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Sammanfattning 

 

Kundens medverkan och inflytande som medaktör inom tjänstesektorn uppmärksammas åter-

kommande. Denna företeelse står här i centrum, relaterat till följande forskningsfråga: 

Hur relevant och givande kan det vara - och vilken betydelse kan det få - att beakta ett 

perspektiv som på ett samlat sätt identifierar kunden som aktiv medaktör vid tillkomsten av 

tjänster inom den kommersiella konsumentorienterade tjänstesektorn och handeln? 

 

Projektet är i hög grad relaterat till de referensramar för kunders medverkan som presenterats 

av Rytting (2006) och parallellt med den övergripande forskningsfrågan är syftet för det första 

kopplat till relevans, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i den modell som dessa 

referensramar formar. För det andra relaterar syftet till ett företags marknadsföring och hur 

denna kan anpassas till ett perspektiv som beaktar kunden som aktiv medaktör.  

 

Med denna utgångspunkt har en kvalitativ studie genomförts, vilken dels bygger på intervjuer 

med representanter för handel och tjänsteverksamheter inom konsumentsektorn, dels i viss 

mån grundas i författarens egna tolkningar av olika inslag. Det sistnämnda har framstått som 

naturligt med hänsyn till att ämnet så påtagligt aktualiserar välbekanta inslag i kundens 

vardag, samtidigt som det på ett avgörande sätt bygger på att dessa inslag genomgående 

betraktas ur ett specifikt perspektiv.  

 

Med primärt fokus på forskningsfrågan har olika aspekter och infallsvinklar återkommande   

framträtt på ett sådant sätt att de ligger till grund för vissa slutsatser. För det första kan ett 

samlande perspektiv, vilket identifierar kunden som aktiv medaktör, stärka möjligheterna att 

bättre förstå kunden, genom att dennes egen synvinkel öppnas upp och ges en framträdande 

roll. För det andra kan en sådan ansats vidga accepten för kunden som en aktiv part, bland 

annat genom att en samlad och övergripande bild naturligt integrerar nätbaserad interaktion 

och en okomplicerad accept för kunden som den aktiva parten framför datorn.  

 

Vidare framstår en samlad bild av kunden som aktiv medaktör som högst relevant med 

hänsyn till att ….  

 

… den mycket påtagligt relaterar till ett servicelogiskt förhållningssätt, vilket idag 

aktualiseras och ges utrymme i olika sammanhang, 



 

 

… den understryker och tydliggör närheten mellan kunders medverkan och traditionella såväl 

som virtuella servicelandskap, vilka är påtagligt naturliga inslag i kundens vardag,   

… den bidrar till att tydliggöra och accentuera den specifika karaktär som servicelandskap 

uppvisar i sin funktion som marknadsföringsinstrument, 

 … den speglar kunders medverkan på ett berikande sätt – i den utsträckning som helheten 

övertygar och de delar som bygger helheten framstår som relevanta. 

 

 

Abstract 

 

Customer participation is common in the service sector. As customers we are often involved 

in self-service systems, interaction with virtual servicescapes or discussions with customer-

contact service employees. In the customer role we are often part of the production system 

and act as co-producers or co-creators. 

 

In this project the leading research question is related to how valuable and relevant it would 

be to adopt a perspective that in a holistic way identifies the customer as a co-producer in 

service production. At the same time the aim is to understand and clarify strengths and 

weaknesses in the framework for customer participation presented by Rytting (2006) as well 

as to discuss the possibilities in marketing that this perspective offers. The project is primarily 

grounded in qualitative interviewing and discussions with representatives for service 

organizations and store chains.  

 

Focusing the research question some patterns are identified. Firstly a perspective that in a 

holistic way identifies customers as co-producers can be valuable and relevant to better under-

stand customers. Secondly it can be helpful to strengthen the acceptance for customers as co-

producers. Further it relates to a service logic perspective and underlines the close connection 

between customer participation and traditional as well as virtual servicescapes. On this ground 

it accentuates the servicescape as an important and distinctive marketing channel. 

 

Sökord: co-production, co-creation, kundmedverkan, servicelandskap, servicescape, 

servicescape marketing 
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1     Inledning  

 

Att engagera sig och agera som kund är en naturlig del av vårt vardagsliv. Vi besöker olika 

typer av butiker, vi handlar mat i en av de stora kedjorna, vi shoppar och vi strosar runt i 

butikerna inom ett köpcentrum. Alternativt kan vi tillvarata de växande möjligheter som 

erbjuds via vår tids teknikstyrda självbetjäning, e-handel. Vidare kan vi som kunder, parallellt 

med inköp av varor, njuta av en konsert eller en resa, tillvara bankens servicesystem eller 

vårda kroppen på ett gym. På olika sätt kan vi också engagera oss i och tillvarata icke-

kommersiella tjänster, inte minst med avseende på utbildning, vård och omsorg. Även om 

ordet kund då kanske inte står i förgrunden, framträder en påtaglig närhet relaterad till termer 

som student, elev, vårdtagare, patient, klient eller besökare. 

 

Inom marknadsföringen har intresset för kunders beteende varit påtagligt sedan länge, 

litteratur och forskning inom området får betraktas som omfattande och är på olika sätt 

intressant. Kunskaper, attityder och olika inslag i kunders agerande aktualiseras och sådant 

som skillnader och likheter mellan olika typer av kunder och kundgrupper uppmärksammas 

(män/kvinnor, äldre/yngre etc.), parallellt med exempelvis intresset för kunders beteende i 

olika faser och inom ramen för aktiviteter som informationsinsamling, beslutprocesser och 

utvärdering.  

 

Samtidigt framträder, mera övergripande, bilden av kundrollen som intressant. Det framstår 

som värdefullt att söka tydliggöra och förstå vad som innefattas i denna och då också vara 

klar över det perspektiv som anläggs.  Detta är en central utgångspunkt för detta arbete i vilket 

kunden på ett avgörande sätt beaktas ur ett perspektiv som identifierar denne som aktiv 

medaktör. Som en kort förklaring innebär detta i princip att kunden medverkar och tillsam-

mans med leverantören bidrar och tillför olika inslag i en skapande process. 

 

Detta aktualiseras återkommande i tjänstelitteratur, bland annat av Grönroos (2008a) och 

Zeithaml et al. (2009). Gummesson (2008, s. 84) klargör samtidigt kundrollen på följande 

sätt: “Considering their role as co-creators, the customers should be treated as members of the 

service-providing organization, as part-time employees.”. Vidare har Rytting (2006) på ett 

samlat sätt identifierat kunden som en medverkan part och klarlagt olika typer av insatser och 

processbidrag som kunder levererar, parallellt med deras möjligheter att få inflytande på 
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kvalitet och produktivitet. Den bild som där presenteras intar en central position i detta arbete 

med utgångspunkt från att de referensramar som Rytting (2006) introducerar genomgående 

beaktar kunden ur ett perspektiv som identifierar denne som medverkande aktör. Kundens 

medverkan står i centrum och det helt tongivande är valet av perspektiv - det specifika 

perspektiv som ofta återkommer i tjänstelitteratur, men då i hög grad endast i vissa delar och 

diskussioner i olika texter. Det intressanta i detta sammanhang är att på denna grund söka 

tydliggöra och ytterligare förstå betydelsen av att genomgående betrakta kunden som en aktiv 

part och medaktör. Därmed är förstärkning och teoretisk vidareutveckling av intresse, 

parallellt med tillämpning och inflytande på en organisations marknadsföring. 

 

Samtidigt som Rytting (2006) specifikt betonar att det är valet av perspektiv som blir 

avgörande, står det klart att kunden som medverkande part återkommande aktualiseras i 

tjänstelitteratur även om perspektivfrågan då inte ges specifikt utrymme och helheten inte står 

i förgrunden. Alternativt framställs, via den traditionella och etablerade synen av 

leverantörens och kundens olika roller, kunden i hög grad som köparen, nyttjaren och 

användaren. Dennes aktiva medverkan accentueras då inte. Kundens samlade prestationer och 

bidrag ges inte en framträdande roll, organisationen skapar och levererar, kunden är köparen 

som tar emot och konsumerar. Ursprunget här står i hög grad att finna i det markanta intresset 

för varusektorn som präglat marknadsföringens litteratur under lång tid, samtidigt som 

tillverkningsindustrins karaktär på ett fundamentalt sätt skiljer sig från tjänster och handel. 

Grönroos (2008a, s. 28) menar att tjänsteforskningen mött problem genom att äldre 

tillverkningsbaserad forskning utvecklat terminologi och koncept som beskriver inslag vilka 

liknar dem som är av intresse i tjänsteforskningen. Han framhåller: ”Inom litteraturen på 

service management- och tjänstemarknadsföringsområdet används ett antal termer som inte 

fullt ut passar på tjänster.” (Grönroos 2008a, s. 28). 

 

Med denna utgångspunkt är det väsentliga att det inom servicerelaterad forskning och 

tjänstelitteratur finns en klar accept för det perspektiv som här står i centrum, samtidigt som 

det på olika sätt framstår som outforskat. Den naturliga utgångspunkten, med blicken riktad 

mot konsumentsektorn, är härvid traditionella miljöer inom tjänstesektorn och handeln, 

samtidigt som Internet, e-handel och nätorienterade tjänster sedan flera år intar en självklar 

roll. Internet präglas i hög grad av tjänsteerbjudanden och tjänsteleveranser, vilka mycket 

påtagligt accentuerar kunden i rollen som en aktiv medpart. 
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Tjänster och handel står i centrum i detta projekt, men på denna grund är det naturligt att 

också uppmärksamma den akademiska dialog avseende begreppet service-dominant logic som 

Vargo och Lusch (2008a, 2008b) initierat. Även om deras anslag är av mera övergripande 

karaktär, är det inte minst intressant med hänsyn till att kunden accentueras som medskapare 

av värde, ”co-creator of value”. Begreppet aktualiseras i olika sammanhang och bland annat 

av Grönroos (2008b) inom ramen för en tänkvärd diskussion. Det intressanta i detta 

sammanhang är dock att begreppet service ges en framskjuten position samtidigt som 

kundrollen aktualiseras ur en intressant synvinkel.     

 

Samtidigt som valet av perspektiv och kunden som aktiv medaktör står i förgrunden, 

framträder en naturlig koppling till det servicelandskap som en organisation erbjuder. 

Begreppet ”servicescape” introducerades av Bitner (1992) och på svenska är servicelandskap 

den vanliga termen (Echeverri och Edvardsson 2002, s. 240, Grönroos 2008a, s. 128, 354). 

Kortfattat står begreppet grundläggande för den arena och miljö där tjänster levereras, viket 

betyder att lokaler, inredning och utrustning står i centrum, samtidigt som även vissa 

utomhusmiljöer kan inkluderas. Bitner (1992, s. 58) talar med avseende på servicelandskapet 

om “the organization’s environment”, “the built environment”, “the physical setting” och 

framhåller i detta sammanhang: ”… customers and employees interact with each other within 

the organization’s physical facility.”.   

 

Vidare redovisar  Ezeh och Harris (2007) en genomgång av forskning på området, varvid de 

påtalar servicelandskapets betydelse för såväl kunders som kontaktpersonalens  beteende. På 

denna grund framhålls: ”Thus, the design of the servicescape is key to effective service 

marketing operations.” (s. 71). Det framgår tydligt att begreppet fått genomslagskraft och 

alltmera uppmärksammas och ges utrymme i tjänstelitteratur. På flera sätt framstår det som 

givande och användbart. 

