknadsförare. De menar även att det resulterat i ett slags teoretiskt krig 

gällande vad som är en vara respektive en tjänst. De föreslår istället den servicecentrerade 
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logiken, vilken låter varor och tjänster konvergera; kärnan ligger i varan eller tjänstens 

erbjudande och hur detta skapar värde. Vidare konstaterar Vargo och Lusch (2004b) att 

tjänster har fått vara allt annat än vad en vara är, vilket delvis kan förklara 1970- och 

1980-talets teorier om särskiljande faktorer.  

Vargo och Lush (2004b) ser de tidigare definitionerna som myter och lyfter fram nya 

perspektiv. De menar att tjänster är greppbara då de finns i olika greppbara 

representationer, som smärtan under en operation eller kontorsmiljöer. Kring tjänsters 

heterogenitet menar de på att tjänster å ena sidan går mot att bli standardiserade, å andra 

sidan att det normativa målet bör vara mer kundanpassat. De slår även hål på myten om 

oseparerbarheten genom att se till processen av ett ömsesidigt värdeskapande och 

produktion som sker emellan företag och konsument, oavsett vara eller tjänst där 

interaktionen är av varierande slag. Det normativa målet blir således att maximera 

kundens delaktighet i värdekedjan, även om graden alltid kommer att variera. Slutligen 

anses att tjänster likt varor kan lagras i system, byggnader, maskiner, kunskap och 

människor och är på så vis förstörbara. Tjänsten kan även utföras och förberedas före 

själva mötet med kunden (Vargo & Lush, 2004b). 

I Vargo och Lush (2004a) presentation av den nya servicecentrerade logiken, snarare än 

produktcentrerade logiken är detta en filosofi applicerbar för all sorts marknadsföring; 

oavsett grad av greppbarhet. Där genererar både varor och tjänster till det vi kallar för 

”service” (Vargo & Lush, 2004b). Det centrala är det ogreppbara; utbytesprocesser, 

kompetenser, dynamik och relationer. I denna logik skapas värde tillsammans med 

konsumenten och går inte att paketera som varken en vara eller tjänst. I interaktionen 

parterna emellan skapas en lösning för kundens behov/problem och således behöver vi 

inte tala om grad av kundorientering då detta naturligt ingår i logiken, liksom att 

serviceutövaren som möter kunder påverkar värdeskapandet i en hög grad. (Vargo & 

Lush, 2008a). 

 2.2 Utbyte och värdeskapande 

Vargo och Lusch (2008b) refererar till Aristoteles och Smith vilka talade för att 

färdigheter och kunskaper är kärnan i utbytet mellan människor. Service definieras som 

den fundamentala funktionen och kärnan i interaktionen är just utbytet emellan parterna; 

där ena eller båda gynnas av den andres färdighet och kunskap, vilket i sig är 

värdeskapande för parterna. ”As the application of specialized competence (knowledge 

and skills) through deeds, processes and performances for the benefit of another entity or 

the entity ifself” (Vargo & Lusch, 2004a, s. 2). Gummesson (2010) menar på att det 

kunder egentligen köper är erfarenheter. Ett utbyte av konsumtion handlar därmed om att 

bringa erfarenhet som motparten inte besitter. Erfarenheter kan te sig i många klädnader 

och exemplifieras med en resa till Kina eller ett besök på en kinesisk restaurang. 

 

Kunder är inte alltid passiva deltagare i servicesituationer utan faktum är snarare att de till 

viss del tvingas deltaga (Lings, 1999). Framförallt då det gäller tjänster eftersom den är 

oseparerbar från produktion och konsumtion (Zeithaml el al., 1985). En ”ren tjänst” 

karaktäriseras av en högre nivå i det fysiska personliga mötet vilket innebär att vikten av 
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att förstå interaktionen blir än mer betydande när service är en viktigare faktor än varan 

eller tjänsten. Värdet i servicesituationen är det som båda parter vinner av utbytet; vare 

sig det är det greppbara eller ogreppbara. (Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman, 

1987). 

 

Vidare argumenterar Vargo och Lusch (2004a) för att service är ett utbyte emellan 

parterna där kunden är medskapare i serviceutförandet likväl av värdet. Några år senare 

tar de resonemanget ett steg längre och påstår att service är hjärtat i värdeskapandet 

(Vargo & Lusch, 2008b). Sierra et al. (2009) menar på att parternas enskilda uppfattning 

om det delade ansvaret kan addera värde till serviceutbytet.  

 

Berry, Seiders och Grewal (2002) argumenterar för att graden av ansträngning som 

parterna investerar i utbytet påverkar förväntning gentemot motparten. Då kunden är 

engagerad och aktivt medskapande till servicesituationen kan därför förväntningarna 

gentemot serviceutövaren höjas. Enligt Vargo och Lusch (2004b) bör det normativa målet 

vara att maximera kundens delaktighet i värdeskapandet. 

 

Gummesson (2008) menar på att kundens upplevda värde av utbytet är det som avgör 

graden av delaktighet, engagemang och villighet till medskapande. Han ser parternas del i 

en medskapande process utifrån den servicecentrerade logiken, där ena partens erbjudna 

kunskap och färdighet måste komplettera motpartens förväntningar för att ett genuint 

utbyte ska ske. Enligt Sierra et al. (2009) mening kan det upplevda värdet vara såväl 

positivt som negativt, det väsentliga är att i alla sociala utbyten uppstår emotionella 

värden för alla parter. 

 

Det slutgiltiga värdet grundas i mer än bara situationen i sig, det handlar om andra 

påverkade faktorer som parternas deltagande, villighet till medskapande, förväntningar 

och bidra till utförandet. Pini (2009) anser att kunders engagemang i medskapandet 

varierar beroende på intresset för det specifika varumärket eller det konsumerade. Graden 

av engagemang bestäms av värdet kunden önskar uppleva av konsumtionen. Sierra et al. 

(2009) argumenterar för att graden av ömsesidig delaktighet är beroende av typ av service 

och att ansvaret ligger hos båda parter för ett positivt resultat. Pini (2009) menar på att det 

kritiska för företag i slutänden handlar om att upptäcka kunders färdigheter och kunskap, 

då kunden är en medskapare av värde.  

 2.3 Interaktion och roller  

Inom tjänstemarknadsföring sker utbytet av värde alltid mellan minst två parter (Lings, 

1999), två olika roller vilket individerna ska agera utefter. Att människor agerar utefter 

olika roller, exempelvis sin yrkesroll på arbetet bland kollegor och privat med familj, kan 

ses som allmängiltigt för sociala interaktioner. En antagen roll beror således på situation 

och omgivning. Bitner och Mohr (1991) talar om att rollfördelningen mellan kund och 

serviceutövare beror på kognitiva likheter och olikheter liksom inlärda beteenden. Även 

sociala normer och regler skapar indikationer för lämplig rollfördelning.  
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Servicesituationer kan ses som unika i dess karaktär eftersom den ena aldrig är den andra 

lik då de är dynamiska samt beroende av parterna i interaktionen (Solomon et al., 1987). 

Detta förklaras genom att definiera en servicesituation som en binär interaktion emellan 

parterna, vilket gestaltas i roller och ageranden, därmed är serviceutövarens roll beroende 

av förhållandet till kundens sociala beteende. Serviceutövare modifierar sitt beteende 

utifrån kundens gensvar i interaktionen (Bitner et al., 1994), på så vis kan en positiv 

bekräftelse av ett visst agerande leda till en högre tillfredsställelse med prestationen 

(Solomon et al., 1985). Som sociala aktörer söker människan tecken på att det som 

presteras sker i enlighet med förväntningar. Ett dilemma i den fysiska interaktionen är hur 

en serviceutövare ska kunna prestera högkvalitativ standardiserad service och samtidigt 

behandla varje kund som unik. Framförallt gäller detta då serviceutövarens roll ofta 

innefattas av manuskript i hur denne ska agera utifrån generella förväntningar (Solomon 

et al., 1985). När kundens förväntningar skiljer sig från normen blir dennes gensvar 

viktigare för att serviceutövaren ska kunna uppfylla dessa (Bitner & Mohr, 1991). 

Serviceutövaren kan göra det som krävs plus det ”lilla extra” för att tillfredsställa kunden 

utan lyckat resultat, vilket kan bero på att kunden inte tar sitt ansvar eller är 

samarbetsvillig (Bitner & Mohr, 1991). Det är därmed av stor vikt att parterna tar ansvar 

för just sina roller i relationen och förväntat beteende för att ett genuint utbyte ska uppstå. 

En vagare rollfördelning leder till otydlighet om hur vardera part ska agera respektive bli 

bemött (Bitner & Mohr, 1991; Solomon et al., 1987). 

 

Hirschman utformade under 1970-talet en teori, vilken förklarar personers reaktioner i 

möten med företag (Liljegren, Nordlund & Ekberg, 2008). Teorin talade för att anställda, 

kunder och organisationer kan reagera utifrån två alternativ; ”exit”/lämna eller 

”voice”/göra sig hörda; klaga för att påverka situationen. Beteendet i huruvida den ena 

parten väljer att lämna eller göra sig hörd är beroende av dennes ”loyalty”/lojalitet 

gentemot motparten. Liljegren et al. (2008) beskriver hur Rusbult, Zembrodt och Gunn i 

sin artikel från år 1982 “Exit, voice, and neglect: Responses to dissatisfaction in romantic 

involvements” kom att utveckla Hirschmans teori genom att addera en fjärde reaktion; 

”neglect”/negligera; ignorera faktum. Vidare delade de in beteenden i fyra dimensioner; 

en konstruktiv/destruktiv och en aktiv/passiv; där voice och lojalitet kom att tillhöra det 

konstruktiva beteendet och exit det destruktiva. Voice och exit var de aktiva 

dimensionerna och lojalitet och neglition de passiva beteendena (Liljegren et al., 2008). 

Sierra et al. (2009) argumenterar för att kunder som uppfattar att deras medverkan i 

serviceutförandet är av betydelse, tar ofta en aktiv snarare än passiv roll i interaktionen. 

När en kund är aktiv ser Sierra et al. (2009) det som att denne är medveten om det delade 

ansvaret och därmed dess betydelse för utfallet.  

  

Kunder uppmanas allt mer att inta en aktiv roll i produktion av varor och tjänster 

(Bendapudi & Leone, 2003). Företag kan dessutom utvärdera kundens kunskap, färdighet 

samt delaktighet och se det som en möjlighet till dess medskapande roll i 

servicesituationer (Bendapudi & Leone, 2003). Sierra et al. (2009) argumenterar för att 

hur kundens gensvar på service påverkar tjänstemarknadsförare och att en aktiv kund har 

högre förståelse för ett delat ansvar. De anser att parternas uppfattning om det delade 

ansvaret genererar i värdeskapande. 
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Ytterligare ett synsätt på kundens medverkan är att se den som en medproducent och inte 

bara mottagare, ofta benämnd som ”den imaginära anställde” som ska tränas för rätt 

beteende (Lings, 1999, s. 243) eller ”den deltidsanställde” (Pini, 2009, s. 61-62). Att se 

kunden som en anställd åsyftar till att företag förlitar på kunders direkta feedback, 

konsultation på varor och tjänster samt stimulerar till innovation. Kunden är därmed en 

resurs då denne skapar varan eller tjänsten genom att välja eller till och med utföra dess 

design. Detta kan ses som ett sätt för kunden att påverka sin service till mer kundanpassad 

(Bendapudi & Leone, 2003; Pini, 2009). Utifrån ett psykologiskt perspektiv kan kundens 

egna initiativ till kundanpassning innebära att kunden agerar partiskt gentemot sig själv 

genom att ta åt sig all ära då varan eller tjänsten hade ett lyckat utfall, men betydligt 

mindre ansvar om något går fel (Bendapudi & Leone, 2003). Även Sierra, et al. (2009) 

argumenterar för att en kund kan ses som en extra anställd, genom att kunder bidrar 

tekniskt (vad de gör) och funktionellt (hur de gör) till servicekvalitén. Servicesituationens 

utfall påverkas även av kundens förväntningar, beteende och attityd under interaktionen. 

Sierra et al. (2009) beskriver det delade ansvaret som ett ömsesidigt beroende och 

ansvarsskyldighet för servicens resultat genom både verbala och fysiska ansträngningar 

av båda parter.  