 

Den naturliga kopplingen mellan kunden som aktiv medaktör och servicelandskapet är  

serviceprocessen, vilken som begrepp beaktar olika händelseförlopp som relaterar till 

tillkomsten av tjänster och uppkomsten av olika värden för kunden. Då denne identifieras som 

aktiv medaktör framstår det därmed som högst intressant att närma sig olika servicelandskap 

som en central ingrediens inom konsumentrelaterad service och handel. Genom den närhet 

som föreligger är förståelsen för servicelandskap som begrepp naturligt förknippad med 
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förståelsen för kunden i rollen som aktiv medaktör. Därmed handlar detta arbete också om 

begreppet servicelandskap, även om kunden står i förgrunden. 

 

Forskningsfrågan, som relaterar till de referensramar för kunders medverkan som utvecklats 

av Rytting (2006), är: 

Hur relevant och givande kan det vara - och vilken betydelse kan det få - att beakta ett 

perspektiv som på ett samlat sätt identifierar kunden som aktiv medaktör vid tillkomsten av 

tjänster inom den kommersiella konsumentorienterade tjänstesektorn och handeln? 

 

Syftet i detta projekt är samtidigt att analysera och klarlägga relevansen i de referensramar för 

kunders medverkan som presenterats av Rytting (2006) - och parallellt tydliggöra styrkor, 

svagheter och utvecklingsmöjligheter i de begrepp och den bild som där aktualiseras. Vidare 

är ambitionen att analysera och klargöra på vilket sätt ett företags marknadsföring, inom 

konsumentorienterad service och handel, kan relateras till ett perspektiv som beaktar kunden 

som aktiv medaktör. 

 

Som framgår avgränsas framställningen och analysen till kommersiella tjänster och handel 

inom konsumentsektorn. Vidare bör framhållas att nätbaserade alternativ beaktas men inte ges 

en framträdande roll. Med avseende på kopplingen till de referensramar som Rytting (2006) 

presenterat så avgränsas detta projekt från den mera djupgående analys som där kan 

förekomma, speciellt vad gäller olika effekter relaterade till kunders aktiva medverkan. Med 

avseende på språkbruket kan samtidigt framhållas att termerna tjänst och service används 

synonymt, vilket gäller även i sammansatta ord som servicesystem.  

 

Arbetet baseras i hög grad på djupintervjuer med representanter för service och handel, vilka 

valts med någon tonvikt på handeln för att bland annat markera den vardagsnära karaktär som 

företeelsen i många sammanhang kan uppvisa. Något som kan påpekas är att antalet intervjuer 

avgränsats jämfört med den ursprungliga ambitionen. Detta blev naturligt då intervjuerna 

uppvisade en samklang väl relaterad till centrala delar i projektet, samtidigt som andra inslag i 

betraktelsen och analysen vidgat processen och framstått som väl så givande. Följande 

personer har intervjuats: 

Michael Almquist, köpman, Team Sportia Kalmar  

Nicklas Fröding, biträdande kontorschef, Swedbank Kalmar 

Magnus Kroon, avdelningschef, Media Markt Kalmar 
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Lars Strandberg, marknadsansvarig, Swedbank Kalmar 

Patrick Svanström, varuhuschef /VD, Media Markt Kalmar  

Thomas Österberg, köpman, ICA Kvantum Färjestaden 

 

Parallellt med naturlig tolkning i anslutning till intervjuer och diskussioner, intar vidare 

författarens tolkning av olika situationer och miljöer i kunders vardag en relevant roll. Detta 

framstår som naturligt då ämnet relaterar till valet av perspektiv och med denna utgångspunkt 

grundas i naturliga och väl kända sammanhang och situationer. De förlopp och händelser som 

aktualiseras är välbekanta och relaterar naturligt till observationer och tolkningar präglade av 

intersubjektivitet. Det avgörande är att vi i detta ser en empirisk förankring, vilken öppnar upp 

för  tolkningar relaterade till det perspektiv som anläggs. Perspektivfrågan är helt avgörande.  

 

Dessutom kan åter framhållas att närheten till inte minst begreppet servicelandskap 

uppmärksammas. Även om detta inte specifikt markeras i forskningsfrågan eller syftet fram-

träder naturliga kopplingar. Inte minst bör framhållas att relationen mellan den arena som 

servicelandskap utgör och kunden i rollen som aktiv medaktör gradvis framträtt allt tydligare i 

processen, vilket naturligt bidragit till ett intresse för att beakta den närhet som kan före-

komma mellan servicelandskap och kunders medverkan. Kopplingen till det delsyfte som 

aktualiserar ett företags marknadsföring är här uppenbar. Såväl i denna del som i 

forskningsfrågan  accentueras organisationens synvinkel. Detta bör framhållas, samtidigt som 

en väsentlig ambition i arbetet är att på ett övergripande sätt tydliggöra kundrollen. 
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2     Teoretisk plattform    

 

Nedan behandlas kortfattat företeelserna och begreppen kundmedverkan och service-

landskap. Det förstnämnda är fundamentalt, samtidigt som de servicelandskap som kunder 

möter,  framstår som en intressant och relevant ingrediens i referensramarna till detta arbete. 

Inom denna ram är det också naturligt att inte minst uppmärksamma servicekvalitet och 

produktivitet, som relevanta komponenter med hänsyn till kunders inflytande. Det finns 

naturlig närhet även till andra begrepp och inslag. Sådana ges viss uppmärksamhet, men har 

i detta sammanhang en mera begränsad betydelse. 

 

2.1     Kunders medverkan  

 

2.1.1    Kunden som en aktiv medaktör  

Begreppet kundmedverkan beaktas återkommande i tjänstelitteratur, vilket tidigare framhållits 

med koppling till Grönroos (2008a), Gummesson (2008) och Zeithaml et al. (2009). I övrigt 

kan nämnas att Edvardsson (2005, s. 128) dels identifierar kunderna som ”co-producers” , 

dels markerar den närhet som kan finnas mellan denna roll och processkvalitet (”process 

quality”) såväl som resultatkvalitet (”outcome quality”). Vidare understryker Parasuraman 

(2010, s. 279) betydelsen av kunders ”co-production role”, samtidigt som Dong et al. (2008, s. 

123) uppmärksammar kundmedverkan i samband med uppföljning av klagomål, missförstånd 

eller misstag som uppkommit (”customer participation in co-created service recovery”).  

 

Bland tidigare bidrag kan nämnas Johnston och Clark (2001, s. 227) som parallellt påtalar att 

kunden kan vara ”co-producer” och väsentlig som en del av atmosfären (the ’atmosphere’) för 

andra kunder. Även Lovelock (2001, s. 79) uppmärksammar kunders inblandning vid till-

komsten av tjänster (”service production”) och Kelley et al. (1990, s. 317) aktualiserar kund-

ers medverkan med hänsyn till vad de bidrar med och hur de beter sig ( ”…behaves during 

service provision.”). I detta sammanhang kan också framhållas att Toffler (1980) introducerat 

begreppet ”prosumer”. 

 

För att kort uppmärksamma språkbruket är den svenska termen medverkan framträdande och 

väl etablerad. Det alternativ som kan förekomma är deltagande i olika böjningsformer. 

Normann (2000, s. 116) påtalar således kundernas deltagande såväl som att kunder medverkar 
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och Grönroos (2008a) använder begreppet kundmedverkan (s. 195), men beaktar även att 

kunderna deltar (s. 228). Sammantaget framstår dock termen medverkan som klar i detta 

sammanhang och avsikten, enligt min tolkning, är i huvudsak att poängtera kundens betydelse 

som en aktiv och medverkande aktör, till skillnad från den mera klassiska rollen som köpare 

och användare. Internationellt används termen ”participation” återkommande, samtidigt som 

kunden i olika sammanhang identifieras som ”co-producer”. Därtill har begreppet ”co-

creation” efterhand givits utrymme, primärt relaterat till uppkomsten av värde och Service-

dominant logic (Vargo och Lusch 2008a, 2008b). 

 

För att ytterligare identifiera kundens roll inom service och handel finns anledning att notera 

betydelsen av den interaktiva marknadsföringsfunktionen (Grönroos 1987, 2008a). Via denna 

understryks vikten av kunders möte med personal och andra produktionsresurser. Förutom 

personalen aktualiserar Grönroos (2008a, s. 271) servicelandskapet samt ”fysiska resurser, 

teknik och system ”, samtidigt som också termen produktionslokaler används. I anslutning till 

detta påtalas även att kunderna som medproducenter är ”… en resurs i den interaktiva 

marknadsföringsprocessen.” (s. 271).  

 

Sammantaget markeras härmed, enligt den bild jag fått, betydelsen av kunders möte med 

servicepersonalen och servicelandskapet, samtidigt som kunden aktualiseras som en 

medverkan aktör. Grundläggande framträder en klar koppling till detta arbete och för övrigt 

uppmärksammas interaktiv marknadsföring även av Zeithaml et al. (2009, s. 42). I anslutning 

till detta kan nämnas att Eiglier och Langeard (1987) lanserat begreppet servuction för att 

tydlig-göra tillkomsten av tjänster och olika resurser som kan vara inblandade. 

 

Sammantaget bör understrykas att det grundläggande är tillkomsten av tjänster, tjänste-

produktion, som står i centrum. Inom service management har denna ingrediens uppmärk-

sammats påtagligt, med hänsyn till de skillnader som föreligger i jämförelse med traditionell 

tillverkning av varor.  Kunder är i många sammanhang närvarande då tjänster kommer till och 

inte minst inslag som kvalitet och produktivitet får därmed sin speciella karaktär.  

 

På flera sätt framträder tydligt skillnader mellan tjänster och varor då kundens roll 

aktualiseras i tjänstelitteratur. Inom denna ram framträder också närheten till olika service-

landskap, vilka i många sammanhang kan uppfattas som naturliga inslag i vardagen. 
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2.1.2     Kundrollen och perspektivfrågan i centrum  

I linje med arbetets inriktning intar det bidrag som Rytting (2006) presenterat en särställning i 

denna text. Det som präglar den modell som där lanseras är att kundrollen står i centrum och 

att valet av perspektiv är avgörande. Ambitionen är därmed att söka klarlägga en samlad bild. 

Helheten prioriteras och tre begrepp ges en framskjuten roll: insatser, processbidrag och 

effekter. Inte minst framhålls betydelsen av perspektivfrågan och möjligheten att, via valet av 

perspektiv, genomgående bejaka kunden som en aktiv och medverkande aktör för tillkomsten 

av tjänster. Som en naturlig grund för arbetet och den modell som där presenteras, framhålls 

att det varit svårt att finna bidrag i övrigt som aktualiserar kunders medverkan på ett samlat 

sätt och genomgående beaktar perspektivfrågan. Den bild som framträder, via olika 

sökningar, är att detta gäller även idag.  

 

Kortfattat relaterar ansatsen, enligt de följande avsnitten, dels till vad kunder presterar, dels 

till deras bidrag i tjänsteprocessen och dessutom till de effekter som kan uppkomma av 

kunders medverkan. Målsättningen nedan är att ge en kortfattad och samlad bild, vilket bety-

der att vissa specifika inslag och detaljerade resonemang inte aktualiseras.    

 

2.1.3     Insatser och processbidrag 

Kunders prestationer framhålls som en naturlig utgångspunkt, de intar en grundläggande roll 

och i realiteten innebär det ett engagemang i vad kunder gör inom ramen för sin medverkan. 

Parallellt med en accept för att fysiska och mentala insatser är en naturlig grund, särskiljs 

stödjande och nyttjande insatser. De sistnämnda är sådana prestationer som kunder engagerar 

sig i inom ramen för sitt möte med tjänstesystemet. Därmed står organisationens service-

landskap påtagligt i centrum, även om serviceprocesser i vissa sammanhang kan utspela sig 

även i andra miljöer. Parallellt påtalas dels betydelsen av stödjande insatser i förväg, före 

mötet med servicesystemet, dels att stödjande insatser kan förekomma även i efterhand.   

 

På denna grund står sex olika typer av insatser helt i centrum, vilket åskådliggörs i figur 2.1. 

Den avgörande utgångspunkten för dessa är karaktären på kundens engagemang och det bör 

framhållas att en viss typ av insats inte absolut och direkt är kopplad till en viss typ av 

effekter som kan uppkomma. Det är kundens aktivitet som står i centrum och karaktären på 

dennes engagemang, vilket inte alltid behöver vara relaterat primärt till kunden själv utan 

alternativt även till en annan kund, kanske någon i familjen. 
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Tillgänglighetsorienterade prestationer kan förekomma såväl i förväg som inom ramen för 

mötet med organisationen. I centrum står sådana vanliga och välkända aktiviteter som kunder 

presterar för att få tillgång till servicelandskapet eller speciella delar och inslag i detta eller 

servicepersonal.  

 

Vidare understryker resursorienterade insatser kundens betydelse som en resurs och specifikt 

då det egna engagemanget för att utvecklas och förstärkas som en sådan. Kunskaper, utrust-

ning och informationsmaterial kan stå i centrum och denna typ av prestationer kan vara natur-

liga både i förväg och i samband med kundens möte med tjänstesystemet. När det gäller 

konstruktion innefattas för det första kundens urval av olika inslag i det samlade erbjudandet, 

således dennes inflytande på paketering och medverkan till det samlade paket som skapas vid 

ett visst möte med organisationen. Samtidigt innefattas tidsfaktorn och kunders inflytande på 

detta plan, såväl med avseende på när som hur länge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdeskapande aktiviteter intar vidare en helt central roll och relaterar till sekvenser där 

kunders värdeskapande engagemang är primärt. På detta plan accentueras dels prestationer 

där kundens fysiska agerande är naturligt relaterat till värde såsom träning, dels inslag 

präglade av upplevelser, kunskap eller kommunikation. Samtidigt är utvärdering en vanlig 

och naturlig ingrediens, som i detta sammanhang beaktas som en del av kunders medverkan 

med hänsyn till genomslagskraften för den tjänst som uppkommer. Utvärdering accentueras 

som en stödjande insats i förväg såväl som en väsentlig insats i samband med mötet med 

servicesystemet och i efterhand. När det gäller kunders avslutning framstår det i viss 

utsträckning som en motsats till tillgänglighetsrelaterade prestationer. Kunder avslutar olika 

insatser, möten och interaktion för att därefter göra något annat i samband med sin nyttjande 

Värdeskapande 

Utvärdering 

Tillgänglighets- 

orientering 

Konstruktion 

Resurs- 

orientering 

Avslutning 

Figur 2.1 Insatser – karaktären på kundens engagemang (Rytting 2006). 
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medverkan eller för att lämna systemet, samtidigt som avslutningen normalt sträcker sig 

längre och även formar vissa stödjande insatser i efterhand. 

 

Den primära avsikten är att fånga en samlad bild. De inslag som inkluderas är på olika sätt 

bekanta, men det avgörande här är valet av perspektiv och en helhet som kan appliceras på 

olika typer av verksamheter och då får sin speciella prägel relaterat till verksamhetens 

karaktär och kundrollen. Dessutom framstår gränsdragningen mellan insatser och process-

bidrag som specifik. 

 

Kundens bidrag i olika händelseförlopp intar en central roll för de effekter som uppstår. 

Insatserna framträder som en första ingrediens vid analys, samtidigt som processbidragen är 

primära med hänsyn till att de är direkt relaterade till serviceprocessen. Närheten mellan 

insatser och bidrag är naturlig, även om den principiella skillnaden framgår då enbart två 

typer av bidrag särskiljs: fysiska och informativa. Detta innebär i realiteten att olika typer av 

insatser kan skapa och forma principiellt lika processbidrag. Dessa fyller en primär funktion 

genom att de bygger olika sekvenser i serviceprocessen, ibland i samband med interaktion av 

olika slag och i andra situationer inom ramen för förlopp som kunden skapar på egen hand. 

 

Kundens processbidrag, dennes input, kan uppfattas som en ”brygga” till de effekter som 

uppkommer. Det avgörande är då bidrag kunden levererar i samband med nyttjande 

medverkan inom servicesystemet. Principiellt skapas naturliga (stödjande) processer även i 

förväg och i efterhand, relaterade till stödjande insatser och bidrag, men dessa är av en helt 

annan karaktär. De kan på olika sätt relatera till nyttjande medverkan och kundens möte med 

organisationen, men det primära är dennes input i samband med mötet. Även om det finns 

undantag är denna input avgörande för de effekter som uppkommer, tillsammans med 

kundens personliga sätt att tolka och uppleva olika inslag.   

 

2.1.4     Effekter  

Servicekvalitet såväl som produktivitet är effekter som sätts i förgrunden av Rytting (2006). 

Inledningsvis kan då framhållas att kvalitetsfrågan genomgående ges stor uppmärksamhet i 

tjänstelitteratur. Begreppet servicekvalitet, såväl som det språkliga alternativet tjänstekvalitet, 

har aktualiserats på skilda sätt. Olika modeller har presenterats och kvalitetsfrågors betydelse 

diskuteras återkommande, parallellt med kvalitetsrelaterade inslag och faktorer.  
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Genomgående finns dock en markant accept för att kunders personliga upplevelser är primära 

och då i relation till de individuella förväntningarna. Zeithaml et al. (2009, s. 32) uttrycker 

detta på följande sätt: ”Closing the gap between what customers expect and what they 

perceive is critical to delivering quality service; ..”. Parallellt klargör Grönroos (2008a, s. 81 ): 

” Det är viktigt att komma ihåg att det som räknas är den kvalitet som kunderna upplever.”. I 

anslutning till detta konstaterar han också att litteratur om tjänstekvalitet relaterar kvalitet till 

kundens upplevelse (s. 81). Vidare klargör Grönroos (2008a, s. 81) återkommande betydelsen 

av dels en teknisk eller resultatmässig, dels en funktionsmässig eller processinriktad 

dimension när det gäller tjänstekvalitet. Enkelt uttryckt markerar detta möjligheten att ur ett 

kvalitetsperspektiv kunna särskilja vad kunden erhåller, respektive hur olika tjänsteinslag 

överförs till honom eller henne.  

 

Intresset för att kunna mäta servicekvalitet är naturligt och SERVQUAL framstår som det 

mätinstrument vilket återkommande och mest påtagligt aktualiseras. Det har utvecklats av 

Zeithaml et al. (1990, s. 25) och bygger på fem olika dimensioner: Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance och Empathy, vilka i en översättning av Grönroos (2008a, s. 92) 

motsvaras av: materiella ting, tillförlitlighet, tjänstvillighet, försäkran och empati. Parallellt 

med denna koppling har SERVQUAL genom åren uppmärksammats av bland annat Edvards-

son et al. (!994), Lovelock (2001), Baron och Harris (2003) samt Bruhn (2003). Sammantaget 

kan nämnas att Martinez Garcia och Martinez Caro (2010) diskuterar etablerade modeller för 

mätning av servicekvalitet, samtidigt som de presenterar en ny och alternativ modell. 

 

Olika inslag, faktorer eller dimensioner kan ligga till grund för mätning, men också för ökad 

förståelse. Alternativa versioner framträder i olika sammanhang. Enquist et al. (2007, s. 388) 

presenterar fyra dimensioner grundade på ett värdeorienterat synsätt (”…four dimensions to 

value-based service quality:…”), samtidigt som Grönroos (2008a, s. 97) aktualiserar ”sju 

kriterier för god tjänstekvalitet”. Ueno (2010, s. 78) framhåller olika grundläggande inslag 

(”fundamental features”) som stödjer servicekvalitet och Edvardsson (2005, s. 130) formu-

lerar sex påståenden (”propositions”) avseende servicekvalitet, vilka enligt författaren inte 

explicit understryks så ofta.  

 

Allt tydligare uppmärksammas också kvalitet relaterat till tjänster och leveranser som erbjuds 

via Internet. Udo et al. (2011) relaterar till SERVQUAL för mätning av nätbaserad inlärning 

och presenterar på denna grund en modifierad version av den väl etablerade modellen. 
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Gounaris et al. (2010) engagerar sig i mätning av servicekvalitet och kunders tillfredsställelse 

inom näthandel och Zeithaml et al. (2009, s. 115) aktualiserar behovet av delvis andra 

dimensioner när det gäller nätbaserad tjänstekvalitet (”e-service quality”). Intresset är 

naturligt och gradvis ökar kunskaperna, med detta i åtanke kan nämnas att Zeithaml et al. 

(2002) presenterat en sammanställning över det då aktuella kunskapsläget inom området. 

 

Sammantaget i denna del kan framhållas att Martinez and Martinez (2010) understryker 

intresset för begreppet servicekvalitet i den akademiska debatten och då också uppmärk-

sammar olika kvalitetsmodeller som lanserats.  

 

När det gäller kunders inflytande i kvalitetsfrågan klargör Rytting (2006) att kunder på skilda 

sätt kan få inflytande på den egna kvalitetsupplevelsen (s. 175). Förutom att upplevelser och 

förväntningar präglas av att kunden på sitt personliga sätt tolkar olika inslag, så kan denne 

också påverka underlaget för egna bedömningar och upplevelser. I huvudsak och 

övergripande kan detta för det första relateras till inflytande på organisationens leverans i 

olika förlopp, för det andra till tidigare medverkan som satt sina ”spår” och får inflytande på 

såväl egna prestationer som organisationens leverans i vissa sekvenser. För det tredje 

framträder en närhet till den betydelse kundens egen ’konstruktion” får för leveransen, 

beroende på såväl vad denne tillvaratar inom ett servicesystem som när detta sker. Vidare kan 

även egna prestationer i efterhand få inflytande, exempelvis via uppföljande rehabilitering 

utifrån vissa råd och anvisningar parallellt med utvärdering inom denna ram. 

 

Samtidigt kan den enskilda kunden få inflytande på andra kunders kvalitetsupplevelser. 

Rytting (2006, s. 215) framhåller att detta för det första kan vara naturligt i anslutning till 

medverkan via påverkan på organisationens leverans i olika sekvenser. Detta betyder att 

underlaget för kvalitetsupplevelser påverkas, vilket för det andra också kan ske via 

kvardröjande effekter som i en senare situation kan reglera en annan kunds bidrag såväl som 

organisationens leverans. Vidare kan kunder som ”medkonstruktörer” få betydelse för 

varandra och därmed också det underlag för kvalitetsupplevelser som framträder, bland annat 

med hänsyn till valet av tidpunkt. 

 

Dessutom påtalas att interaktion mellan kunder mera direkt kan få inflytande på den enskilda 

kundens upplevelser och förväntningar. Naturligt aktualiseras inom denna ram även den 
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närhet mellan kunder som kan förekomma före eller efter mötet med företaget och sådan 

stödjande medverkan mellan kunder som då kan få betydelse. 

 

I övrigt kan framhållas att exempelvis Zeithaml et al. (2009, s. 393) klart markerar att kunder 

inom servicesektorn kan bidra till den egna tillfredsställelsen och servicekvaliteten (”…the 

ultimate quality of the services they receive.” ). Efter att ha presenterat ett antal exempel 

klargör de: ” In all of these examples, the customers contribute directly to the quality of the 

outcome and to their own satisfaction with the service.” (s. 393). De tydliggör också att 

kunder på olika sätt kan få betydelse för medkonsumenters serviceupplevelser, såväl på ett 

positivt som negativt sätt. Parallellt påtalar Grönroos (2008a) att kunder som medproducenter 

påverkar serviceprocessens utveckling och resultat (s. 228) samt att de kan delta på ett sätt 

som stödjer den egna upplevelsen av tjänstekvalitet (s. 271). Han klargör också att kunder kan 

”…påverka andra kunders deltagande i processen och deras upplevelse av tjänstekvaliteten.” 