 2.4 Servicekvalitet 

Ömsesidig förståelse emellan parterna är av betydelse för kunders tillfredsställelse av 

service (Mohr & Bitner, 1991). Dessa studier har visat på att kunders tillfredsställelse är 

positivt influerad av en bestämd rollfördelning och kognitiva likheter emellan parterna. 

Trots att många serviceutövare arbetar utifrån färdiga manuskript för interaktionen 

kommer kundens delaktighet att ge varje möte variation och viss oförutsägbarhet. 

Rollerna ska komplettera varandra och olika förväntningar på roller kan leda till 

missförstånd och därefter missnöje (Mohr & Bitner, 1991). 

 

Det finns incidenter då kundens beteende är huvudorsaken till missnöje med en service. 

Exempel är kunder som missköter sig, inte vill samarbeta, är oförskämda och så pass 

krävande att de anställda upplever det som en omöjlighet att göra dessa kunder 

tillfredsställda (Mohr & Bitner, 1991). Detta beskrivs som beslutsmässigt svåra 

situationer då anställda möter en problemkund och samtidigt ska utgå från mottot att 

”kunden har alltid rätt”. Den anställde tvingas till valet att antingen vägra att betjäna 

kunden eller att tillfredsställa kunden till varje pris. Mohr & Bitner (1991) anser att 

mottot inte alltid ger rätt vägledning samt att det inte är ett kreativt sätt att tänka kring 

kundens roll och därmed ansvar. Ömsesidigt beroende och delat ansvar är nödvändigt vid 

interaktionen (Sierra et al., 2009).  

 

Det är ofta serviceutövarens prestation som kunder uppfattar viktigare än själva 

kärntjänsten. När kunden har en tydlig roll i serviceutbytet har tjänsteutövaren en 

möjlighet att uppmärksamma och öka dennes uppfattning om sitt ansvar för resultatet 

(Sierra et al., 2009). 
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Det är inte endast resultatet av utförd service eller tjänst som evalueras utefter kundens 

tillfredsställelse, utan även utförandet i sig (Mohr & Bitner, 1991). Wodall (2001) anser 

att dagens definition av god servicekvalitet har gått förlorat då det handlar mer om 

kvantitet än kvalitet – i det avseende att servicebegreppet innebär att företag ska vara 

tillgängliga dygnet runt. I värsta fall att visa artighet gentemot kunden ska räknas som 

service. Det finns en viss fixering vid att alltid erbjuda det lilla extra även om detta går i 

stäv med att kompensera för en defekt service; som ett försenat tåg. I detta fall är 

kärntjänsten ett tåg som kommer i tid det primära och kundens totala tillfredsställelse det 

sekundära (Wodall, 2001).  

 

En väl använd modell för servicekvalitet är ”Six sigma”, ett slags metafor för 

förträfflighet i service där målet är noll defekter och perfekt leverans som båda sänker 

kostnader samt ökar kundnöjdhet (Wodall, 2001). Wodall (2001) ifrågasätter om 

perfektion bör vara målet och om det är kostnadseffektivt att ge perfekt service till 

varenda kund. Vidare uttrycks tvivel kring kundens förmåga att evaluera det tekniska och 

funktionella. Istället handlar det om kundens totala intryck och förväntningar utifrån vad 

som utlovats. Problemet tros ligga i att vi ser kunder som konsumenter snarare än 

människor. Wodall (2001) lyfter fram att det finns en paradox i att kunder önskar det 

oförutsedda, lilla extra, samtidigt som kritiska delar i service bedöms utefter grad av 

förutsägbarhet. 

 

Martínez García och Martínez Caro (2010) diskuterar hur servicekvalitet fortsätter att 

vara ett kontroversiellt ämne inom managementlitteraturen i sin strävan att kvantifiera 

servicekvalitet och se på dess korrelation med organisationens resultat. Servicekvalitet 

och kundens tillfredsställelse anses vara separata delar som inte nödvändigtvis associeras 

till varandra. De menar på att kunders förväntningar, preferenser och attityder snarare är 

heterogena än homogena. 

 

Utifrån egenupplevda händelser diskuterar Gummesson (1995) sanningar och myter kring 

servicekvalitet. Han menar att de olika nivåerna av kontroll kan förklara att forskare ser 

servicekvalitet i tjänster som mer svårbegripligt än i varor. Nivå av kontroll beskrivs som 

olika för en vara som utförs i en fabrik än av en anställd under ett tjänsteutförande. 

Anledningen till skillnaderna är att i serviceutförande för en tjänst kan kunden bidra till 

kvaliten under interaktiontillfället. Dessutom har företaget större kontroll över den 

anställde än kunden. Kunden är därmed en oberäknelig faktor som kan röra om i 

”fabriken”. En annan myt att spräcka är korrelationen mellan kostnad och kvalitet; att 

man får vad man betalar för (Gummesson, 1995). Att kvalitet kostar både för företag och 

kund stämmer inte alltid då det finns många exempel på hur kundens tid och ansträngning 

skapar kvalitet i servicesituationen och samtidigt reducerar kostnader för företaget 

(Gummesson, 1995).  

 

Gummesson (1995) ser en viss skillnad mellan en vara och en tjänsts design, på så vis att 

en tjänst och dess servicekvalitet bör fokusera mer på det emotionella än det tekniska. 

Han föreslår därför att se till ”love factor” där interaktionen med kunden inbegriper 

dimensionerna empati, känslor, humor, delaktighet, underförstådd kunskap och intuition 

och är mer betydande för tjänster än varor (Gummesson, 1995). Resonemanget kan ses 
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gälla för både anställd men även för kund, vilket Sierra et al. (2009) styrker med 

argumentet om att kundens medverkan är av betydelse, till och med nödvändig för 

resultatet och kan i sin tur skapa positiv emotionell respons. 

 

Amyx och Bhuian (2009) ser företagets säljare som den essentiella parten i allt för en 

tjänsts levererande. De menar på att personlig service genererar i ett högre värde för 

kunden. Kunden utvärderar den anställde utifrån dennes expertis och trovärdighet, vilka 

är kritiska faktorer för en kunds tillfredsställelse. Sierra et al. (2009) ser det däremot som 

att den anställde endast levererar hälften i ett serviceutbyte, snarare har kunden ett delat 

ansvar för ett positiv utfall.  

3. Metod 

 

Kapitlet redogör för studiens vetenskapliga förhållningsätt och metodiska  

tillvägagångssätt. Studiens två kvalitativa datainsamlingsmetoder; intervjustudier och 

introspektion presenteras och kapitlet avlutas med kvalitativa bedömningskriterier. 

  

 3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

 3.1.1 Forskningsstrategi 

Studiens empiriska datainsamling och diskussion baseras på en kvalitativ 

forskningsstrategi. Kvalitativa studier kännetecknas av tyngd på ord, tolkning och 

förståelse, likväl som kontext och processer för meningsskapande (Bryman & Bell, 

2005). Studien utgår från en naturalistisk tradition för att skapa förståelse för hur 

respondenterna upplever att deras verklighet är (Bryman & Bell, 2005). Vidare behandlas 

empirin enligt hermeneutiskt förhållningssätt vilket inbegriper tolkning av det omätbara 

(Ödman, 2004), genom detta kan vi få kunskap om kundens ansvar för ett givet 

sammanhang (serviceinteraktionen), vilket leder till ökad förståelse för kundens 

serviceupplevelse. 

 

Metodiskt är studien en triangulering vilket innebär att den använder mer än en 

datainsamlingsmetod (Bryman & Bell, 2005). Studien är uppbyggd utifrån en tvådelad 

strategi bestående intervjustudier med serviceutövare och kunder samt introspektion 

utifrån serviceutövar- och kundperspektiv. Motiveringen till att utföra studien i två delar 

var att få ett uttömmande och brett perspektiv av den belysta problematiken. 

 3.1.2 Forskningsansats 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen talas det om deduktiv och induktiv teori för 

förhållandet mellan teori och empiri, där induktiv är vanligt för kvalitativa studier 

(Brymann & Bell, 2005). Studien har en induktiv ansats och ämnar att generera tankar av 

teoretiskt slag som kan bidra till, och utveckla det teoretiska fältet inom marknadsföring 
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med ett vidare perspektiv relevant för den senaste teoretiska diskussionen inom 

tjänstemarknadsföring.  

 3.2 Tillvägagångssätt 
Den empiriska datainsamlingen inhämtades genom semi-strukturerade intervjuer med 

kunder och serviceutövare (Brymann & Bell, 2005), samt introspektion utförd av studiens 

författare.  

 

Första delen av den empiriska studien bestod av intervjuer utifrån fyra olika branscher. 

Respondentgruppen ”serviceutövare” är verksamma i branscher där kundkontakt är 

utmärkande drag för deras dagliga arbetsuppgifter. Vidare intervjuades 

respondentgruppen ”kunder” inom samma branscher, ej företagsspecifikt. Intervjuserien 

bestod av semi-strukturerade intervjuer utifrån två intervjuguider anpassade till varje 

respondentgrupp i syfte att ge struktur samtidigt som det skapade möjlighet till mer öppna 

svar. Respondenterna fick enskilt reflektera kring upplevda servicesituationer inom sin 

specifika bransch utifrån intervjuguidens teman och frågor. Intervjuerna genomfördes i 

form av enskilda besöksintervjuer för att kunna se till social kontext och miljö.  

 

De fyra branscher som undersöktes var; inredningsbutik, modebutik, privatbank, 

restaurang/bar. Valet av bransch baserades på följande kriterium; att branschen upplevs 

av studiens författare som svårklassificerad om det är en vara eller tjänst och att 

servicesituationen sker via en fysisk interaktion. 

 

Innan intervjuserien inleddes genomfördes en pilotstudie med två respondenter; en 

serviceutövare och en kund i syfte att testa båda intervjuguider och utföra nödvändiga 

justeringar.  

 

Den sista delen av studien; en retrospektiv introspektion av minnen (Frostling-

Henningsson, 2004) undersökte det som inte var observerbart, men möjligt att förmedla 

(Wallendorf & Brucks, 1993). Introspektion är inget nytt som metod och begrepp, 

däremot är det sällan studenter introduceras till metoden. Introspektion handlar om att gå 

in i sig själv; det inre, och beskriva det vi kan och har sett, ofta det vi upplevt och 

reflekterat över (Wallendorf & Brucks, 1993). 

 

I studien tog vi som författare roller som introspektörer och var samtidigt subjekt för 

introspektionen. Introspektionen innebar en deltagande observation där vi som författare 

reflekterade kring två egenupplevda händelser. Detta innebär att det är en subjektiv 

personlig introspektion som tolkas i analysen (Frostling-Henningsson, 2004). 

 3.3 Respondenter 
Respondenterna bestod av verksamma serviceutövare och kunder från fyra olika 

branscher; inredning, mode, bank och restaurang för att inhämta båda parters perspektiv 

på servicesituationen. Samtliga respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman & Bell, 2005).   
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I intervjuserien med serviceutövare bestod respondenterna av fyra personer, tre kvinnor 

och en man, medelåldern uppgick till 25 år. Intervjuserien med kunder bestod av fem 

respondenter, två män och tre kvinnor, medelåldern uppgick till 32 år. Det genomfördes 

två intervjuer inom restaurangbranschen eftersom det framkom aspekter möjliga att 

utveckla med en andra intervju. I pilotstudien intervjuades serviceutövaren inom 

restaurangbranschen och kundrespondenten inom mode i detaljhandel, båda var män.  

 

De enskilda respondenterna har inte haft kontakt med varandra. Samtliga respondenter 

har behandlats anonymt. Av hänsyn till respondentgruppen serviceutövare har detaljer 

kring specifik arbetsplats inte angivits. Detta för att studien ska upprätthålla ett 

forskningsetiskt förhållningssätt där skada inte uppstår för deltagande individer (Bryman 

& Bell, 2005). 

 3.4 Bedömningskriterier 
Då kvalitativa studier är inriktade på förståelse och tolkning snarare än mätbarhet har 

alternativa kriterier kring validitet och reliabilitet utvecklats som skiljer sig från en 

kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005). Tanken är att dessa alternativa 

bedömningskriterier ställer sig kritisk till tanken om att det finns en absolut sanning om 

den sociala verkligheten.  

 

Studien utgick från kriterier om trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005). 