(Grönroos 2008a, s. 228). Bland tidigare bidrag som beaktar kunders inflytande på kvaliteten 

kan nämnas Gummesson  (1991, s. 108, 1987, s. 32). 

 

Vidare accentuerar Rytting (2006) produktivitet, som med avseende på tjänster integrerar 

såväl intern som extern effektivitet parallellt med kapacitetsrelaterade inslag, enligt bland 

annat Grönroos (2008a) och Ojasalo (1999). På denna grund kan initialt och kortfattat nämnas 

att kapacitetsorienterad effektivitet understryker betydelsen av att väl tillvarata resurserna så 

att utbud och efterfrågan på bästa sätt balanseras, vilket med hänsyn till tidsrelaterade 

svängningar är en synnerligen välbekant ingrediens i olika tjänsteverksamheter. När det 

vidare gäller intern och extern effektivitet klargör Grönroos (2008a) att kvalitetsupplevelsen 

är primär ur extern synvinkel och att den specifikt bör uppmärksammas parallellt med interna 

inslag, när det handlar om tjänster. Centrala utgångspunkter för detta förhållningssätt är dels 

att kvalitet inom tjänstesektorn grundas i kundens personliga upplevelse, dels att den 

traditionella synen på produktivitet primärt relaterar till varor och tillverkande industri. 

Zeithaml et al. (2009) belyser frågan genom att markera de krav frontpersonal kan uppleva då 

de förväntas agera snabbt och effektivt, samtidigt som de naturligt upplever service och 

kvalitet som primära ingredienser i personliga kundmöten.  

 

Inom denna ram framträder betydelsen av kunders inblandning, vilken med koppling till 

produktivitet återkommande aktualiseras på olika sätt. Då kunders medverkan i service-

processen framhålls och då kvalitet och produktivitet beaktas samtidigt, framträder det 
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inflytande kunder kan få på ett naturligt sätt. Parasuraman (2010) markerar tydligt betydelsen 

av kunders input och medverkan vid tjänsteproduktion, parallellt med kopplingen till 

produktivitet. Samtidigt talar Grönroos (2008a, s. 228) om ”kundinitierade bidrag till 

produktiviteten”, väl i samklang med konstaterandet att kunderna kan påverka ”…både 

processens utveckling och resultat.”. Även Gummesson (1998, s. 8) markerar kundernas 

inflytande på produktiviteten, parallellt med deras inflytande i kvalitetsfrågan. I samma 

andemening påtalar Ojasalo (2003, s. 15) att kvaliteten på kunders bidrag (”inputs”) kan få 

markant betydelse för kvaliteten på resultatet (”output”) såväl som företagets produktivitet.  

 

Med utgångspunkt från dessa olika inslag står klart att kunder på skilda sätt kan få inflytande 

på det som Grönroos (2008a, s. 234) benämner tjänsteproduktivitet. Samtidigt understryker 

Parasuraman (2010, s. 277) ämnesområdets aktualitet på följande sätt: ”Service productivity is 

a topic of growing interest among both managers and researchers.”.    Grundläggande framstår 

det då som naturligt att uppmärksamma frågan inom ramen för rådande servicesystem och 

befintligt servicelandskap. Parallellt relateras den lätt till förändring, nytänkande och teknisk 

utveckling, i princip via självbetjäning och möjligheterna att överföra vissa arbetsmoment på 

kunderna (Lovelock and Young 1979, Johnston och Clark 2001, Parasuraman 2010). Inom 

denna ram intar nätbaserade lösningar en naturlig roll av fundamentalt intresse. 

 

Ryttings (2006, s. 194) bidrag tar sin utgångspunkt påtagligt i begreppen intern effektivitet, 

extern effektivitet och kapacitetseffektivitet (Grönroos 2007, 2008a, Ojasalo 1999). När det 

gäller intern och extern effektivitet framhålls att kunder för det första kan få inflytande på 

omfattningen och karaktären av organisationens leverans i en viss sekvens, varvid även 

kvardröjande effekter av tidigare medverkan kan få genomslagskraft via kunden såväl som 

organisationen. Med avseende på kvalitetskomponenten är dessutom kundens tolkning 

personligt präglad. För det andra kan även kundens egen konstruktion, möjligen relaterad till 

andra kunders inflytande, få genomslagskraft med hänsyn till vilka inslag som tillvaratas.  

 

Vidare kan vissa kvardröjande effekter, av bland annat bokningar och beställningar, påverka 

kravet på interna insatser i efterhand. Parallellt kan andra kvardröjande inslag fungera som 

stöd för produktivitetsrelaterad utveckling. Dessutom kan kunder, med avseende på 

kapacitetsutnyttjandet, få inflytande via egen konstruktion i form av prioriteringar och 

tidsrelaterade beslut. Även i detta avseende kan kunder få betydelse för varandra. 



 

 

15 

Sammantaget innebär en orientering mot kunden som en aktiv medaktör att effekterna av 

dennes agerande poängteras på ett samlat sätt, vilket framstår som högst relevant. I realiteten 

framträder, enligt min tolkning, effekterna och kunders inflytande som avgörande för att det 

skall vara intressant att överhuvudtaget engagera sig i företeelsen kundmedverkan. På ett 

samlande sätt framstår därvid värdeskapande som centralt, med hänsyn till de värden som kan 

skapas och uppkomma för olika parter. I sin förlängning kan detta möjligen medföra ett 

förstärkt intresse för att inte bara närma sig kunden utan också den input, de processbidrag, 

som olika parter kan tillföra och det inflytande de härigenom kan få. 

 

Framhållas kan att Rytting (2006), förutom att klarlägga kunders inflytande på kvalitet och 

produktivitet, grundar framställningen i en mera djupgående analys av olika effekter. Inslag 

av fysisk, kommunikativ och mental art diskuteras och analyseras, samtidigt som direkta och 

indirekta effekter särskiljs. Vidare beaktas dels effekter i anslutning till medverkan, dels 

sådana som kan få betydelse i efterhand via kvardröjande inslag – varvid ”spåren av kunders 

medverkan” aktualiseras. I detta arbete har dock effekter på detta mera djupgående plan givits 

en mycket begränsad roll, vilket markerats i det första kapitlet. 

 

 

2.2     Servicelandskapet  

 

Termen servicelandskap, som tar sin utgångspunkt i Bitners (1992) begrepp ”servicescape”, 

används återkommande i svenskspråkig litteratur. Förutom källor som tidigare nämnts kan 

även Hultén et al. (2008, s. 60, 154) och Gummesson (2002, s. 90) nämnas, när det gäller 

såväl den svenska benämningen som att ge begreppet uppmärksamhet. 

 

Intresset för tjänstesektorns och handelns servicelandskap grundas i detta sammanhang i den 

närhet som föreligger till kunders medverkan. Bitner (1992) talar om servicelandskapet som 

den fysiska omgivningen till kunders möte med en organisation och den interaktion mellan 

kunder och personal som är ett så vanligt förekommande inslag. Härvid beaktas “…all of the 

objective physical factors that can be controlled by the firm to enhance (or constrain) 

employee and customer actions.” (Bitner 1992, s. 65). Närheten till serviceprocessen är 

därmed naturlig. Detta markeras tydligt av Grönroos (2008a, s. 355) som med avseende på 

servicelandskapet framhåller: ” Det är i detta landskap…som kontaktpersonalen och kunderna 
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interagerar under serviceprocessen.”, även om det också påpekas att det inte alltid behöver 

vara så (s. 354). Det intressanta är dock, utifrån bilden av kundrollen, att kundens medverkan 

är direkt relaterad till serviceprocessen samtidigt som denna uppvisar en markant koppling till 

servicelandskapet. Närheten mellan kunden som medverkande aktör och servicelandskapet 

framstår på dessa grunder som fundamental och högst påtaglig.  

 

Bitner (1992, s. 60) uppfattar tre miljörelaterade dimensioner (”environmental dimensions”) 

inom ramen för sin samlade framställning, de som anges är: ”… ambient conditions; spatial 

layout and functionality; signs, symbols, and artifacts.” (s. 65). Grönroos (2008a) refererar till 

Bitner (1992) och kallar dem ”villkor i rumsmiljön”, ”rum och funktion” samt ”tecken 

symboler och artefakter” (s. 356). Parallellt nämns, åter med koppling till Bitner (1992), att 

det som därmed uppmärksammas är dels ”temperatur, luftkvalitet, musik, ljud, lukt och så 

vidare”, dels ”layout, utrustning, inredning och så vidare” och dessutom ”skyltning, dekorstil 

och så vidare” (Grönroos 2008a, s. 356).  

 

Generellt är det lätt att identifiera sådana typer av inslag i olika servicelandskap och samtidigt 

inse att de kan sätta avtryck i samband med kunders medverkan. Reimer och Kuehn (2005) 

engagerar sig i det inflytande som servicelandskap kan ha på kunders kvalitetsupplevelse och 

konstaterar, utifrån den studie de genomfört, att servicelandskapet visade sig ha en klar 

betydelse för kvalitetsupplevelsen (s. 800). De markerar samtidigt den roll som landskapet 

kan få för serviceleverantören och understryker betydelsen av att detta på bästa sätt 

representerar och visualiserar verksamhetens immateriella kompetens och kvalitet. Vidare 

uppmärksammar Harris och Ezeh (2008) servicelandskapets inflytande på kunders lojalitet, 

varvid specifikt nio variabler (”servicescape variables”) står i centrum.  

 

Samtidigt klargör Zeithaml et al. (2009, s. 319) att ett servicelandskap kan fylla olika 

strategiska roller. De avhandlar detta inom rubrikerna “package”, “facilitator”, “socializer” 

och “differentiator”, vilket enligt min tolkning för det första innebär att landskapet kan stödja 

en samlad och entydig helhet (paketering). För det andra kan det inta en praktiskt orienterad 

roll för att på olika sätt underlätta för kunder och frontpersonal (funktionalitet). För det tredje 

kan det stimulera och stödja möten mellan kunder och personal såväl som kunders interaktion 

med varandra (fungera som mötesplats). Dessutom kan servicelandskapet naturligt skapa 

särprägel, karaktär och originalitet (positionering). Närheten till varumärket är uppenbar, 

vilket bland annat framgår av Zeithaml et al. (2009).  
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Nya tekniska lösningar, relaterade till Internet, har gjort att vi som kunder efterhand erbjuds 

nya möjligheter via arenor av annan karaktär än traditionella servicelandskap. På ett naturligt 

sätt har detta aktualiserat benämningen ”virtual servicescapes”, vilket bland annat framgår då 

Zeithaml et al. (2009) presenterar ett antal nya kundnära möjligheter. Ezeh och Harris (2007, 

s. 72) använder termerna “traditional servicescapes”, ”e-scapes”  samt ”online servicescape” 

och påtalar behovet av förståelse och forskning relaterad till inte minst de sistnämnda. Vidare 

engagerar sig Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006, s. 246) i “virtual servicescapes” med hänsyn 

specifikt till deras inflytande och påverkan på kunders perception och reaktioner 

(”…perceptions and reactions.”). Nätbaserad interaktion är ett vanligt inslag i samhället och 

gradvis framträder nya servicearenor såväl som ord för dessa. Enligt min tolkning framstår 

dock den samlande svenska benämningen ”virtuella servicelandskap” som naturlig. 