Trovärdigheten består av fyra delkriterier. För att få en hög grad av tillförlitlighet, även 

kallad respondentvalidering, har respondenter tillbetts att tydliggöra sina svar för att deras 

upplevelser och åsikter ska tolkas så korrekt som möjligt. Vidare har studien använt sig 

av triangulering, där introspektionen ämnar styrka och komplettera intervjuerna. 

Överförbarheten i studien handlar om ökad förståelse för kontexten, detta har gjorts 

genom att empirin innehåller detaljer om vem av respondenterna (och från vilken 

bransch) som sade vad. Studiens pålitlighet kan anses vara hög då båda författare har 

närvarat vid samtliga intervjutillfällen och gemensamt fattat beslut samt behandlat all 

insamlad data. Transkriberat material utelämnas vid förfrågan.  

 

För att minska risken att vi som författare ska ha influerat respondenterna med egna 

personliga värderingar har varje respondent intervjuats av den författare som inte tidigare 

haft kontakt med respondenten, detta kan sägas ge studien styrka och bekräfta dess 

tillförlitlighet.  

 

Gällande studiens äkthet (autenticitet) studerades både kund och serviceutövares 

perspektiv för att få en så rättvis bild som möjligt av kundens ansvar i 

serviceupplevelsen. Den ontologiska, katalytiska, pedagogiska- och taktiska autenticitet 

uppfylldes genom att undersökningens genomförande potentiellt sett kan ha gett 

respondenterna nya insikter kring kundens ansvar i serviceupplevelsen, djupare reflektion 

kring sin situation likväl som en förståelse för motparten. 

 

Hermeneutiken grundas i tanken att företeelser endast kan förstås i sitt 

meningssammanhang, det vill säga kontext (Ödman, 2004). Intervjurespondenternas 
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berättelser, ord, mening och konstellationer mellan ord har därför tolkats i förhållande till 

dess kontext, i syfte att öka intervjustudiens trovärdighet och äkthet. 

 

Introspektionen ämnade studera aspekter som inte var observerbara men möjliga att 

förmedla. Tankar och  känslor  bakom ett händelseförlopp var möjlighet att studera 

eftersom introspektion är en metod som används för att studera det känslomässiga livet 

(Frostling-Henningsson, 2004). Introspektion grundas i självetnografi, det vill säga att 

författarens person och röst ska framträda, tala och synas (Frostling-Henningsson, 2004). 

Introspektionens trovärdighet har därmed stärkts genom noggrannhet för detaljer kring 

författarens nedskrivna upplevelser och framträdande roll som introspektör. 

 

 3.5 Kritisk genomgång 

 3.5.1 Val av primärdata 

Besöksintervjuer innebär en risk i att respondenternas svar kan ha påverkats av 

intervjusituationen, personen som intervjuar, tid på dygnet, sociala kontext och psykiska 

som fysiska omständigheter. Tolkning baseras i mångt och mycket på översättning och 

förmedling av betydelser samt innebörden (Ödman, 2004). Studiens tolkning och 

förmedling av den empiriska data är därför subjektiv utifrån författarnas uppfattning. 

 

Introspektion har kommit att bli allt vanligare, och används alltmer inom teorin för  

konsumentbeteende, dock finns en del kritik kring metoden. En kritik till studien är att 

introspektionen inte sträcker sig över en längre tidsperiod; är longitudinell, vilket är att 

föredraga. Annan kritik om metoden är att författarna själva tar för stor plats i texten och 

svårigheten i att avgöra om tolkningarna är ”rätt” samt att på grund av denna högst 

personliga tolkning kan trovärdigheten ifrågasättas. (Frostling-Henningsson, 2004).  

 3.5.1 Val av sekundärdata 

För att finna kärnan i hur kunden har ett ansvar för serviceupplevelsen oavsett vara eller 

tjänst behandlade litteraturstudien tjänstemarknadsföring som en teoribildning som tål att 

diskuteras. Studien har därav sett till äldre teoribildning, från 1970-tal såväl som till 

teoretiska diskussioner under 2000-tal. Större delen av artiklarna kring 

tjänstemarknadsföring kan sägas tillhöra en teoretisk loop där forskare refererar och 

diskuterar med varandra. De sökord som använts för artiklar är; service marketing, co-

creation, interaction, responsibility, exchange-model, services, value, service-centered 

logic och ENVL. Vidare har artikelsökningar även skett efter specifika artikelnamn och 

författare, likt Vargo och Lusch och Gummesson.  

 

Kriterium för valda artiklar var att de behandlar företag till konsument och 

servicesituationer med fysisk interaktion. 
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel redogörs resultatet från intervjustudien och introspektionen för att djupare 

diskuteras under analyskapitlet.  

 

 4.1 Intervjuserie  

 4.1.1 Intervjustudie kund 

Respondentgruppen kunder från de fyra olika branscherna namnges som: 

”inredningskund”, ”modekund”, ”bankkund”,  ”restaurangkund 1” och ”restaurangkund 

2”.  

 

Vara och tjänst 

För flertalet respondenter handlade ”service” främst om bemötandet och utförandet av 

själva tjänsten, exempelvis beskrev bankkunden en banktjänst som; ”att guida bland 

produkter är en tjänst”. ”Finare” ställen upplevdes mer som en tjänst även om det är en 

produkt som slutligen köps. Det framgick att det var upplevelsen som respondenterna 

ansåg sig betala för än enbart varan. Modekunden sade att servicedelen ligger mellan 

henne själv och produkten, att ”det blir en slags gallringsmekanism”, serviceprocessen 

måste följas för att hon som kund ska kunna köpa själva produkten. Respondenterna 

indikerade på att tjänsten var att sätta köpet i ett större sammanhang och genom att 

serviceutövaren ställer rätt frågor kan köpet bli mer anpassat mot den specifika kunden. 

 

Respondenterna ansåg att kompetent och yrkeskunnig personal var viktigt för 

serviceupplevelsen och något som förväntades. Majoriteten av respondenterna menade på 

att serviceutövare ska kunna informera, ge råd och vägleda i köpprocessen. 

Restaurangkund 1 ansåg att serviceutövare med ett genuint intresse gav de bästa råden. 

Bankkunden pekade på att hon förväntar sig att banktjänstemannen är ”mer påläst” och 

ska kunna ge råd utöver det specifika bankärende. Kravet på kompetent och yrkeskunnig 

personal tenderade att vara högre för ”finare” ställen eller om det gällde större 

investeringar. 

 

Flera av respondenterna förväntade sig att bli uppmärksammade genom att ”bli sedda” 

eller krav på att serviceutövaren ska kunna känna av ”direkta eller indirekta signaler”. 

Bankkunden berättade om sin upplevelse och känsla efter att hennes bankkonto 

övertrasserats; ”Jag var övertydlig om att jag var missnöjd med den kostnaden. Att förlora 

mig som kund är ju mycket värre, de borde ha tolkat mina signaler. Jag sa att jag ville 

byta bankkontor, jag var övertydlig, de borde förstått det och ha en plan B. Hon stod på 

sig. Och nu ska jag byta bank. När de tappar sitt kundfokus och gått in i kundmanualen är 

det bara dumt.” Samtliga respondenter upplevde att till en viss del utförs servicearbetet 

utifrån en standardmall och direktiv från en högre chef. Bankkunden uppgav att 
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kundmanualen kunde följas så strikt att servicen tappade lyhördheten och sålde snarare  

utefter företagsmål än kunden. De uppslag till säljmöjligheter som bankkunden gav 

uppfattades därför inte. Restaurangkund 1 och inredningskunden ansåg att graden av 

serviceutövares personliga service tenderar att präglas av typ av bransch och om det är ett 

finare ställe. Inredningskunden sade; ”på finare ställen får man mer service än IKEA. På 

NK inredning förväntar man sig mer att de ska engagera sig”. Stora butikskedjors service 

sker enligt mallar medan ”mindre och finare” ställen var mer personliga. Restaurangkund 

1 uttryckte det som en ”friare” form av service. 

 

Beroende på köpställe varierade respondenters uppfattning om möjligheten till att 

påverka serviceutförandet. Finare, ”dyrare” besök präglades av krav på högre förståelse 

för kundens behov samt ett utökat ”engagemang” från serviceutföraren vilket inbegriper 

att kunden upplever sig ha större möjlighet att påverka. 

 

Utbytesmodellen och värdeskapande 

Vid servicesituationer höll respondenterna med om uttrycket att det är den andres 

kunskap och färdigheter som köps. Det finns en tydlig förväntan om att serviceutövaren 

ska besitta mer kunskap än kunden och därmed professionellt kunna guida och hjälpa. 

Inredningskunden sade att; ”de ska veta mer än normalpersonen”. 

 

Kunden ansågs kunna bidra till servicesituationen med sina kunskaper och erfarenheter. 

Att bidraga beskrevs då som att ge kommentarer om hur de upplevt servicen, likt om 

rekommenderat vin passat till maten. Kunden ansågs även kunna bidraga till 

servicesituationen och upplevelsen genom att vara förberedd; veta vad den söker, storlek 

samt produktsortiment. Respondenterna hade vid tillfällen upplevt sig besitta mer 

kunskap än serviceutövaren, framförallt om sig själva. 

 

Roller 

Kundens roll beskrevs av respondenterna som att ”bli hjälpt”, ”bli en nöjd kund” och 

”köpa”. Kundens roll vara även att styra samtalet, fråga efter information, agera 

målmedvetet, visa lyhördhet för serviceutövarens råd och känna av situationen. Andra 

beskrivningar var att på bästa vis kunna förmedla sin situation och behov. 

 

Flertalet respondenter beskrev att kunden har en roll i att bidra till en trevlig stämning 

genom sitt bemötande. Bankkunden ansåg att kunden i sin roll har en skyldighet att ge 

sanningsenlig information för att serviceutövaren ska kunna ge de mest lämpade råden. 

Inredningskunden upplevde att kunder bör ha en mer bestämmande roll för att kunna få 

rätt vägledning i köpprocessen och sade ”du har ett eget ansvar med att vara bestämd med 

vad du vill ha”. Samtidigt förväntades kunden att ”låta sig bli omhändertagen”. 

 

Respondenter uppgav att de varit i situationer då de upplevt sig ha utfört uppgifter de 

ansett tillhöra serviceutövaren. Detta exemplifierade restaurangkund 1 med; ”att gå till 

baren för att beställa och hämta dricka istället för att detta serveras” och modekunden; 

”ha handlat kläder för ett större belopp och sedan själv fylla i ett medlemsformulär”. 
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Flertalet respondenter ansåg sig först inte aktivt göra något för att påverka 

serviceutförandet, efter mer betänketid visades motsatsen. Ett sätt för att påverka 

serviceutförandet var enligt inredningskunden genom att han bemöter serviceutövaren 

med respekt och är trevlig. Modekunden sade att butiksbiträden verkar uppskatta när hon 

frågar efter råd, lyssnar och visade intresse för produktsortimentet. Inredningskunden 

sade att ”Säger man jag tittar bara då sänks förväntningarna, säger jag att jag vill ha en 

lampa i sextiotalsdesign eller en bäddsoffa i 2,20 bredd så styr man samtalet”. 

Bankkunden och inredningskunden ansåg att yttre attribut kan påverka serviceutövaren. 

Inredningskunden sade; ”Det beror på hur jag är klädd, känner jag mig fräsch går jag in 

med en hög nivå. Jag anpassar efter egen nivå för aktuella ställen.”. Bankkunden 

uttryckte: ”Jag brukar klä mig lite bättre, så att man ger lite mera pondus”. 

 

Vid händelser då respondenterna känt ett ointresse, saknat kunskap eller upplevt en 

underlägsenhet i köpsituationen intog dem en mer passiv roll. Bankkunden uppgav 

tillfällen då hon aktivt försökt påverka, däremot ledde serviceutövaren uteblivna respons 

till att hon blev mer passiv. Vidare ansåg hon att en kund inte ska vara passiv för sin egen 

skull; ”det är inte ett bra tecken om den är passiv under ett bankmöte, den har ju mer på 

spel än en banktjänsteman har”. Restaurangkund 1 ansåg att passivitet är vad han betalar 

för. Inredningskunden ansåg däremot att ”kunder till viss del har ett ansvar att inta en mer 

aktiv roll med tanke på dagens informationsmöjligheter”. 