 

Vidare kan nämnas att Ezeh och Harris (2007) gör en genomgång av olika ansatser och 

forskning inom området. Inom denna ram uppmärksammar de den debatt som kretsar kring 

frågan om personal och kunder möjligen skall betraktas som delar av servicelandskapet, vilket 

Bitner (1992) inte gör. Även Harris och Ezeh (2008) aktualiserar frågan, samtidigt som de 

introducerar en förnyad modell utifrån nio variabler, vilket också nämnts ovan. Parallellt 

uppmärksammar också Tombs och McColl-Kennedy (2003) betydelsen av sociala aspekter, 

samtidigt som de presenterar en modell i linje med detta. 

 

Sammantaget framgår klart att Bitners (1992) bidrag satt tydliga avtryck i tjänsterelaterad 

litteratur och i den akademiska dialogen. Samtidigt kan det vara intressant att notera den 

koppling till Kotler (1973, s. 50) som framträder då denne, via termen ”atmospherics”, 

accentuerar betydelsen av den fysiska omgivningen (”physical surroundings”) och atmosfär 

(”atmosphere”) i bland annat butiker. På ett samlande sätt står klart att servicelandskapets 

karaktär och design kan få betydelse för både kunderna och servicepersonalen, vilket 

markeras av bland annat Zeithaml et al. (2009, s. 327) samt Baron och Harris (2003, s. 116). 

 

Det finns, enligt min tolkning, mycket som talar för betydelsen av att i detta arbete 

uppmärksamma företeelsen och begreppet servicelandskap. Grundläggande är det primärt 

med hänsyn till att servicemiljöer formar naturliga och ofta vardagsnära arenor för kunders 

medverkan. Samtidigt framstår det som fundamentalt, i takt med utvecklingen, att eftersträva 

en ökad förståelse för traditionella servicemiljöer parallellt med de möjligheter som virtuella 

arenor erbjuder.  
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3   Resultat och analys  

 

Följande avsnitt tar sin utgångspunkt i syftet och relaterar i hög grad till de referensramar 

för kunders medverkan som Rytting (2006) presenterat. Intervjumaterial, egna tolkningar och 

teori integreras, varigenom analys på ett naturligt sätt bygger den samlade framställningen. 

Intresset är riktat mot att identifiera och klarlägga relevanta och tankeväckande tendenser 

och mönster.  

 

3.1     Kunden ställs i förgrunden 

 

Inledningsvis står det enligt min tolkning klart att kundens roll som aktiv medaktör gradvis 

uppmärksammas allt tydligare, även i dagligt arbete inom handel och service. En ingrediens i 

tiden, vilken framstår som ett stöd för att tydliggöra kunders egna prestationer, är den ökade 

förståelsen för nätbaserade tjänster, vid vilka kundens medverkan via interaktion med teknisk 

utrustning framträder tydligt. Dennes aktiva och avgörande roll accentueras, kunden kan på 

egen hand ta initiativet till nätinteraktion och därefter också i hög grad styra processen. 

Servicepersonal är vanligen frånvarande, vilket kan förstärka upplevelsen av kundens aktiva 

roll och betydelsen av dennes inflytande och kunskaper. Detta innebär också att egna 

personliga erfarenheter av nätbaserad interaktion, som exempelvis personal inom service och 

handel själva har, på ett intressant sätt kan relateras till frågeställningar av intresse i detta 

sammanhang. 

 

Något som vidare framträder, utifrån diskussioner med representanter för handel och 

serviceverksamhet, är styrkan i att beakta kunders medverkan på ett samlat sätt. Helheten 

framträder och framstår som en fördel i förklaring och diskussioner. Inte minst blir det en 

styrka att på ett samlat sätt kunna se och aktualisera olika typer av effekter som kan relateras 

till kunders prestationer och agerande. Deras inflytande understryks inom ramen för den 

helhet som framträder. 

 

Näraliggande medför detta att kundrollen accentueras och att kopplingar mellan företag och 

kund i hög grad speglas ur kundens synvinkel, vilket måste uppfattas som intressant och högst 

relevant. Kundens prestationer sätts i centrum samtidigt som kundens inflytande och olika 

effekter aktualiseras. Kunden ställs i förgrunden. 



 

 

19 

I realiteten framstår det samtidigt som svårartat att implementera en sådan helhet och ett 

sådant val av perspektiv i organisationer som i hög grad levererar via traditionella service-

landskap, åtminstone på mera kort sikt. Etablerade arbetssätt har sin kraft och med avseende 

på tillkomsten av tjänster prioriteras och accentueras organisationens egna prestationer 

parallellt med en strävan att tillfredsställa kunderna. Dock är det tydligt att kunders 

medverkan samtidigt aktualiseras i vissa typer av inslag, inte minst med uppenbar koppling 

till självbetjäning och kunskap. Kundmedverkan relateras därmed, enligt min tolkning, 

tydligast till sekvenser där kunden agerar på egen hand eller tillsammans med andra kunder. 

Detta accentueras också av att kunden vid nätinteraktion så markant framträder som en aktiv 

medaktör.  

 

Vidare framstår det som relevant och alltmera väsentligt att aktualisera den närhet som före-

ligger mellan kunders medverkan och olika servicelandskap som de möter. Enligt min 

tolkning betyder detta att begreppet servicelandskap ges en mera tydlig position via ett 

perspektiv som beaktar kunden som en aktiv medaktör. Inom ramen för diskussioner med 

avseende på design och utveckling av servicelandskap uppmärksammas kunden, enligt min 

tolkning, tydligare som en aktiv medpart än vid en diskussion som inte påtagligt beaktar den 

miljö och arena som kunden möter. 

 

Denna koppling är i grunden uppenbar och den visar sig mycket tydligt i diskussioner med 

intervjupersonerna. Enligt min bild finns anledning att uppmärksamma detta och i olika 

sammanhang understryka relationen mellan kunders medverkan och olika typer av service-

landskap. 

 

 

3.2     Kunders prestationer och input 

 

3.2.1     Insatser 

Med avseende på kundens prestationer identifierar Rytting (2006) sex olika typer av insatser, 

vilka baseras på den karaktär som kundens engagemang uppvisar. Dessa diskuteras nedan, 

men initialt kan framhållas att studien inte ger anledning till att ifrågasätta dem. I princip är 

det dessutom naturligt att på ett tänkvärt sätt söka förstå vad kunder egentligen gör inom 

ramen för sin kontakt med en tjänsteorganisation, oavsett om det benämns medverkan eller ej. 
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Tillgänglighetsorienterade insatser 

Kundens prestationer och engagemang på detta plan framträder mycket markant. På ett natur-

ligt sätt är det en ingrediens som genomgående visar såväl de krav som ställs på kunder som 

företags intresse att finna lösningar som stödjer kunderna. I huvudsak framträder tillgänglig-

het relaterad till för det första plats och tid, för det andra personal, information och kunskaper 

och för det tredje servicelandskapets design och karaktär. 

 

I förväg är fysiska insatser grundläggande och mycket vanliga för att, som ett inslag i kundens 

vardag, komma i kontakt med servicelandskap. Kunder förflyttar sig mycket, samtidigt som 

exempelvis avstånd, trafik och parkeringsmöjligheter i anslutning till en bank tydligt påvisar  

skillnaden mot att nyttja bankens tjänster via telefon eller webben. Generellt markeras här, 

som ett tecken i tiden, den specifika karaktär som teknisk uppkoppling uppvisar. 

 

Vidare intar inom handeln olika shoppingcentra en fundamental roll. Tillgängligheten kan då i 

olika sammanhang relateras till anläggningen i sin helhet och kundens samlade medverkan 

inom denna, samtidigt som tillgänglighet till enskilda butiker präglas av att kunden helt enkelt 

’passerar och uppmärksammar’. Betydelsen av läge och att finnas tillgänglig i anslutning till 

andra butiker, i city eller inom olika shoppingcentra, är fundamental. På ett naturligt sätt 

framkommer detta, såväl som kopplingen till kundens prestationer, tydligt i samband med 

möten med representanter för handeln. 

 

Inom ramen för medverkan i kontakt med servicelandskapet kan det vara naturligt att söka 

kontakt med personal, söka sig till ledig utrustning på ett gym, vara inblandad i ett kösystem 

eller helt enkelt bara vänta. Utifrån intervjuerna framstår väntan, köbildning och egen 

förflyttning som tydliga inslag i kunders tillgänglighetsorienterade medverkan. Som ett 

förtydligande kan det då handla om att vänta i telefonkö eller på betjäning i banken, att stå i 

kö på en turismattraktion eller vänta på att personal blir ledig. Vidare framträder förflyttning 

genomgående: i en butik, på ett köpcentrum eller en sevärd attraktion. 

 

Ur företagets synvinkel markeras vid intervjuer betydelsen av servicelandskapets uppbyggnad 

och design, varvid tydlig informationsskyltning parallellt med färger och symboliska inslag 

nämns. Dessutom poängteras betydelsen av tillgänglig och kunnig personal. Ovan framhölls 

vikten av dels plats och tid, dels personal, information och kunskaper parallellt med service-

landskapets design och karaktär. Sammantaget framträder plats och tid som naturliga 
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parametrar kopplade till stödjande prestationer i förväg, samtidigt som tid, inom ramen för 

bland annat väntan, relaterar till nyttjande prestationer i kontakt med servicelandskapet. I 

samband med mötet med organisationen är samtidigt kunders ansträngningar för att få tillgång 

till personal, information och kunskap påtagliga. Med avseende på kunders möte med 

virtuella servicelandskap är navigation ett centralt begrepp i detta sammanhang. 

 

Tillgänglighet är ett naturligt inslag i strategiskt arbete. Det uppfattas av intervjupersonerna 

som väsentligt och närmast avgörande -  en grundläggande komponent som företag engagerar 

sig i. Ur det perspektiv som här anläggs får det sin funktion i den samlade bilden av kundens 

insatser. Med andra ord understryks det, enligt min tolkning, som medverkan via sin roll i 

helheten. Samtidigt markerar det tydligt kundens prestationer och dennes aktiva roll. 

 

Resursorienterade insatser 

Utifrån det perspektiv som här står i centrum är kunden att betrakta som en resurs, vilken 

bidrar vid tillkomsten av olika tjänsteinslag. Medverkan kan då också handla om att kunden 

på olika sätt engagerar sig för att vara en starkare resurs.  

 

Rytting (2006) framhåller att stödjande prestationer i förväg kan relatera till såväl tryckt 

informationsmaterial som inhämtade kunskaper och olika former av utrustning. Det som 

markant framträder inom denna ram är, enligt min tolkning, en allt tydligare koppling till 

kunskaper parallellt med en orientering mot Internet som en bärare av information.  

 

Utifrån bland annat intervjuerna framgår klart nätets betydelse som ett stöd för kunderna, med 

hänsyn till såväl egna kunskaper som utskrift av olika typer information. Generellt pekar 

intervjuerna på kunskaper som en allt tydligare ingrediens. Variationerna kan vara markanta 

inom olika sektorer, men stort utbud och markant konkurrens kan inom väsentliga delar av 

konsumentsektorn relateras till detta, parallellt med den tillgång till information som nätet 

erbjuder. Det väsentliga är att kunders engagemang för att förstå, kunna eller ”känna till” är 

en högst relevant ingrediens, samtidigt som mångfald, hög förändringstakt och intensiv 

konkurrens kan göra det svårt för kunder att få en överskådlig bild, trots de möjligheter till 

kunskap som nätet erbjuder.  