 

Respondenterna beskrev serviceutövarens roll som att finnas till hands för att hjälpa och 

vägleda kunden; exempelvis förklara produktsortiment, ge instruktioner och råd och vara 

lyhörd för kundens behov. Restaurangkund 1 uttryckte att serviceutövares 

tolkningsförmåga är viktig; ”Jag är inte så bra på att visa mina önskningar utan det är nog 

mer bara via ögonkontakten. De ska förstå vad jag vill ha...”. Serviceutövaren ska försöka 

bygga sig en helhetsuppfattning om dennes situation. Serviceutövaren förväntades 

vägleda  kunden till att fylla sitt behov och försöka få insikt i kundens specifika situation. 

Respondenterna uppgav att serviceutövaren ska aktivt fråga kunden om dennes behov och 

önskemål. Inredningskunden menade på att detta ska göras utan att ”krypa på knä för 

kunden”. Serviceutövaren förväntades ta en mer aktiv roll än kunden och ”lotsa” kunden 

genom köpprocessen. När förväntningarna på hur serviceutförandet och servicen i sig inte 

uppfylls tenderar rollerna att avvika från den uppfattade rollfördelningen. 

Inredningskunden uppgav att serviceutövaren ska utmana kunden, göra köpprocessen 

intressant och bankkunden sade att deras säljmål inte ska framgå så tydligt. 

 

Respondenterna ansåg att det händer att serviceutövaren förväntar sig att kunden besitter 

mer kunskap än vad denne egentligen gör; exempelvis huruvida en viss maträtt ska ätas 

(restaurangkund 1, 2) vad riskfonder innebär (bankkund) eller kvalitéer (inredningskund 

och modekund.) Det upplevdes som serviceutövarens ansvar att informera om sådant utan 

att kunden ska behöva säga till. 

 

Servicekvalitet  

En del av respondenterna ansåg att vid tillfällen då de blivit riktigt nöjda med en 

serviceupplevelse har serviceutövaren lyckats erbjuda en helhetsservice - från början till 

slut. Enligt modekunden utmärks en positiv upplevelse av en social och trevlig stämning 
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där serviceandan inte känns ”påklistrad” och mötet upplevs ”kravlöst”. Vid dyrare 

investeringar ökar förväntningarna på att bli väl behandlad enligt inredningskunden, 

samtidigt som kundens ansvar i att vara påläst ökar, likaså att ta ansvar för köpet. 

 

Majoriteten av respondenterna berättade att de har försökt påverka situationer då de känt 

sig missnöjda i syfte att förbättra sin upplevelse. Dock menade de på att det finns en 

gräns för vad som är upp till dem respektive vad som åligger serviceutövaren. Att vara 

mer påläst uppfattades av bankkunden som ett alternativ till att få ett trevligt bemötande. 

Vid missnöje berättade restaurangkunderna och modekunden att de antingen har valt att 

lämna företaget; det vill säga inte göra återbesök eller inte betalat i syfte att väga upp för 

sitt missnöje. 

 

Respondenterna upplevde att serviceutövaren hade ett mycket stort ansvar för kundens 

tillfredsställelse och serviceupplevelse, där kunskap och bemötande var viktiga aspekter. 

Serviceutövarens ansvar ansågs vara att skapa en god stämning, bra helhetsintryck, 

inspirerande och trygg miljö. Bankkunden beskrev detta som ”Det kräver ju involvement, 

därför borde lokalen också vara så när man ska ta ett viktigt beslut, mer välkomnande, 

trygg miljö så man kan öppna sig”. Bankkunden mindes inget tillfälle då hon blivit 

mycket tillfredsställd eller missnöjd med servicen och saknade merservice ”...som om de 

överraskade med god kaffe, bokade uppföljningsmöte..”, hon förklarade vidare ”Nu 

känns det som en manual, du ska skriva på dessa papper”. 

 

Kring uttrycket ”kunden har alltid rätt” framkom följande; ”För att kunden är din chef 

under den tiden kunden är där, det är den som ger dig betalt.” (restaurangkund 1), ”På det 

stora hela har kunden alltid rätt, kanske inte i det enskilda fallet, se till stora bilden” 

(modekund). Det ansågs viktigt att kunden bemöts med respekt samtidigt som man måste 

inse att kunden inte alltid har rätt i sak eller om informationen i sig. Bankkunden menade 

att kunden har rätt i att inte känna sig tillfredsställd med serviceupplevelsen och 

utvecklade detta med att säga ”om kunden känner sig felbedömd finns det en anledning 

och på så vis kan kunden inte ha fel”. Restaurangkund 2 sade följande ”Det är en trevlig 

inställning till kunden, men jag tror att många kunder kan komma med konstiga saker, 

vilja lämna tillbaka saker och klaga på fel saker.” Inredningskunden ansåg att uttrycket 

var förlegat. 

 

Kundens ansvar  

Respondenterna beskrev ”ansvar” som en uppgift eller tjänsteroll någon åtagit sig vilken 

ska fullföljas och utföras. Enligt en respondent handlade ansvaret om något som påverkar 

en själv och andra, därav är den viktig för både egen och andras del. Ansvar beskrevs som 

att tänka till före, se till helheten och tänka till kring handlingens konsekvenser. 

 

Kundens ansvar för serviceupplevelsen beskrevs ofta som att veta vad den vill ha och 

vara påläst. Inredningskunden beskrev att ”det handlar om att se till att inte försätta sig i 

en situation där man kan bli lurad”. Han menade att kunden ska gå igenom det ”finstilta”, 

kunna olika priser och se till att få just det den vill ha. Kundens främsta ansvar beskrevs 

ligga i dennes bemötande och inställning till servicesituationen; inredningskunden 

uttryckte ”Kunden har ett visst ansvar för sin serviceupplevelse, man ska ha ett trevligt 



 

 23 

uppträdande och klä sig snyggt. Man behöver inte säga exakt vad man vill ha. Respekt 

mot dem som jobbar där” och ”som man behandlar andra kan man förvänta sig att bli 

behandlad själv”. Restaurangkund 2 menade att kunden har ett ansvar för relationen till 

serviceutövaren då det handlar om ett samspel mellan parterna. 

 

Bankkunden ansåg att kunden själv får ansvara för konsekvenserna av att uppge oriktiga 

uppgifter som kan komma att påverka rådgivningen. Kunden har ett ansvar i att berätta 

om sina förväntningar för att dessa ska kunna bli uppfyllda. För större köp likt 

investeringar ansåg inredningskunden och bankkunden att kunden har ett ansvar för att 

vara så förberedd som möjligt och se till dennes egna ekonomiska begränsningar. 

Bankkunden menade på, för att kunden ska uppfatta ett beslut som dennes ansvar ska 

beslutet ha gjorts i samråd mellan kund och serviceutövare och processen beskrivs som i 

”vi”-form. 

 4.1.2 Intervjustudie serviceutövare  

Respondenterna serviceutövare från de olika branscherna namnges enligt följande: 

”butikschef/inredning”, ”butiksbiträde/mode”, ”banktjänsteman”, och ”restaurangchef”. 

 

Vara och tjänst 

Respondenterna ansåg sig främst erbjuda en service eller en tjänst även om det upplevdes 

vara en produkt som kunder slutligen konsumerade. Banktjänstemannen beskrev att han 

såg sig själv som en tjänst; ”...när jag har kunden framför mig är jag en tjänst, inte en 

produkt. Sen erbjuder vi olika produkter. Jag erbjuder en tjänst, de får träffa mig eller får 

tillgång till internetbanken. Jag är en tjänst man vill träffa, inget man blir påpackad”. 

 

Samtliga respondenter uppgav att kunder såg den sociala biten som en stor del av 

upplevelsen snarare än det specifika som konsumeras. Restaurangchefen såg det som en 

tjänst då besöket är en upplevelse i sig; ”Kunderna går dit för att de vill ha en upplevelse 

och det är det jag försöker ge”. 

 

Utbytesmodellen och värdeskapande 

Tjänsten, i detta fall benämnd som service, ansågs viktig för att kunden skulle 

återkomma. Banktjänstemannen sade att en ”glad” och ”rolig” service leder till affärer. 

Han beskrev följande om den service vilken kunden erbjuds; ”Vi brukar kalla det 

merservice, jag blir glad om kunden är glad när den går därifrån.” På frågan om vad för 

service som butiksbiträdet/mode erbjuder kunder svarade respondenten; ”Vi 

uppmärksammar alla kunder som kommer in, det är jätteviktigt. Till exempel att något 

utöver det extra att man kan ge olika tips och man kan bli väldig personlig med vissa 

kunder. Många kunder uppskattar sällskap väldigt mycket, man lyssnar så att de känner 

sig sedda.” 

 

Hur respondenterna upplevde kundens möjlighet att påverka eller styra serviceutförandet 

varierade. Det framkom att alla kunder ska uppmärksammas och enligt normen behandlas 

lika. Det är inte alltid som detta efterlevs eftersom de finns kunder som är extra viktiga 

för företag och dessa förväntar sig ofta ”en bättre” service. Banktjänstemannen och 

restaurangchefen sade att det finns direktiv om att alla kunder ska behandlas lika, men att 
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”storkunder” och ”viktiga kunder” får en högre grad av ”merservice” och har större 

inflytande i servicens utförande samt undgå sedvanliga regler och mallar. Viktigt var även 

att serviceutövaren skulle förstå om kunden önskade hjälp, information eller rådfrågning. 

Respondenterna beskrev deras kundkontakt som att det handlar om att tillgodose kundens 

behov och att guida bland produkter. 

 

Kunders möjlighet att påverka varierade beroende på dennes behov, beteende och 

uppförande. Enligt restaurangchefen är det kundens behov som styr; ”De styr jämt, hela 

tiden, jag anpassar mig efter deras behov hur jag tror de vill att jag ska agera.” Hon 

berättade vidare att sättet att tala till och behandla kunder samt utföra upplevelsen styrs av 

vem kunden är och hur delaktig den är i utförandet. Kunder kan även styra servicen 

genom att ge direkt information gällande önskad vara eller tjänst. Enligt 

butiksbiträdet/mode är det dock upp till säljaren att tolka dessa direktiv. Både 

banktjänstemannen och butiksbiträdet/mode ansåg att kunders beteende kunde påverka 

serviceutförandet som exempelvis när denne agerar stressad. 

 

Roller 

Det fanns förväntningar på att kunden ska ha ”rätt” inställning, en positiv attityd och ett 

trevligt bemötande. Kundens roll beskrevs av restaurangchefen som att den ska förstå 

vilken situation denne befinner sig i och anpassa förväntningarna till den specifika 

situationen. Hon menade på en medvetenhet om tjänstens miljö och att kunden ”ta seden 

dit man kommer”. Kundens förväntningar på service och tjänstens innehåll bör 

överensstämma med verkligheten; restaurangchefen uttryckte det som att ”det går inte att 

förvänta sig champagne på en sportbar.”  

 

Butiksbiträdet/mode och banktjänstemannen förklarade vikten av att kunden är mottaglig 

för hjälp för att denne ska kunna hjälpas. På följande vis beskriver banktjänstemannen 

rollerna; ”Min, eller kundens roll är väl från min sida den viktigaste eftersom de ska vara 

på något sätt mindre kunnig. Då är det viktigt att hitta en roll där man inte är en 

översittare, kunderna blir ofta nöjda när de förstår, min roll är att vara pedagogisk, man 

ska kunna lära ut, och sälja, kundens roll är absolut att vara öppen för att vilja förstå. ”När 

tid ges uppgav flera respondenter att de agerat mer personligt för att skapa en ”rolig” och 

”trevlig” stämning. I restaurangbranschen handlade yrket mycket om att bjuda på sig 

själv, vara trevlig, glad, social, positiv eftersom detta ingår i serviceupplevelsen. Däremot 

kan kunder önska mer eller mindre personlig kontakt. Butiksbiträdet/mode menade på att 

om kunder är trevliga så ger hon mer service och sade ”Även om man ska hjälpa är de 

svårt att ta det där lilla extra när man är arg”. Hon ansåg att vissa kunder behöver 

utrymme för att känna sig delaktiga och därmed sedda. Möjligheten till att göra en kund 

mer aktiv eller passiv upplevdes påverkas av serviceutövarens beteende.  