 

Det står dock klart att kundens roll som aktiv medaktör i förväg, med koppling till information 

och kunskaper, förskjutits allt tydligare till datorn. Olika aktörers närvaro på nätet har öppnat 
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upp möjligheten att hemifrån lära mera om olika verksamheter, varumärken, produkter och 

priser. 

 

I samband med mötet med organisationen är det naturligt att kunder engagerar sig för att hitta 

det de söker och för att tillvarata de möjligheter som erbjuds, vilket medför att kunskaper och 

information inom denna ram är av intresse. Näraliggande är det som kund relevant att notera 

och uppleva en organisations karaktär, kvalitetsnivå och det samlade utbudet. Vid intervjuerna 

markerades kunders engagemang för att få veta mera, inte minst via kontakter med service-

personal men också via annan information i servicelandskapet. Detta är högst naturligt såväl 

vid inköp av varor som vid en diskussion på banken. Inom handeln står också kunskap i 

centrum då kunder lär mera om produkter och utbud i en butik utan att göra några inköp. 

 

Kunskaper framträder naturligt som en central ingrediens inom ramen för denna typ av 

insats. Principiellt måste dock framhållas att kunders tillgång till utrustning, i anslutning till 

planering i förväg, kan vara en helt naturlig ingrediens i olika sammanhang. Detta är tydligt i 

samband med egna förberedelser inför en resa eller träningspasset på ett gym. Även sådana 

inslag relaterar till kunden som en resurs. 

 

Konstruktion 

Denna typ av insatser består av kunders personliga uppbyggnad och design av den tjänst de 

tillgodogör sig i samband med ett möte med servicelandskapet. Olika händelser och 

tjänsteinslag är centrala, samtidigt som även tidsfaktorn måste beaktas. Det som är markant 

och naturligt härvid är de stora variationer som kan förekomma, vilket genomgående får 

betydelse för diskussioner med representanter för företag. Via variationen mellan kunder kan 

en närhet till olika delsegment skönjas, samtidigt som kunders varierande behov av personlig 

interaktion är en intressant ingrediens. Parallellt framträder en koppling till enskilda kunders 

möte med systemet vid olika tillfällen. Bilden av kundernas personliga konstruktion blir ur ett 

samlat perspektiv komplex, vilket också speglas av intervjuerna. 

 

Samtidigt framstår konstruktion som en fundamental insats, vilken får stor genomslagkraft. 

Den är avgörande i näst intill all verksamhet och det primära i detta sammanhang är att se 

kunders prestationer på detta plan som en ingrediens i deras medverkan och som en del i den 

helhet som det valda perspektivet erbjuder. Härvid måste också framhållas att konstruktion på 
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olika sätt kan vara av stödjande karaktär i förväg. I realiteten framträder en naturlig koppling 

mellan prestationer av denna typ i förväg och senare medverkan i kontakt med systemet. 

 

Något som detta betraktelsesätt tillför är, enligt de intryck jag fått, att kundens eget perspektiv 

ges en mera framträdande roll. Därmed kan det öppna upp kunskaper och förståelse för 

kunderna och bidra till närhet och kundanpassning. Konstruktion relaterar till kundens väg 

genom servicelandskapet och det samlade tjänstepaket denne tillvaratar och är medskapare 

till. Helheten formas av olika ingredienser i serviceprocessen: kundens egna prestationer och 

bidrag integreras med personliga och icke-personliga bidrag från organisationen parallellt 

med eventuella prestationer från medkonsumenter. 

 

Företagets samlade erbjudande understryks i olika sammanhang och är av naturligt intresse, 

vilket också framkommer i diskussioner med representanter från näringen. Via det perspektiv 

som här anläggs betonas samtidigt det paket kunden själv bygger upp och tillvaratar. Olika 

kunders och kundgruppers konstruktion är av intresse och som ett observandum bör påpekas 

att tidsfaktorn då också är en relevant ingrediens, med hänsyn till såväl ’när’ som ’hur länge’. 

Kunden är en medskapare och ’konstruktör’ och då representanter för olika företag framhåller 

betydelsen av att förstå och närma sig kunderna, framträder enligt min tolkning ett naturligt 

intresse för att tillvarata den insikt som olika ansatser och perspektiv erbjuder. Företagets 

samlade erbjudande är av intresse parallellt med kunders personliga urval och paketering. 

 

Av vikt är samtidigt den närhet till relationstänkande som här, enligt min tolkning, kan 

skönjas. Den bild som framträder via intervjuerna präglas i viss utsträckning av intresset att 

förstå olika kunder och de variationer som förekommer, parallellt med ambitionen att inom 

ramen för relationsorienterad strategi närma sig kunderna. Personlig närhet och kunddatabaser 

står härvid i centrum. 

 

Utvärdering  

Att kunder på skilda sätt utvärderar såväl materiella som immateriella inslag är naturligt och 

grundläggande i all verksamhet. Med hänsyn till den betydelse och genomslagskraft detta kan 

få för tillkomsten av olika tjänsteinslag och bilden av dessa, betraktar Rytting (2006) denna 

ingrediens som en del av kundernas medverkan. Med avseende på handel och service är det 

naturligt att utvärdering i princip kan ske dels i förväg och i efterhand, dels kontinuerligt i 

anslutning till olika förlopp inom ramen för mötet med servicesystemet. Denna kontinuitet är 
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av intresse med hänsyn till att den stödjer processens uppbyggnad och därmed naturligt 

integreras i kundens samlade medverkan. 

 

Utvärdering framhålls som en fundamental ingrediens vid diskussioner med representanter för 

olika företag. Härvid är betydelsen av personalens agerande och bemötande i traditionella 

typer av servicelandskap naturlig och välkänd. Den betonas återkommande samtidigt som 

närheten till servicelandskapet i sin helhet och eventuellt också andra kunder är fundamental. 

Utifrån intervjumaterialet framträder inte minst kopplingar till varumärket ur ett perspektiv 

som, enligt min tolkning, betonar helheten och understryker betydelsen av kvalitetsfrågan. 

Serviceorientering och servicekvalitet är ingredienser som återkommande påtalas. 

 

Det bör dock framhållas att utvärdering utifrån den bild jag fått inte lika tydligt relateras till 

begreppet medverkan, vilket möjligen kan kopplas till att denna ingrediens i hög grad 

uppvisar en mental prägel. Utvärdering är dock ett fundamentalt inslag som stödjer 

utformningen av kundens väg genom systemet - den serviceprocess den enskilda kunden 

skapar på egen hand eller tillsammans med andra. Ett intressant konstaterande är att kunden 

då också delvis kan styra vilka utvärderande inslag som integreras i den samlade processen. 

 

Parallellt är det naturligt att kravet på kunder i deras medverkan, för att exempelvis finna 

relevant information, kan få betydelse och bli föremål för egen utvärdering. När det gäller 

specifikt tillgången till information är det för övrigt tydligt att intervjupersoner återkommande  

understryker betydelsen av att stödja kunderna väl på denna punkt. Med avseende på virtuella 

servicelandskap får kundens agerande naturligt en framskjuten roll. Dennes personliga 

utvärdering kan då till viss del relateras till bilden av den egna rollen och kravet på presta-

tioner, oavsett om personlig informationsinsamling, e-handel eller hantering av finansiella 

transaktioner står i centrum.    

 

Generellt bör också markeras att möjligheterna till medverkan varierar påtagligt baserat på de 

variationer som olika verksamheter uppvisar. Vissa arenor erbjuder genom sin karaktär 

omfattande möjligheter till medverkan och utvärdering, samtidigt som andra system uppvisar 

mera begränsade möjligheter. Med avseende på virtuella servicelandskap framträder en hög 

tillgänglighet parallellt med en specifik karaktär för den utvärderande kunden. 
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Värdeskapande 

I samband med varje kontakt med ett servicelandskap är de värden som uppkommer - eller 

som kunder eftersträvar - en avgörande komponent. Inom denna ram står värdeskapande i 

centrum för kundens engagemang i olika sekvenser och situationer (Rytting 2006). Förlopp av 

denna karaktär intar en avgörande position och framträder som specifika i relation till andra 

inslag. Att värde uppkommer är primärt och kunden själv kan uppfattas som en värdeskapare 

(creator, co-creator), vilket också framhållits tidigare. 

 

Med avseende på direkt värderelaterade processer inom ramen för kunders möte med olika 

servicelandskap framstår det som givande att beakta båda parters bidrag.  Utifrån bland annat 

diskussioner med företrädare för handel och service, accentuerar ett sådant betraktelsesätt, 

enligt min tolkning, den roll som leverantör såväl som kund intar i centrala situationer. På 

denna grund uppfattar jag generellt en acceptans för kunden som värdeskapare, samtidigt som 

varje företag självfallet vill uppleva och markera sin centrala roll ur detta perspektiv.  

 

Sammantaget ger detta en bild vilken markerar att kundvärden som uppkommer står i centrum 

för båda parter, genom att organisationen står till tjänst med servicelandskap inklusive 

personal och kunden uppvisar ett värderelaterat engagemang. Parallellt kan variationerna 

mellan kunder vara påtagliga och med denna utgångspunkt framstår det som naturligt för 

aktörer inom service och handel att markera sin roll och betydelse för att närma sig den 

enskilda kunden och därigenom också det värde som uppkommer. Betydelsen av ett flexibelt 

förhållningssätt inom organisationen betonas återkommande och framträder som en högst 

relevant komponent.  

 

Rytting (2006) aktualiserar olika direkt värderelaterade situationer och sekvenser inom ramen 

för nyttjande medverkan i kontakt med servicesystemet. Dels beaktas medverkan där kundens 

fysiska agerande på exempelvis ett gym intar en fundamental roll i värdeskapandet, dels på-

talas medverkan präglad av värde via personliga upplevelser, kunskap eller kommunikation.  

 

Med denna utgångspunkt erbjuder intervjumaterialet två tendenser. För det första framträder 

en bild av upplevelser som dels framstår som bransch- eller företagsspecifika, dels präglas av 

tillgänglighet, tjänstvillighet och god kvalitet. För det andra markeras inte minst att kunskap 

kan stå helt i centrum vid vissa kontakter med organisationen och att virtuella servicelandskap 

härvid kan fylla en väsentlig funktion. 
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Vidare kan kopplingen mellan värdeskapande och utvärdering påtalas. Samtidigt som 

värdeskapande ingredienser står i centrum ur kundens eget perspektiv, så är dennes samlade 

bild primär för organisationen. I detta framträder betydelsen av kunders utvärderande funktion 

generellt och inom denna ram inte minst då inslag som är primära för den egna bilden av de 

värderelaterade effekter som uppkommit. 

 

Avslutning  

I den kompletta bilden av kundens prestationer framstår avslutande insatser som något av en 

motpol till tillgänglighetsorienterade skeden. Medverkan av denna typ präglas i hög grad av 

praktiskt orienterade inslag inom servicelandskapet, som förflyttning från ett möte, hantering 

av utrustning och varor i olika sekvenser eller betalning. Samtidigt framträder varierande 

typer av stödjande medverkan efter mötet med servicesystemet, påtagligt av motsvarande 

karaktär i form av transporter och hantering av varor eller utrustning, men i viss utsträckning 

också av annan karaktär. 

 

Sådana prestationer är fundamentala och av sådan typ att de enligt min tolkning relativt 

tydligt uppfattas som inslag i kunders medverkan av representanter för olika företag. Påpekas 

kan att de inom handeln intar en framskjuten roll samtidigt som de uppvisar en speciell 

karaktär. Kundrollen accentueras då tydligt och betydelsen av att på detta plan stödja kunder 

och underlätta för dem markeras, parallellt med möjligheten att inom  vissa sektorer mer eller 

mindre avlasta kunder när det gäller sådant som hemtransporter eller installationer. 