 

En kund som uppfattas intresserad av varan eller tjänsten ansågs blir mer aktiv i 

köpeprocessen. Butiksbiträdet/mode upplevde det som roligt ge service när kunden är 

intresserad. Är kunden trevlig kommer serviceutövaren bemöta denne likaså, däremot en 

otrevlig kund som klagar tenderar att få en sämre service. Restaurangchefen sade att 

kunden förväntas bete sig enligt vedertagna normer; ”att bete sig med hyfs och hjälpa 

serviceutövaren till att kunna utföra dennes jobb”. Kunden förväntas lyssna och ta till sig 
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serviceutövarens råd och instruktioner. Banktjänstemannen och butiksbiträdet/mode 

poängterade att kunder kan ställa en fråga utan att vänta på svaret för att sedan ställa en 

ny eller begära en orimlig grad av service. Detta upplevdes som respektlöst och skapade 

oklarhet kring vad kunden egentligen ville ha för hjälp. Banktjänstemannen förklarade att 

det kan åligga en viss problematik att hantera kunder med tidigare kunskaper och 

erfarenheter, likt ”om denne lärt sig något för väldigt många år sedan och det nu har 

ändrats, då kanske kunden inte är mottaglig för det nya och därmed blir det svårt att 

hjälpa kunden”. 

 

I servicesituationer där serviceutövaren förväntas vara förberedd ökar kravet på att 

kunden ska komma förberedd. Detta med anledning att kunden inte får ut lika mycket av 

mötet annars och serviceprocessen måste backa några steg. Banktjänstemannen uttryckte 

att ”det kunden förväntar sig av oss, kan vi förvänta oss av han”. 

 

Butiksbiträdet hade en reflektion om att ”som serviceutövare måste man våga prova sig 

fram för att se vad som funkar och inte. Man kan göra fel med kunderna och måste ibland 

testa gränserna för att kunna närma sig kunder. Det finns ju alltid ett bättre sätt att möta 

kunder”. 

 

Servicekvalitet  

Respondenterna såg det som att kunder blir tillfredsställda med servicen när de fått ”något 

extra”. När serviceutövaren har kunnat läsa av kunden för att ge det där lilla extra har 

dem fått en positiv respons. Banktjänstemannen ansåg att det är upp till honom om han 

vill göra något extra för kunden. Flera respondenter uttryckte uppskattning för kunders 

feedback på servicen, om detta gjorts på ett konstruktivt och trevligt sätt. Dock menade 

butiksbiträdet/mode att det finns en fara i att förvänta sig bekräftelse om servicen från en 

kund.  

 

Butiksbiträdet/mode menade på att nyckeln till en serviceupplevelse är att hon som 

serviceutövare är trevlig och att kunden blir sedd, ”alla vill ju bli sedda, det är nyckeln”. 

Banktjänstemannen ansåg att en service som utförs snabbt och effektivt av 

serviceutövaren ofta genererar i en positiv serviceupplevelse för kunden. 

Butikschefen/inredning framhöll vikten av att hålla kunden informerad och delaktig även 

om det kanske är en negativ nyhet bakom så som förlängd leveranstid, att detta gör 

kunder nöjda. Butiksbiträdet/mode strävade efter att göra kunder nöjda med sitt köp på 

lång sikt och att hon därav väljer att ge ärliga råd. På så vis ansåg hon uppfylla kundens 

behov. 

 

Vid tillfällen då kunden förväntat sig något men detta inte kunnat tillfredsställas 

upplevdes servicesituationen som negativ. Om kunden enligt serviceutövaren har haft för 

höga förväntningar eller dessa inte överensstämt med hur serviceutföraren uppfattat dem 

är risken större att kundens behov inte tillgodoses. Dem som varit kunder länge ser sig 

som speciella och när det inte går att ge dem förmåner, exempelvis ett banklån beviljat 

blir de arga. Det är inte serviceutövaren som säger nej utan ibland är det utomstående 

faktorer som spelar in – som lagar och stadgar, matchresultat i sportbaren eller försenade 

leveranser från leverantören. Problematiken låg i hur serviceutövaren uttrycker sig. 
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Banktjänstemannen menade att det inte går att erbjuda ”det lilla extra” till en arg och 

oförskämd kund och att det heller inte finns ett krav på detta. Är kunden otrevlig upplever 

respondenten att denne kan vara trevlig till en viss gräns. Respondenterna antydde att de 

försökt lösa situationen genom att tillfredsställa kundens behov till den grad som är 

möjligt för tillfället. Restaurangchefen förklarade att hon; ”försökt parera upp situationen 

på något sätt”, exempelvis genom att erbjuda ett substitut. 

 

Banktjänstemannen sade att vid en negativ upplevelse gällde det för serviceutövaren att 

hålla sig lugn i sin roll och förklara situationen tydligt, eftersom det oftast inte är 

personligt riktat. Kunder beskrevs som kapabla till att påverka servicesituationen om de 

ger konstruktiv kritik och förslag på hur de vill att något ska bli gjort eller lämna 

önskemål om sortimentet. Respondenterna angav att detta måste göras på ett trevligt sätt 

för att serviceutövaren ska vilja ta till sig av feedback.  

 

Samtliga respondenter ansåg sig ha ett stort ansvar för serviceupplevelsen så länge 

kunden bemötte denne väl. Serviceutövaren ansågs ha ett ansvar för att uppfylla kundens 

behov. Ansvaret beskrevs av banktjänstemannen som att verka förtroendegivande för 

kunden. Han sade även att han har ett ansvar att göra så som kunden önskar, såvida detta 

är regelmässigt möjligt, dock kan serviceutövaren alltid avråda kunden. 

 

Uttrycket ”kunden har alltid rätt” upplevdes stämma om kunden hade rimliga krav på 

servicen. Restaurangchefen sade att ”Kunden måste anpassa sina förväntningar och sin 

attityd, ja då har den ett ansvar. Resten är upp till oss tycker jag.” Hon sade att de kunder 

som förstår miljön och vad för service de kan förvänta sig oftast har rätt.  

 

Respondenter ansåg att när kunden är benägen att dela med sig av kunskap, åsikter och 

råd är det upp till serviceutföraren att ge kunden utrymme att framföra dessa. Det 

framkom även att kunders kunskaper och erfarenheter om hur tjänsten ska utföras inte 

alltid är till nytta och kan vara störande för serviceutövaren. 

 

Kundens ansvar  

Restaurangchefen ansåg att ansvar innebar att vara delaktig i sina handlingar och se till 

konsekvenserna. Butiksbiträdet/mode tyckte att alla människor har ett ansvar främst över 

sig själva och hur deras liv ser ut. Människor ska kunna förklara och motivera för andra 

kring deras beslut och sedan stå för dessa. Respondenterna menade på att uppgifter som 

ska tas an ska fullföljas och förvaltas på bästa sätt. Butikschef/inredning uttryckte 

följande; ”Det är ens ryggsäck att bära och man ska inte skylla på andra”. Respondenterna 

hade svårt att återge tillfällen då ansvarsfördelningen varit oklar men uppgav att 

missförstånd om vad kund och serviceutövare anser ingå i servicen kan göra det svårt att 

tillgodose kunden. En stor del av ansvaret för att en kund fått en positiv serviceupplevelse 

uppges ligga hos serviceutövaren. Kunden bör anpassa sina förväntningar och attityd till 

kontexten. En stressad kund ansågs inte kunna förvänta sig någon ”merservice” eftersom 

likt butiksbiträdet förklarade att man måste anpassa sig efter kundens tempo. Vidare 

ansåg banktjänstemannen att kunden har ett ansvar till 100 procent, ”Så fort kunden 

förväntar sig någonting, så motsvarar sig kunden något, förväntar sig den att det ska bli 
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bra då blir det bra. Så fort kunden förväntar sig något är det svårt att träffa in så den bli 

nöjd. Om den har bestämt sig för att vara arg då kommer den att vara missnöjd med 

upplevelsen.” Butiksbiträdet/mode ansåg att kunden hade ett ansvar då den ansvarar över 

sig själv och att man inte kan lägga över sitt eget ansvar på andra; hon avslutade med; 

”Om man tänker positivt blir mötet finare”. 

 4.2 Introspektion 

 4.2.1 Introspektionsscenario inredningsbutik 

Jag minns en gång då en attraktiv kvinna i trettiofemårsåldern kom in i butiken. Kvinnan 

gick med bestämda steg fram mot kassan. Med ett stressat tonfall bad hon om hjälp. Hon 

ville titta på sänglinnen, för att sedan tydliggöra, ”jag vill byta ut allt”. Jag frågade om 

hon önskade något speciellt. Hon kommenterade ”det spelar ingen roll vad, bara det är 

nytt”.  Hennes dyra märkesutstyrsel gjorde att jag antog att hon var köpstark.  

 

Jag började med att vägleda och visa henne produktsortimentet. Vanligtvis tar jag allt i en 

viss ordningsföljd, men denna gång valde jag att avvika och istället visade jag de senaste 

kollektionerna och mina favoriter. Samtidigt luskade jag kring kvinnas preferenser och 

försökte förstå mig på hennes stil. Försök efter försök i att luska ut vad kvinnan sökte 

misslyckades. Jag frågade kvinnan ”vilka färger har du hemma?” och ”vilken sorts 

materialkvalité föredrar du?” - ingen respons, hon insisterade bara på att det skulle vara 

nytt men rynkade på näsan för mina förslag. Jag började känna mig irriterad, hon gav inga 

indikationer på vad hon tyckte om. Visste hon ens vad hon sökte? Det skulle ha varit 

lättare att prata med en vägg än en stressad, ofokuserad kund som bara vill ha något men 

inget duger och ger inga direktiv. Jag noterade på kvinnans beteende att hon inte verkade 

må bra och tänkte att om jag får henne att le kanske jag lyckas hjälpa henne, jag ville ju 

trots allt bättra på mina försäljningssiffror. Varav jag skämtsamt sade ”ibland är det bra 

att kasta ut det gamla och ta in det nya”. Hon log och svarade ”jag kastade ut fanskapet 

till man och nu ska jag göra om hemma”. Jag blev till en början ställd men kom snabbt 

tillbaka i fokus och svarade henne ”då gör vi om hemmet så som du önskar”. Kvinnans 

inställning ändrades helt och hon började själv komma med förslag. Med något allvar i 

tonen frågade jag kvinnan ”när vi ändå kastar ut mannen ur sovrummet ska vi inte ta 

badrummet också?”. Kvinnan skrattade, tog upp telefonen, ursäktade sig och ringde ett 

samtal, från vilket jag förstod att hon avbokade ett möte hon var på väg till. Sedan tittade 

hon på mig och sade ”låt oss fixa badrummet”.  

 

Den kommande timmen skrattade vi och kombinerade våra stilar och i princip 

totalrenoverade hennes sov- och badrum. Kassarna var många och jag ringde efter en taxi. 

Jag erbjöd mig att hjälpa kvinnan med varorna till taxin, en hjälp hon tog emot. När vi 

kom ut på gatan frågade kvinnan om jag kunde vakta påsarna då hon hade två andra 

stående i en butik intill. Jag hade inte mycket till val. Hon såg på mitt ansikte att jag inte 

var helt bekväm i situationen, dessutom stod jag ute i minusgrader i bara en tunn tröja. 

”Här, ta min jacka så att du inte fryser” sade kvinnan och försvann i väg. Där stod jag 

med en känsla av att vara lite utnyttjad och i en för mig svindyr jacka som jag inte vågade 

röra mig i. Kvinnan var bara borta i några minuter men för mig kändes det som en 
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evighet. Inte bara hade jag fått agera butiksbiträde utan även psykolog, beteendevetare, 

piccolo och nu klädhängare. När kvinnan kom tillbaka tackade hon hjärtligt för all hjälp 

och hoppade leendes in i taxin.  

 

En vecka senare kom hon tillbaka till butiken, ”jag gick och köpte en kamera så jag kunde 

ta kort och visa dig hur fint det vart” – och det måste jag säga att det blev, men bäst var 

känslan av att hon tog sig tid att komma tillbaka för att tacka mig. Jag var inte bara en 

kägla i systemet utan hade blivit en person. Hon måste ha haft en positiv upplevelse med 

tanke på att hon än idag frågar efter och endast handlar av mig när hon kommer till 

butiken. 

 4.2.2 Introspektionsscenario frisersalong 

Jag går till frisören för att få håret klippt. Svävande berättar jag om de olika koncepten 

som jag vill uppnå med min frisyr. Koncept som att jag vill vara en blond långhårig tjej 

för det attraheras män av, eller att jag ska på en arbetsintervju och vill inge ett 

professionellt intryck. I verkligheten uttrycker jag mig inte alls så där utan antar att 

frisören själv kan se och förstå. Jag förväntar mig att frisören gör det som är bäst för mig. 

För varför skulle jag uttrycka (eller vilja uttrycka) det jag egentligen önskar ha, ett nytt liv 

eller ett sexigare utseende? Allt försöker jag bädda in när jag egentligen ger instruktioner 

och delar mina drömbilder. Frågan är om det är möjligt att kalla de beskrivningar jag ger 

frisören för instruktioner. Oftast att jag är osäker på vad jag egentligen vill ha och mina 

instruktioner behöver tolkas. Responsen jag får, förutom kortare hår vilket alltid blir 

konsekvensen av ett besök, handlar inte alltid om just mitt hår. Istället samlas det in 

information om hela min livshistoria, kärleksliv och framtidsplaner. Det är intensivt och 

tämligen påfrestande att i detalj rannsaka mig som person och dela med mig av mitt livs 

händelser. Det känns krångligt att berätta, men krångligare att inte säga A när jag väl sagt 

B, vilket får mig att undra varför jag sade A från första stund.  

 

Under mitt senaste besök fick jag höra att det minsann var mitt fel att det tog slut med 

senaste pojkvännen, ett samtalsämne jag inte vet hur vi hamnade i, varvat med ”såja 

gumman, bra” när jag skulle böja ned huvudet eller vifta på håret såsom den manlige 

frisören bad mig om. Miljön i en frisersalong, fylld med skvaller i både tidningar och 

luften gör det nästintill omöjligt att inte falla dit genom att svara på de frågor som ställs, 

och ännu värre utveckla svaren. Jag vågar inte säga ifrån eftersom jag är rädd för att likt 

en kock kan stoppa en snorkråka i min soppa ska frisören välja att klippa av allt mitt hår. 

Skulle verkligen frisören göra det, om jag nu var helt otillgänglig för deras evinnerliga 

”snicksnack” om mig eller om precis samma sak fast gällande deras liv? Jag vet allt om 

dem och mig själv, känns det som till en början, sedan som att jag inte vet någonting alls.  

 

Jag lämnar alltid salongen själv, utan att vi byggt någon som helst relation eller med 

minsta tanke om innehållet från våra konstruerade dialoger. Jag går därifrån och speglar 

mig för att se hur nöjd jag blev och ser tillbaka på min upplevelse från de senaste 75 

minuterna. Det finns ett neurotiskt behov av att skaka om håret, förstöra frisörens 

tillrättaläggande av varenda hårstrå och lufta ur alla produkter. I samma veva skakar jag 

av mig känslan av att ha blottat mig, släppt på det som jag hört kallas integritet.  
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Jag försöker komma på en strategi för hur jag ska bete mig nästa gång ett friserbesök står 

på agendan. Nästa gång ska jag gå dit som en osäker och tystlåten person som vill tas om 

hand, göras fin men är rädd för att prata. Är det den bästa strategin eller kommer jag få en 

vildare frisyr och detaljer ur mitt liv kommer dras ut med tång? Det är nog bättre att säga 

exakt hur jag önskar ha det. Problemet är väl det att jag kan föga lite om hårvård, heller är 

det inte optimalt att jag ska försöka se objektivt kring vad som skulle passa mig. Jag 

skulle i alla fall få det såsom jag vill ha det och det skulle göra mig nöjd. Nöjd skulle jag 

lämna salongen med vinden i håret. Kanske skulle jag ändå ångra mig att jag inte gett 

frisören friare tyglar; ”gör vad du vill med mitt hår, du vet bäst vad som passar mig!”. Det 

kunde ha resulterat i den bästa frisyren jag någonsin haft. Eller att jag omedvetet fick 

agera provdocka och plötsligt fick grönt hår med snaggade sidor. Då är det väl ändå mitt 

fel att det blev så. Väljer jag mina ord noga och framför dem på rätt sätt är sannolikheten 

större att det blir som jag önskar. Jag vet inte längre hur jag ska bete mig hos en frisör för 

att vända dessa upplevelser och inte känna mig så spänd av situationen.  

 5. Analys 
 

 

I detta kapitel analyseras litteraturstudien och det empiriska materialet. Intervjustudien 

och introspektionen fördjupas i förhållande till tidigare forskning för att utveckla 

resonemang om kundens ansvar i serviceupplevelsen. 

 

5.1 Ansvar i studiens kontext 

Ett delat ansvar emellan serviceutövare och kund kan addera värde till serviceutbytet men 

är beroende av parternas enskilda uppfattning om detta (Sierra et al., 2009). Av den 

empiriska studien framkom att samtliga respondenter hade en klar syn om vad 

ansvarsbegreppet innebar. Ansvar kom att ses som och definieras likt; ”se till 

konsekvenser av eget handlande”, ”motivera sina handlingar”, och ”ens handlingar 

påverkar andra”. Ansvar kan därmed innebära att se till sitt handlande och hur det kan 

påverka andra. Kunders delaktighet i servicen och interaktionen kan därför relateras till 

kundens närvaro och handlande i processen och för de beslut som fattas. Likt att en 

serviceutövares roll anses vara att ge råd och vägleda i servicesituationen har kunden ett 

ansvar i att se till konsekvenser.  

Konsekvenser av eget agerande kan innebära att bete sig utefter sin roll och en förståelse 

för  ”som man behandlar andra kan man förvänta sig att bli behandlad själv”. Uttrycket 

framkom under intervjun med inredningskunden och av introspektionen i 

inredningsbutiken där kundens negativa attityd gjorde att serviceutövaren inte hade 

samma lust till att ge merservice som när kunden ändrade sitt bemötande, blev vänligare 

och aktiv i interaktionen. Utefter detta tolkar vi kundens ansvar som något underliggande, 

ofta outtalat men samtidigt en viktig komponent för ett positivt utfall i servicesituationen.  
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5.2 Den servicecentrerade logiken som utgångspunkt 

I det första teoretiska avsnittet om tjänstemarknadsföring framkom att en tjänst, till 

skillnad från en vara skapas och konsumeras i stunden samt att den kan skräddarsys 

(Lovelock, 1983). I och med att service kan sägas ingå i alla köpstituationer (Vargo och 

Lusch, 2004a), tolkar vi det som att i empirin har de olika serviceinteraktionerna inneburit 

att kunden har varit med och skräddarsytt servicen.  

Utefter empirin är det inte enkelt att bedöma när (innan, under eller efter interaktionen) 

och vad (vara, tjänst eller service) som kan klassas som en konsumtion. Modekundens 

beskrivning om att själva produkten endast var en del av det konsumerade och resterande 

var servicen  innebär att det handlar om en helhetsupplevelse. Enligt den 

servicecentrerade logiken handlar det om att kunden köper ett erbjudande vilket innebär 

mindre fokus på den köpta varan/tjänsten eller att en viss uppgift utförs (Vargo & Lusch, 

2004a). I empirin beskrevs detta dels i termer av att kunder har behov som ska uppfyllas, 

vägledas till ett köp och att det är en upplevelse som konsumeras. Detaljer kring 

produkters specifika funktion, var sekundärt för respondenterna vilket talar för filosofins 

praktiska relevans om att det är ”erbjudandet” som spelar roll i kundsammanhang. 

Empirin kan tolkas som att ”service"-begreppet har haft en funktion i att knyta ihop 

produkter och tjänsten likaså som att den har visat på varor och tjänsters konvergens i 

praktiska sammanhang. I mångt och mycket kan vi se att det är service som skapat 

helhetsintrycket hos kunden; det vill säga – serviceupplevelsen.  

Interaktionen är den främsta delen av en serviceupplevelse vilket gör sig gällande för köp 

både av varor och tjänster (Lovelock & Quelch, 1983). Genom den empiriska studien kan 

vi spåra att en del av konsumtionen sker före en interaktion genom kunders förberedelse 

inför servicemötet. Detta kan tolkas som att kunder själva kan skräddarsy delar för 

interaktionen och servicen innan den ägt rum. Av empirin framkom att kunder ansåg sig 

kunna påverka servicen i utförandets stund genom att själva vara pålästa kring produkter 

och erbjuden service. Detta kan ses som ett tecken på kundens medvetenhet om 

möjligheten att påverka, sin roll i interaktionen och vilket ansvar denne har. Exempelvis 

som att bankkunden och inredningskunden medvetet väljer att påverka serviceutövaren 

genom yttre attribut för att inge status. Enligt restaurangchefen behandlas kunder inte 

homogent utan de som till synes ser ut att vara köpstarka erbjuds en mer omfattande 

service, vilket även framkom av introspektionen i inredningsbutiken. Kunder kan därmed 

aktivt påverka serviceutövarens grad av engagemang i den specifika kunden och 

servicesituationen. 

Teorier som behandlat tjänstemarknadsföring har haft ett genomgående fokus på att 

diskutera likheter med varor, vilket mestadels har fokuserat på dess greppbarhet 

(Lovelock, 1983; Lovelock & Quelch, 1983; Zeithaml et al., 1985; Vargo och Lush 

2004a,b). I empirin framkom indikationer som har visat på tjänsters greppbarhet, 

exempelvis genom kundrespondenternas beskrivningar om sina servicesituationer. Såväl 

serviceutövare- som kundrespondenter menade på att det är själva ”helhetsupplevelsen” 

som gör kunder nöjda med en service. Kundrespondenterna beskrev deras 

serviceupplevelser som tydliga manuskript och kunde återge mönster för besöken 

samtidigt som det fanns en önskan om det oförutsägbara likväl det förutsägbara, vars 

betydelse Wodall (2001) framhäver. Teorier menar på att kunders preferenser är 
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heterogena och att de inte alltid kan ge en precis evaluering, huvudsakligen kvantitativ 

om en servicekvalité (Martínez García  & Martínez Caro, 2010). Upplevelsen handlar då 

inte om perfekt och funktionellt felfri service enligt six sigma (Wodall, 2001) utan om 

andra, enligt empirin kopplat till emotionella upplevelser av service. Att tjänster är 

greppbara likt varor (Vargo & Lush, 2004b) fann vi av empirin att även känslor kan 

uppfattas som greppbara för kunder. Emotionella upplevelser i form av att en kund blir 

glad (positivt) eller arg (negativt) kan sägas vara greppbara oavsett vara eller tjänst och 

har visat sig gälla vid samtliga undersökta branscher. Serviceupplevelsens utfall visade 

sig även påverkas av den dynamiska rollfördelningen, de vill säga att vardera part tog 

ansvar för sin specifika roll såväl emotionellt som praktiskt.  

Utfall likt upplevd servicekvalitet varierar för en tjänst per gång eftersom varje möte är 

unikt och dynamiskt emellan parterna (Zeithaml et al., 1985; Solomon et al., 1987). Vi 

ser därmed att service kan oavsett vara eller tjänst vara unikt designat per servicetillfälle. 

I teorin framkom att kunder gör en subjektiv bedömning av kvalité (Wodall, 2001), 

således kan det vara upp till kunden hur de väljer att se på sin serviceupplevelse då denna 

är dynamisk och beroende av parterna. Detta kan ses som, vilket tydligt framgick av 

serviceutövarrespondenterna, att kunden själv ansvarar för upplevelsen. Upplevelsen 

kommer variera i och med att kundens förväntningar, beteende och attityd påverkar 

servicesituationen (Sierra, et al., 2009). Banktjänstemannen ansåg att kunden har ett 

hundraprocentigt ansvar för sin serviceupplevelse och förklarade detta med att kunden 

sätter sina egna förväntningar och att för högt satta kan göra kunden besviken. Han 

utvecklade detta med att en kund som går in med en negativ inställning kommer känna 

sig missnöjd efter besöket oavsett serviceutövarens försök till att göra kunden nöjd.  