 

Avslutning är en högst naturlig ingrediens och det intressanta i detta sammanhang är att 

inkludera och beakta den inom ramen för kunders medverkan, för att fånga och aktualisera 

den samlade bilden. Företags ambition att på detta plan underlätta för kunder markeras, det 

skall var enkelt och smidigt för dem att medverka.  

 

När det gäller virtuella servicelandskap kan avslutande inslag vara påtagligt lätta att hantera, 

samtidigt som olika arenors uppbyggnad och kunders erfarenheter är högst relevanta 

komponenter.  

 

3.2.2     Processbidrag  

Kundmedverkan relaterar direkt till serviceprocessen. Denna står i centrum och den enskilda 

kundens insatser formar enligt Rytting (2006) processbidrag i olika händelseförlopp. Kunden 
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skapar på egen hand eller tillsammans med andra olika händelseförlopp och dennes input blir 

avgörande för de effekter som uppkommer av egen medverkan. Två typer av bidrag kan sär-

skiljas: fysiska och informativa. 

. 

Bidragens karaktär är helt avgörande och vid diskussioner med intervjupersoner uppfattas 

detta som högst relevant och naturligt med hänsyn till att det är via kundens input i olika 

händelseförlopp som dennes prestationer framträder och får betydelse. Framhållas kan att 

termerna processbidrag och input, som här används synonymt, ter sig högst relevanta genom 

att de okomplicerat tycks förmedla den avsedda innebörden. I realiteten är det process-

bidragen som helt eller delvis skapar olika sekvenser i serviceprocessen - och det är här det 

visar sig hur organisationens erbjudande tillvaratas av kunderna.  

 

Den enskilda kunden presterar bidrag utifrån de möjligheter som erbjuds och karaktären på 

det servicelandskap denne möter. I många sammanhang betyder det att informativa bidrag står 

i centrum, delvis relaterat till kundens kunskaper inom ett visst område. Samtidigt är fysiska 

bidrag ofta mycket konkreta och uppenbara i olika sammanhang och i diskussioner med 

representanter för service och handel är det naturligt att inom denna ram uppmärksamma 

förflyttning och praktisk hantering. 

  

Utifrån min tolkning uppfattas, i samband med intervjuerna, fysiska bidrag som högst 

naturliga och i olika sammanhang inte direkt krävande. Snarare betraktas de som 

fundamentala inom ramen för relevant problemlösning eller för intressanta och givande 

upplevelser, i samband med shopping eller vid besöket på en anläggning som erbjuder någon 

form av attraktioner. Parallellt står dock klart att nätbaserad interaktion uppvisar särprägel 

genom att bland annat ställa mycket små krav på fysiska bidrag i jämförelse med traditionella 

typer av servicelandskap. 

 

Informativa bidrag kan dels vara verbala, dels av annan karaktär via sådant som personlig stil, 

klädsel och agerande. Vid diskussioner med representanter för olika verksamheter kommer 

informativa bidrag lätt i förgrunden, samtidigt som fysisk input enligt ovan är att betrakta som 

grundläggande. Detta ter sig naturligt med hänsyn till bland annat det inflytande som 

informationsutbyten kan få i vissa situationer och de variationer mellan olika kunder som kan 

förekomma. Information kan vara en central komponent i olika sammanhang; inom ramen för 

interaktion där kunden söker kunskap inför ett köp, i samband med specifikationer eller vid 
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möten med andra kunder. Det är överhuvudtaget lätt att konstatera betydelsen av kunders 

informativa bidrag vid interaktion med personal i många sammanhang, bland annat inom 

ramen för deras möte med traditionella servicelandskap inom handeln. Parallellt framträder 

den självklara roll som nätbaserad interaktion allt tydligare intar. Kunders informativa 

processbidrag står då helt i centrum. 

 

Variationerna är markanta i olika branscher och sammanhang och som en illustration uppvisar 

traditionell handel sin speciella karaktär via betydelsen av kunders stödjande förflyttning och 

olika former av agerande i självbetjänande servicelandskap. Parallellt framträder bland annat 

skillnader mellan välbekanta och vardagliga servicemiljöer i relation till sådana som kunder 

inte står så nära och möter med samma frekvens. Det centrala är att kundrollen naturligt kan 

inkludera olika typer av insatser, att karaktären på enskilda kunders medverkan uppvisar 

skillnader och att förväntningarna på den input de levererar kan variera.  

 

Vidare kan vissa sektorer baseras tydligare på personlig kunskapsrelaterad interaktion än 

andra, där kunders vanor och erfarenheter kan få naturlig genomslagkraft genom en mera 

självständig medverkan. Relaterat till intervjuerna kan inköp av hemelektronik respektive 

dagligvaruhandel illustrera detta. Samtidigt kan det vara intressant att närma sig skillnader i 

kunders samlade prestationer och bidrag inom ramen för traditionell cityhandel respektive 

mindre centralt belägna shoppingcentra. Med avseende på processbidrag inom banksektorn 

framträder markant kunders accept för att bland annat hantera egna transaktioner via de 

möjligheter nätet erbjuder. Kunders medverkan och karaktären på egna bidrag har i hög grad 

anpassats till de virtuella servicelandskap som erbjuds. 

 

För att vidga horisonten ser vi fysiska bidrag vid nyttjande av bland annat gym och 

sporthallar, som direkt relaterar till kunders eget värdeskapande. Vidare konstaterar vi att 

informativa bidrag via personlig närhet och interaktion mellan kunder framträder som en 

kraftfull komponent vid bland annat en musikfestival.  

 

Som en kommentar bör sammantaget markeras att presentationen ovan helt relaterar till 

kunders medverkan i kontakt med servicelandskapet. Samtidigt ser vi, enligt tidigare 

presentation, även betydelsen av kunders input i stödjande processer i förväg såväl som i 

efterhand (Rytting 2006). Nyttjande bidrag i samband med möten med olika servicelandskap 

intar dock en klart framträdande roll. 
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3.3     Effekterna av kunders medverkan 

 

Förståelse för helheten framstår som primär vid diskussioner med representanter för service 

och handel. Den betydelse kunder på olika sätt kan få och de effekter som kan relateras till 

deras deltagande och input är härvid av naturligt intresse. Ett perspektiv som genomgående 

beaktar kunden som en aktiv medaktör erbjuder naturligt detta.  

 

Fysiska, kommunikativa och mentala effekter är grundläggande i den teoretiska plattform som 

Rytting (2006) presenterat. Utifrån den samlade bild som framkommit i samband med 

intervjuerna ter sig dessa också relevanta. Parallellt innefattar samma teoretiska plattform, på 

ett annat plan, kunders inflytande på egna och andra kunders kvalitetsupplevelser liksom 

organisationens produktivitet. Ur praktikers perspektiv framstår inte minst kundens 

produktivitetsrelaterade inflytande som en naturlig och intressant ingrediens, vilket 

grundläggande markerar betydelsen av att beakta denne som en aktiv medaktör. Intresset för 

kunders kunskaper och möjligheter att hantera olika inslag är väl i takt med utvecklingen och 

en bild som framträder är att den roll som kunden intar framför datorns bildskärm accentuerar 

detta. Samtidigt är självbetjänande inslag generellt av intresse parallellt med självgående 

kunder oavsett karaktären på servicelandskap.  

 

Med avseende på andra effekter för organisationen påtalas i hög grad den information och de 

kunskaper som kunder bidrar med. Denna tendens relaterar naturligt till ambitionen att förstå 

och närma sig marknaden. I detta inryms också en acceptans för kvardröjande inslag som kan 

ligga till grund för indirekta effekter i efterhand. 

 

Servicekvalitet är vidare ett teoretiskt orienterat begrepp av sådan karaktär att det på olika sätt 

integrerar kunders inflytande på den egna kvalitetsupplevelsen. Med denna utgångspunkt är 

min tolkning i detta sammanhang att praktikers perspektiv i första hand understryker kunders 

medverkan via dels betydelsen av deras krav och förväntningar, dels deras inflytande vid 

interaktion med personal. Dessa inslag framstår som uppenbara och med naturlig närhet 

poängteras gärna betydelsen av anpassning och flexibilitet i kundmöten. Vad som därmed 

accentueras, enligt min tolkning, är att förmågan till anpassning blir kvalitetsdrivande såväl 

som karaktären på kundens bidrag i processen. Organisationens prestationer och leverans står 

i centrum vid kvalitetsupplevelser och specifikt förmågan till kundanpassning framstår då som 
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en högst relevant komponent tillsammans med kundens input, dennes förväntningar och det 

personliga sättet att tolka olika inslag.. 

 

Även om detta betraktelsesätt är av generell natur grundas det primärt i personliga möten. 

Därmed markeras då också den överlägsenhet som traditionella servicelandskap i vissa 

sammanhang kan uppvisa i jämförelse med leveranser via nätet, vilket också markeras i 

intervjumaterialet. Kundens roll som medverkande aktör i samband med nätinteraktion 

framträder markant och genomslagskraften av dennes bidrag är fundamental, men möjlig-

heterna till inflytande via anpassning från organisationens sida i den interaktiva processen kan 

vara naturligt begränsade.  

 

Näraliggande finns anledning att uppmärksamma värdebegreppet, som på motsvarande sätt 

kan relatera till flexibilitet och anpassning från organisationers sida. I intervjustudien lyfts 

detta på ett samlande sätt fram inom ramen för kundens inflytande, denne kan själv på olika 

sätt påverka, styra och reglera det värde som uppkommer. 

 

Betydelsen av interaktion mellan kunder inom servicelandskapet är markant i vissa delar av 

tjänstesektorn, exempelvis i anslutning till resor och olika former av attraktioner och nöjen. 

Intervjuerna har samtidigt pekat på att kopplingar mellan kunder inom handeln kan variera 

högst påtagligt, med hänsyn till produktområde och karaktären på olika servicelandskap. 

Kunder kan åtminstone på något sätt få betydelse för varandra i olika situationer, men det 

primära är att identifiera sammanhang och servicelandskap där omfattningen och betydelsen 

är markant. I vilken utsträckning kunders inflytande på denna grund är relaterat till kvalitet 

beror på situationen. Då kunder stödjer varandra och påverkar nyttjandet är närheten till 

kvalitet uppenbar, men i andra sammanhang kan det vara mera svårt att identifiera kopplingar. 

 

Den samlade bild av effekter som Rytting (2006) presenterar aktualiseras här inte. På ett mera 

ingående sätt klarläggs i denna olika inslag och logiska kedjor som på ett tidsrelaterat sätt 

beaktar effekter i anslutning till medverkan, parallellt med kvardröjande inslag och indirekta 

effekter i efterhand. I detta projekt uppmärksammas snarast sådana inslag som mera 

uppenbart framträder i organisationers dagliga arbete.  
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3.4     Servicelandskapets roll 

 

Något som är mycket tydligt är att kundens roll som medverkande part tydliggörs mera 

markant då den knyts till begreppet servicelandskap. I realiteten är detta en fundamental 

utgångspunkt med hänsyn till att servicelandskapet utgörs av den miljö och arena där 

serviceprocesser mycket påtagligt utspelar sig. Händelseförlopp som kunden medverkar i 

uppvisar därmed i hög grad en omedelbar närheten till det landskap en organisation erbjuder. 

 

Som tidigare påtalats har begreppet servicelandskap (servicescape) efterhand uppmärk-

sammats allt tydligare, med utgångspunkt från Bitner (1992). Samtidigt ter sig ett perspektiv 

vilket aktualiserar kunden i rollen som aktiv medaktör alltmera intressant. Självbetjänande 

system och virtuella servicelandskap kan då möjligen hamna i förgrunden, men genomgående 

framträder en naturlig närhet mellan kunden som en medverkande part och servicelandskapet. 