Den servicecentrerade logiken handlar mycket om dynamiken i en service; detta kan 

relateras till samspelet mellan kund och serviceutövare och är på så vis en fråga om hur 

parterna förhåller sig till varandra (Vargo & Lusch 2004a). I empirin framkom hur 

serviceutövare kan välja att ge ”merservice” eller inte. Här benämnde serviceutövare 

merservice som ”extra service”, vilken gick utanför sedvanliga servicedirektiv och 

innebar ett mer personligt bemötande. Serviceutövargruppen ansåg att kunden ska ingå en 

roll där denne anpassar sin inställning, attityd, förväntning och beteende till den specifika 

servicesituationens kontext. Restaurangchefen exemplifierade detta som att kunder dels 

ska förstå vad som ingår i en service; ”ingen champagne på en sportbar” eller se till vad 

kundens missnöje egentligen är riktat mot, likt restaurangchefens obefintliga ansvar för 

ett visst resultat av en fotbollsmatch. Butikbiträdet/mode och banktjänstemannen 

berättade om kunder som uppträtt aggressivt och upprört på saker som serviceutövaren 

inte ansett ingå i erbjuden service samt yttre faktorer som står utanför serviceutövarens 

makt att påverka. Serviceutövaren ansågs av båda respondentgrupper ha det största 

ansvaret för kunders positiva serviceupplevelse. Dock kan vi utifrån exemplen ovan se att 

serviceutövarens ansvar är begränsat inom rimliga ramar. Det  åligger därmed kunden ett 

visst ansvar i att ha en förståelse för vad som är rimligt att kräva av just serviceutövaren 

utifrån dennes möjlighet och befogenhet till att ge service. 

Likt Hirschmans teori beskriver, kan serviceutövaren reagera på kundens destruktiva 

beteende (Liljegren et al., 2008). Detta visades då serviceutövarrespondenterna hade 

upplevt en illvilja till att erbjuda service till en kund med ett negativt beteende eller 
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orimliga förväntningar. Här har serviceutövare aktivt valt att inte hjälpa kunden (exit), 

ignorera (neglect), eller säga i från (voice) till kunden. 

Studien avgränsas till det fysiska interaktionstillfället, däremot visade empirin på att 

tidsaspekten kan vidgas för serviceupplevelsen. Butiksbiträdet/mode strävade efter att 

göra kunder nöjda med sitt köp på lång sikt (skapa lojalitet), vilket vi kan tolka som att en 

serviceupplevelse sträcker sig längre än interaktionstillfället. Minnen kring 

servicetillfället och känslor gällande köpets konsekvenser kan kopplas till servicekvalitet. 

Intervjustudien visade på att kunder ska ta ansvar för egna ekonomiska begränsningar; 

lika att kunden kan vara nöjd/missnöjd under interaktionen men bli nöjd/missnöjd på 

längre sikt. Detta kan tolkas som att serviceupplevelsen utfall inte är svart eller vitt vid 

interaktionen; att se till helheten och ett längre perspektiv är nödvändigt. 

5.3 Kunden som värdeskapare i interaktionen  

I teorier om värdeskapande framhölls att kundens medskapande bör maximeras och att 

dennes medvetenheten om ansvarstagande kan leda till ett positivt utfall i form värde 

(Vargo & Lusch 2004a,b; Sierra et al., 2009; Gummesson, 2008; Sierra et al, 2009; Pini, 

2009). Utifrån empirin framkom att kunder är delaktiga på flera sätt och kan skapa olika 

sorters värde i interaktionen. Kunders bemötande som att visa på ett genuint intresse för 

produktsortimentet eller samtala, skapar en god stämning och är en del i värdeskapandet. 

Likt Sierra, et al. (2009) menade kan kunder medvetet eller omedvetet påverka servicens 

resultat och det upplevda värdet genom deras eget agerande. Under intervjustudien var 

kundrespondenter först omedvetna om hur de möjligtvis kan eller hade påverkat 

servicesituationer för att efter mer betänketid berätta om hur deras delaktighet, 

exempelvis genom förberedelser, haft betydelse för upplevelsen. Detta handlar främst om 

kunders påverkan på det sociala samspelet vilket vid ett positivt utfall kan generera i 

lojalitet (Liljegren et al., 2008), som i introspektionen i inredningsbutiken där kunden 

fortsätter att handla av samma butiksbiträde.  

Utifrån det empiriska resultatet kan vi antaga att kunder naturligt kommer agera för att 

påverka serviceutförandet och helhetsupplevelsen positivt. I empirin visade sig detta ske i 

alltifrån att kunden hjälper serviceutövaren att vägleda denne genom sina specifika behov 

(aktivt, voice), som att kunden har ett ansvar i att veta vad den vill ha. 

Kunden hade även en del i att ge emotionella värden till mötet, som Gummesson (1995) 

kallar för ”love factor”. I empirin tolkar vi småprat, entusiasm, öppenhet med känslor och 

ett genuint intresse som love factor. När kunder lägger in emotionella värden har detta 

visat sig spela roll för interaktionen och båda parters upplevelse. Sådana värden uppstår i 

alla sociala utbyten (Sierra et al., 2009). Bemötande mot serviceutövaren; som intresse för 

produkter, lyhördhet för råd och kompetens samt ärlighet är ytterligare komponenter som 

enligt empirin kan generera värde och påverka serviceutövarens benägenhet att ge 

merservice. Serviceutövarrespondenterna ansåg att kunders inställning och attityd 

definitivt kommer påverka deras upplevelse av servicen. Det går att spåra ytterligare en 

aspekt i vår empiri vilket är tiden som teorin inte riktigt inbegriper. En påtagligt stressad 

kund får sällan merservice, då kundens tidsmässiga investering påverkar graden av 

service.  
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Resonemangen kring vikten av emotionella värden kan styrkas ytterligare genom 

Gummessons (1995) synsätt att för en tjänsts servicekvalitet bör fokus ligga mer på det 

emotionella än det tekniska. I vår studie har detta visat sig relevant för service; oavsett 

vara eller tjänst. I detta kan vi se att likt teorin om six sigma framhäver att kunder önskar 

felfri service rent tekniskt och funktionellt, menar andra teorier på att kunder önskar det 

förutsägbara och oförutsägbara (Wodall, 2001). Vi exemplifierar detta med 

banktjänstemannens syn på service. Han sade att en bankkund önskar snabb service, ett 

utfört ärende och en merservice, beskrivet som en personligt anpassad service utöver 

kundens primära ärende och vad som formellt sett anses ingå. Av empirin framkom även 

att emotionella värden likt god stämning och personligt bemötande från serviceutövaren 

ingått som ytterligare delar i merservice. 

Av den andra introspektionen framkom en problematik i den sociala interaktionen om 

huruvida det är kundens ansvar att ge information av personligt slag till serviceutövaren 

och om det hjälper denne att förstå kundens behov. Informationsutlämnandet kan även 

resultera i en känsla av att ha släppt på den personliga integriteten.  

Andra sätt som kunden väljer att vara delaktig på för att påverka service och därmed 

skapa värde är hur kunden tar sig an sin roll. Av empirin beskrivs kundens roll innefatta 

att vägleda serviceutövaren om dennes specifika behov. Enligt teorin är det kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter som är kärnan i utbytet (Vargo & Lusch, 2004a, 2008b; 

Gummesson, 2010). Detta framkommer av empirin i form av parternas olika roller och 

vidare hur dessa samspelar. Banktjänstemannen ansåg att hans roll är att besitta mer 

kunskap än kunden och kundrespondenter menade vidare på att serviceutövare ska ha god 

kunskap om deras produkt. I intervjustudien framkom ytterligare en dimension för 

färdigheter och kunskaper. Inom ramen för sin roll som serviceutövare inbegreps det att 

ge råd, hjälpa, vägleda och rekommendera. I samspelet skulle kunden lyssna, ta emot råd 

och hjälp och i teorin agera komplement till motparten (Mohr & Bitner, 1991).  

Graden av ansträngning som parterna investerar påverkar deras förväntningar om 

motpartens prestationer (Berry et al., 2002). Banktjänstemannen sade ”det kunden 

förväntar sig av oss, kan vi förvänta oss av han”. Kring detta talades det om ett trevligt 

bemötande och förberedelse inför ett möte. Utifrån bankkundens åsikter kan vi tolka det 

som att hon ansåg att om hon uppger oriktiga bankuppgifter får hon själv ansvara för att 

rådgivningen blir därefter. Här kan vi se att ansvaret är tydligt kopplat till samspelet i 

interaktionen.  

Båda parter ska ta ansvar för sin egen roll och det förväntade beteendet inom rollen, 

eftersom en oklar rollfördelning leder till en känsla av osäkerhet (Solomon et al., 1987; 

Mohr & Bitner, 1991). I empirin framkom, likt teorin om oklara roller, att om kunder 

känner sig förvirrande i deras eget agerande kan det innebära att de känner ett visst 

missnöje. Enligt teorin leder tydliga roller även till en tydlighet om ansvar för resultatet.  

Kunders bekräftelse av serviceutövares prestation av en viss tjänst eller service kan 

påverka utförandet och därmed leda till en högre tillfredsställelse (Solomon et al., 1985; 

Bitner et al., 1994). Det är dock inte helt klart huruvida det bör ingå i kundens roll och 

åligganden att bekräfta serviceutförandet. Serviceutövarrespondenter hade delade 

meningar ifall kunden har ansvar att uttrycka sin tillfredsställelse eller otillfredsställelse. 

Butiksbiträde/mode menade på att serviceutövare inte ska förvänta sig bekräftelse medan 
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banktjänstemannen uttryckte att det är serviceutövarens uppgift att ta reda på. Av detta 

kan men se att å ena sidan kan kunders respons komma att påverka servicen, å andra 

sedan är det inte klart huruvida detta bör ingå i en kunds roll eller kan tolkas som dennes 

ansvar.  

Av intervjustudien framkom att hur kunden väljer sin nivå av delaktighet är beroende på 

plats och finansiell investering. Kunders syn på ansvarets vidd tycks även vara beroende 

av plats och summa för köp. Till exempel ansåg inredningskunden att på ”finare” 

köpställen förväntade han sig engagemang från serviceutövaren och från sig själv.  

Bankkunden och inredningkunden ansåg att vid större investeringar har de ett ansvar i att 

se till egna ekonomiska begränsningar, vara pålästa och ha samlat information om andra 

alternativ. Modekunden menade att hon som kund kan ta ansvar till viss del genom att 

agera via voice och reklamera eller exit och välja att inte vara kund längre i företaget.  

Av introspektionen framkom att kunders öppenhet kan påverka servicesituationen på flera 

sätt. Det kan ses som att kunden har ett ansvar för att välja grad av öppenhet. I den första 

introspektionen uppstod en situation då kunden var öppen med att det var spår av hennes 

före detta make som hon ville få bort genom en totalrenovering hemma. Detta kan tolkas 

som att det gav serviceutövaren förståelse för kundens emotionella tillstånd i 

servicesituationen, vilket påverkade interaktionen och visade butiksbiträdet hur köpstark 

kunden var. I den andra introspektionen kan kunden till viss del ses som medveten om sitt 

ansvar för hennes roll vid ett friserbesök. Kunden kan välja att inte anpassa sig till det 

hon upplevde enligt normen med skvaller och en personligt utelämnande och istället via 

voice förmedla hur hon önskar bli bemött eller negligera förväntat beteende.  

Kunders delaktighet i serviceutförandet har i teorin beskrivits utifrån en roll som ”extra 

anställd” eller ”konsult” (Lings 1999; Pini, 2009; Sierra et al., 2009). Denna syn kan 

sägas ha en viss relevans då kundens roll är att bli hjälpt och omhändertagen och på så vis 

hade kundrespondenter upplevt sig ofrivilligt ha utfört uppgifter som de ansåg ingå i 

serviceutövarens roll. Utifrån intervjustudien är det inte tydligt huruvida kunder ser sig 

som extra anställda, snarare att de är ofrivilligt aktiva i interaktionen och anser att vissa 

uppgifter ligger utanför deras ansvarsområde som kund. Gummesson (1995) menar på att 

kundens ”fria tid”; uttryckt i att kunden utför en del av arbetet och är delaktig ger en 

positiv upplevelse i sig. Utifrån vår studie kan resonemanget utvecklas till kundens 

ansträngning för relationen till serviceutövaren kan skapa en positivt upplevd 

servicekvalitet. Restaurangkund 1 menade att han betalar för sin passivitet, 

inredningskunden att han betalar för en engagerad service, vi tolkar detta som att kunden 

må ha en viss syn på vad den betalar för, dock kommer dennes agerande spela roll. Hur 

kunden framställer sin önskade passivitet kan således påverka serviceutövarens aktivitet.  

I intervjustudien framkom det delade meningar om vad uttrycket ”kunden har alltid rätt” 

innebar. Bankkunden menade att hon som kund alltid har rätt i att känna det hon känner; 

en serviceutövare kan inte säga att det är fel att kunden känner sig missnöjd då det är en 

känsla. Vi kan tolka det som att känslan var klart greppbar för kunden och kunde på så vis 

inte diskuteras om dess vara eller icke vara. Uttrycket kan vara missledande för 

serviceutövare då kunder inte alltid gör rätt i att agera destruktivt (Mohr & Bitner, 1991). 

Enligt serviceutövargruppens berättelser drabbar detta indirekt kunden eftersom de inte 

längre kan förvänta sig samma service. Här är det av vikt att kunden ser till sitt ansvar 
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och sköter sig inom ramen för rollen som kund. Merservice är således kopplat till 

relationen emellan parterna. Serviceutövare och kunder bör agera dynamiskt i 

interaktionen eftersom båda parter tjänar på ett sådant beteende. 

6. Slutsats 

 

I kapitlet presenteras studiens slutsats och resultat av diskussionen om kundens ansvar i 

serviceupplevelsen. Avslutningsvis framförs förslag till fortsatt forskning inom 

marknadsföring.  

 

 

Hur de studerade aspekterna värde, roller och servicekvalitet påverkar kundens ansvar i 

serviceupplevelsen är inte beroende av huruvida det är en vara eller tjänst vilket erbjuds. 

Detta i och med att service ingår i, och binder samman varor och tjänster liksom att den 

servicecentrerade logiken fokuserar på det ogreppbara, likt relationer, dynamik, utbyte 

och kompetenser. Kundens ansvar i serviceupplevelsen innebär att se till helheten och 

konsekvenser av ett visst handlande. Studiens respondenter ansåg att största ansvaret för 

en positiv serviceupplevelse åligger serviceutövaren. Det har visat sig att kunden köper en 

viss upplevelse som den själv är delaktig i, kan påverka och upplever subjektivt. Därmed 

existerar det delar i serviceinteraktionen som kunden ansvarar för, såväl medvetet som 

omedvetet.  

 

Kunden har ett ansvar som en värdeskapande part i interaktionen och bidrar med 

emotionella och praktiska värden. De emotionella värdena som känslomässigt tillstånd 

och visat engagemang påverkar det sociala i interaktionen, vilket i sig har en inverkan på 

serviceutövarens benägenhet att ge extra service. Kundens delgivande av personlig 

information påverkar serviceutövarens rådgivning, behovsanpassning och personliga 

bemötande, vilket vänder på ledordet ”lär känna din kund” till att kunden har ett ansvar i 

att hjälpa serviceutövaren att lära känna denne. Praktiska värden kan te sig i form av att 

kunden är påläst, ger nödvändig såväl som riktigt information och guidar serviceutövaren 

om specifika behov. 

 

Kunden är en del i en komplex dynamik och det handlar om ett samspel där kunden ska ta 

ansvar för sin förväntade roll. I kundens förväntade och inlärda roll ingår att köpa, bli 

hjälpt och vägleda serviceutövaren om specifika behov. Kundens roll fungerar som 

komplement till serviceutövaren. Delar av kundens ansvar ligger i dennes bemötande 

gentemot serviceutövaren, likt att vara trevlig, artig och visa respekt. Yttre attribut 

påverkar motpartens agerande och även hur kunden uppfattar sig (att vara köpstark eller 

inge status). Serviceupplevelsen handlar om det sociala varav kunden har ansvar för att 

agera positivt och konstruktivt för att påverka utfallet. Serviceutövare kan välja att inte ge 

extra eller en personlig service till destruktiva kunder. 
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Då kunders evaluering av servicekvalitet är subjektiv, ser till helhetsintryck och 

emotionella som funktionella delar finns det ett ansvar för hur kunden gör denna 

bedömning. Kunden kan genom egen ansträngning, till exempel genuint engagemang, 

påverka servicekvalitet vilket nödvändigtvis inte är en kostnadsfråga för parterna. Det 

åligger kundens ett ansvar att förstå servicens kontext, anpassa förväntningar på service 

till  rimliga, likväl som att inneha en passande inställning för att inte bli besviken. Kunder 

har ett ansvar för köpets konsekvenser på en längre sikt och måste se till sina ekonomiska 

begränsningar. Till detta kan kunden ta ansvar genom att vara medvetet aktiv eller passiv 

i köpbeslutet. 

 

I många fall kan kundens ansvarstagande ge mervärden till serviceupplevelsen snarare än 

ses som ett negativt måste. Ansvar handlar då om att kunden ser till att handla för sitt eget 

bästa. 

6.1 Avslutande diskussion  

Att presentera aspekter för att kunden har ett ansvar i serviceupplevelsen vänder på 

antaganden om att kunden är den som betalar för en viss upplevelse – och att den således 

inte har ett ansvar. Det är av stor vikt att företag är medvetna om medskapande av värde i 

interaktionen för att sträva mot en högre grad av delaktighet. Likaså att medvetandegöra 

kunden om dennes betydelse i serviceupplevelsen. 

Framtida forskning skulle gynnas av att presentera fler modeller utifrån kvalitativa och 

kvantitativa metoder där varor och tjänster konvergerar enligt den servicecentrerade 

logiken. Genom detta utvidgade perspektiv kan ansvarsbegreppet ytterligare studeras 

inom olika områden likt e-business där interaktionen inte nödvändigtvis är fysisk. Vidare 

är business-to-business ytterligare ett område att studera ur ett ansvarsperspektiv.  
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 8. Bilagor 
 

 

I bilagor redovisas de intervjuguider som används vid intervjustudien. Om ytterligare 

information önskas, likt transkriberat material eller sammanställning av intervjustudien, 

innehas detta av studiens författare.  

 

 8.1 Intervjuguide 

8.1.1 Intervjuguide kund 

Att informera respondenten om: 

Syftet med denna studie inom marknadsföring är att undersöka både kunder och 

serviceutövares syn på kundens ansvar i sin serviceupplevelse. Till detta kommer vi se 

till olika aspekter (värde, roller och Servicekvalitet) kring servicesituationen.   

 

Respondenten behandlas anonymt 

Datum; 

 

Grundinformation: 

Kön; 

Ålder; 

Bransch; 

Inledande fråga;  

(I) Information, (Å) Åsikt, (H) Handling  

 

(I) Vad brukar vara dina främsta anledningar till besök på X? 

(I) Av vilka anledningar tar du kontakt med serviceutövaren? 

(I) Vad för service förväntar du dig vid ditt besök hos X?  

(H) Brukar du förbereda dig inför ett besök på X? 

 

Tema Frågor: 

Tema 1: Varan/tjänsten 

(Å) Vad anser du vara utmärkande drag för ett besök på X? 

(I) Upplever du att serviceutövaren följer en viss ram vid mötet, beskriv gärna? 

(I) Brukar du påverka för hur du vill att serviceutförandet ska bli gjort? Ge gärna 

exempel. 

(Å) Skulle du se X som en form av tjänst eller produkt? Motivera gärna. 

 

Tema 2: Roller  

(Å) Hur skulle du beskriva en serviceutövare respektive en kunds (din) roll i en 
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servicesituation?  

(I) Har du upplevt tillfällen då dessa roller inte stämt överens (såsom du just beskrivit 

dem)? Berätta.   

(H) Minns du tillfällen då en serviceutövare har fått dig att ta en mer aktiv/passiv roll i 

sevicesitationen? 

(Å) Anser du att ena parten ska ta en mer aktiv respektive passiv roll än den andre? 

(H) Har du upplevt tillfällen när du känt att serviceutövare förväntat sig ett visst beteende 

från din sida? 

(I) Har du varit med om servicesituationer då du själv upplevt dig ha utfört en del av 

arbetet? 

 

Tema 3: Servicekvalitet 

(H) Minns du någon gång när du blev riktigt nöjd med serviceupplevelsen på en X? 

Beskriv situationen.  

(H) Minns du någon gång när du blev riktigt missnöjd med serviceupplevelsen på en X? 

Beskriv situationen.  

(H) Vid dessa tillfällen, hur handlade du då?  Skulle du ha kunnat handla på ett annat 

sätt för påverka situationen och därmed din upplevelse till det bättre? 

(Å) Vad för ansvar anser du att serviceutövaren bär för din serviceupplevelse?  

(Å) Vad innebär uttrycket ”kunden har alltid rätt”? För dig – håller du med om detta, om 

inte varför? 

 

Tema 4: Utbyte och värde  

(Å) Ibland beskrivs en tjänst som att man ”köper den andres kunskaper och färdigheter”, 

hur ställer du dig till detta påstående när du besöker X?  

(Å) Kan du se sätt för hur du som kund kan bidra till servicesiutationen genom dina 

kunskaper och färdigheter. 

(H) Har erfarenheter vid tidigare besök vid X påverkat ditt beteende? 

(H) Har det funnits tillfällen du ansett dig besitta mer kunskap och erfarenhet än 

serviceutövaren  vad hände? 

(I) Hur skulle du definiera ansvar? 

(Å) Vad skulle du säga om påståendet att ”kunder har ett ansvar för sin 

serviceupplevelse”?  

(I) Minns du något tillfälle när du upplevt att det varit oklart kring vem som hade ansvaret 

i servicesituationen? 

 

Är det något mer du skulle vilja dela med dig av eller tillägga? 
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8.1.2 Intervjuguide serviceutövare 

Att informera respondenten om: 

Syftet med denna studie inom marknadsföring är att undersöka både kunder och 

serviceutövares syn på kundens ansvar i sin serviceupplevelse. Till detta kommer vi se 

till olika aspekter (värde, roller och Servicekvalitet) kring servicesituationen.     

 

Respondenten behandlas anonymt 

Datum;  

 

Grundinformation: 

Kön; 

Ålder; 

Bransch; 

Anställning;  

Inledande fråga; 

(I) Information, (Å) Åsikt, (H) Handling  

 

(I) Vilka är dina främsta arbetsuppgifter?  

(I) Hur ser din kundkontakt ut, vad är det främsta du hjälper kunden med? 

(Å) Vad för service brukar du erbjuda kunderna?  

 

Tema Frågor: 

Tema 1: Varan/tjänsten 

(Å) Vad anser du dig erbjuda kunden, är det en tjänst eller en produkt? Motivera gärna. 

(I)Vad har du för direktiv kring hur du ska behandla kunder?  

(H) Vet du gånger då kunden påverkat serviceutförandet genom att uttrycka hur den vill 

att det ska bli gjort?   

 

Tema 2: Roller  

(Å) Hur skulle du beskriva din respektive en kunds roll i en servicesituation?  

(I) Har du upplevt tillfällen då dessa roller inte stämt överens (såsom du just beskrivit 

dem)? Berätta.   

(H) Minns du tillfällen när du försökt påverka kunden till att inta en mer aktiv/passiv roll 

i servicesituationen? Vad anser du om detta?  

(Å) För att utföra en så bra service som möjligt finns det något du förväntar dig av 

kunden både inför, under eller efter mötet? 

 

Tema 3: Servicekvalitet  

(H) Minns du någon gång när en kund blivit riktigt nöjd med serviceupplevelsen? Beskriv 

situationen.  

(H) Minns du någon gång när en kunden blivit riktigt missnöjd med serviceupplevelsen? 

Beskriv situationen.  

(H) Vid dessa tillfällen, hur handlade du då? Skulle du kunnat handla på ett annat sätt för 

påverka situationen och därmed kundens upplevelse till det bättre?  
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(H) Vid dessa tillfällen, hur handlade kunden då? Skulle kunden kunnat handla på ett 

annat sätt för påverka situationen och därmed sin upplevelse till det bättre?  

(Å) Vad för ansvar anser du att du som serviceutövare bär för kundens serviceupplevelse?  

(Å) Vad innebär uttrycket ”kunden har alltid rätt? För dig” – håller du med om detta, om 

inte varför? 

 

Tema 4: Utbyte och värde  

(I) Hur viktig är kundens delaktighet i serviceutförandet anser du? – har du exempel på 

varför kundens delaktighet är viktig? 

(Å) Kan du se sätt för hur kunden kan bidra till servicesituationen genom dennes 

kunskaper och färdigheter. 

 (I) Har det funnits tillfällen då kunden besuttit mer kunskap och erfarenhet om tjänsten 

än dig som serviceutövare  vad hände? 

 (I) Hur skulle du definiera ansvar? 

(Å) Vad skulle du säga om påståendet att ”kunder har ett ansvar för sin 

serviceupplevelse”?  

(I) Minns du något tillfälle när du upplevt att det varit oklart kring vem som hade ansvaret 

i servicesituationen? 

 

Är det något mer du skulle vilja dela med dig av eller tillägga? 
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