 

Då denna fundamentala utgångspunkt bejakas innebär det att uppbyggnad och design av 

servicelandskap rimligen bör ta sin utgångspunkt i de insatser som kunder presterar i rollen 

som medaktörer. Detta bör kunna berika bilden av olika servicelandskap såväl som av den 

medverkande kunden. Utifrån den bild jag fått har detta inte beaktats i tjänstelitteratur, 

möjligen med hänsyn till att en samlad modell av kunden som aktiv medaktör inte prioriterats.  

 

Vid möten med representanter för servicenäring och handel är det klart givande att knyta 

kundrollen och kunders prestationer till sekvenser och händelser som utspelar sig inom 

servicelandskapet. Detta framstår som högst naturligt, men det finns ändå anledning att 

parallellt uppmärksamma kunskap relaterad till dels olika typer av servicelandskap, dels 

kunden som en aktiv medaktör. Parallellt med andra befintliga perspektiv kan detta tillföra ny 

insikt och öka förståelsen. Kunders möte med servicelandskap är ett påfallande vanligt inslag 

i vardagen, vilket är markant relaterat till värdeskapande och organisationers möjligheter att 

kommunicera olika budskap till kunderna. Såväl betydelsen av traditionella som virtuella 

servicelandskap är framträdande i dagens samhälle och inom ramen för detta projekt har 

vikten av att på denna grund uppmärksamma kundrollen vuxit sig starkare. Med hänsyn till 

såväl bilden av olika varumärken som kvalitetsupplevelser och värdeskapande är det tänkvärt 

att bejaka den närhet som föreligger mellan den aktivt medverkande kunden och de 

servicelandskap denne möter.  
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4   Slutsatser och diskussion 

 

I detta arbete står kunden i centrum och specifikt då kundrollen ur ett perspektiv som 

identifierar kunden som en aktiv medaktör vid tillkomsten av tjänster inom konsumentsektorn. 

Olika serviceverksamheter, inklusive handel, står därmed i centrum. Presentationen nedan tar 

sin utgångspunkt i syftet och den centrala frågeställningen. 

 

4.1     Forskningsfrågan i centrum  

 

Forskningsfrågan lyder på följande sätt: 

Hur relevant och givande kan det vara - och vilken betydelse kan det få - att beakta ett 

perspektiv som på ett samlat sätt identifierar kunden som aktiv medaktör vid tillkomsten av 

tjänster inom den kommersiella konsumentorienterade tjänstesektorn och handeln? 

 

Då kunden identifieras som medverkande aktör ges enligt min tolkning dennes eget 

perspektiv en mera framträdande roll. En naturlig förhoppning är därmed att det kan öka 

förståelsen för kunden. I detta projekt har detta framträtt som naturligt. En ansats som söker 

klarlägga olika prestationer från kundens sida kan på ett berikande sätt förstärka bilden av 

kunden och i sin förlängning tydliggöra variationer mellan olika typer av kunder. Kunden står 

i centrum vid analys och valet av perspektiv speglar denne som en aktiv medaktör.  

 

Närheten till specifika servicesystem och servicelandskap kan därmed också, för det enskilda 

företaget, öppna upp en förstärkt insikt i frågor relaterade till serviceprocessen och tillkomsten 

av olika inslag i denna. Förståelse för den enskilda kunden är en naturlig följd av förståelse 

för dennes roll och ökad insikt på detta plan framstår som en högst relevant bas för 

anpassning, utveckling och förändring. Därtill bör framhållas att valet av perspektiv framstår 

som högst relevant och att olika perspektiv på kundrollen kan förstärka den samlade 

förståelsen. 

   

Vidare överensstämmer bilden av kunden som en aktiv medaktör påtagligt med ett 

servicelogiskt förhållningssätt som poängterar att organisationen ”står till tjänst” och att 

kunden på sitt personliga sätt engagerar sig och tillvaratar de möjligheter som erbjuds. 

Servicelogik och bilden av en medverkande kund går ”hand i hand”. Som tidigare framhållits 
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är detta synsätt välbekant då tjänster står i centrum, men samtidigt har Vargo och Lusch 

(2008a, 2008b) påtagligt aktualiserat frågan via engagemanget i ”service-dominant logic”. 

Servicelogiskt tänkande aktualiseras därmed ur ett mera övergripande perspektiv som inte 

enbart ställer tjänster och handel i centrum. I en tid då intresset för deras ansats 

uppmärksammas framstår det som högst relevant att ytterligare söka klargöra servicelogik, 

serviceprocesser och kundrollen ur det perspektiv som här står i centrum och med fokus på 

tjänster. Grunden och utgångspunkten i servicesammanhang framstår som vital för förståelsen 

av servicelogiska uttryck ur ett mer övergripande perspektiv. Då servicelogik ges en 

framtonad roll, speciellt på ett samlande och övergripande sätt, finns det enligt min bild 

anledning att närma sig kundrollen och söka klargöra olika ingredienser i denna. Även mot 

bakgrund av detta kan vi notera betydelsen av att klarlägga och jämföra olika perspektiv samt 

bejaka den roll som valet av perspektiv kan få. 

 

Då forskningsfrågan inkluderar betydelsen av ”…att beakta ett perspektiv som på ett samlat 

sätt identifierar kunden som aktiv medaktör …”  innebär det att helheten står i centrum. Detta 

bygger i sin tur förståelse för såväl helheten som de delar som formar denna helhet. Enligt 

min tolkning kan detta vara avgörande för att närma sig kundrollen på ett sätt som övertygar 

och är trovärdigt. Att beakta olika perspektiv kan vara givande, samtidigt som styrkan i 

respektive perspektiv bland annat framträder i den helhet som bygger samman olika delar. En 

komponent som i detta sammanhang kan påtalas är möjligheten att, via det perspektiv som här 

accentueras, tydliggöra olika typer av effekter som kan relateras till kunders medverkan. 

 

Därmed framstår det som relevant att eftersträva en helhetsbild, i den utsträckning det finns 

anledning att uppmärksamma kunden som aktiv medaktör överhuvudtaget. Självfallet kan det 

vara intressant att klarlägga kunders insatser och bidrag i speciella sekvenser och situationer, 

men om dessa inslag kan inordnas i en samlad bild ger detta naturlig tyngd. Detta har också 

varit framträdande i denna studie och mycket talar för att en samlad bild relaterad till valet av 

perspektiv kan främja förståelsen för kunden som en aktiv part. 

 

Vidare är närheten mellan kunden i rollen som medverkande aktör och de servicelandskap 

denne möter mycket framträdande och förståelsen för denna koppling framstår enligt min 

tolkning som angelägen. Kunder medverkar i serviceprocesser som mycket påtagligt utspelar 

sig i traditionella servicelandskap eller inom ramen för interaktion med teknikbaserade arenor. 
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Insikt i kundrollen kan därmed förädla förståelsen för olika typer av landskap, samtidigt som 

närheten även kan bygga en ökad förståelse i den omvända riktningen. 

 

På denna grund är det naturligt och väsentligt att bejaka den betydelse en samlad bild av 

kunders medverkan kan få som en relevant och intressant bas för uppbyggnad, design och 

utveckling av servicelandskapet. I realiteten är det självfallet så att kunders olika prestationer 

på olika sätt beaktas och får inflytande vid utformning och utveckling av servicelandskap, 

men det intressanta här är de vidgade möjligheter en perspektiv-relaterad och samlad bild kan 

erbjuda. 

 

Något som med koppling till detta framstår som tänkvärt är framväxten av virtuella service-

landskap. Idag interagerar vi med nätet för att lyssna på musik, hantera våra bank-

transaktioner, boka resor eller kanske handla skräddarsydda kläder. Inte minst erbjuds vi 

också stora möjligheter att interagera med andra kunder. Internet formas i hög grad av olika 

servicelandskap och möjligheterna talar för en intressant utveckling. 

 

I detta sammanhang är detta inte minst av intresse med hänsyn till de gemensamma drag 

respektive skillnader som föreligger mellan traditionella och virtuella landskap. Mycket talar 

för att det kan vara berikande att uppmärksamma kundrollen ur olika synvinklar och parallellt 

beakta de möjligheter som finns att bygga virtuella eller mera traditionella servicearenor. 

Virtuella servicelandskap öppnar på ett okomplicerat sätt upp det perspektiv som under-

stryker kundens aktiva medverkan, genom att denne i sådana sammanhang så tydligt 

framträder som den aktiva parten, vilken kontrollerar och styr händelseförloppen. Därmed kan 

denna bild av kundrollen vara ett stöd även för att beakta motsvarande perspektiv vid kunders 

möte med mera traditionella servicearenor.  

 

Samtidigt kan olika kundprestationer tydligt relateras till förlopp och händelser i traditionella 

och välbekanta servicelandskap, på ett sätt som kan överföras till virtuella arenor. Genom att 

identifiera olika inslag i kundrollen förstärks möjligheten att förstå olika typer av 

servicelandskap. Det blir lätt så att gränsen mellan virtuella och fysiska servicelandskap 

markeras och påtalas, men med utgångspunkt från god insikt i olika typer av prestationer från 

kundens sida framstår det som högst relevant att söka klargöra dels det gemensamma, dels det 

särpräglade och specifika. 
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4.2     Syftet i centrum 

 

Parallellt med forskningsfrågan är syftet att analysera och klarlägga relevansen i de 

referensramar för kunders medverkan som presenterats av Rytting (2006) - och parallellt 

tydliggöra styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i de begrepp och den bild som där 

aktualiseras. Vidare är ambitionen att analysera och klargöra på vilket sätt ett företags 

marknadsföring, inom konsumentorienterad service och handel, kan relateras till ett 

perspektiv som beaktar kunden som aktiv medaktör. 

 

Inledningsvis framträder härvid, med avseende på det första delsyftet, en klar närhet till 

forskningsfrågan via den helhetsbild som präglar de referensramar Rytting (2006) presenterat. 

Som tidigare nämnts framstår en samlad bild som relevant och intressant för att tydliggöra 

kundrollen. Något som då bör påpekas är att den modell som här står i centrum öppnar upp 

för de variationer som förekommer mellan olika sektorer och verksamheter, vilket ter sig helt 

avgörande. Specifikt relaterar detta till den fundamentala närheten mellan kunders presta-

tioner och olika typer av servicelandskap. 

 

Samtidigt bör framhållas att även om det aktuella perspektivet uppvisar accept, så innebär det 

självfallet inte en omedelbar accept för den aktuella modellen. Förutom att perspektivet är 

relativt oetablerat så är frågan rimligen relaterad dels till att en samlad begreppsapparat 

behöver ges tid för att vinna gehör, dels till det faktum att väl etablerade begrepp som 

konsumtion och produktion inte ges någon framträdande roll i modellen.  

 

För att närma sig den bild som Rytting (2006) presenterat så präglas denna, enligt tidigare 

framställning, markant av tre komponenter som är nära kopplade: insatser, processbidrag och 

effekter. Ett framträdande drag är samtidigt uppdelningen i dels nyttjande insatser i kontakt 

med servicesystemet, dels stödjande insatser i förväg eller i efterhand. Vidare uppmärksam-

mas olika inblandade parter och händelser i tidsrelaterade led.  

 

När det gäller insatser aktualiseras sex olika typer. Inom ramen för studien finns enligt min 

tolkning en grundläggande acceptans för dessa i anslutning till i första hand kundens möte 

med servicesystemet, samtidigt som det finns anledning att starkare tydliggöra dem som en 

helhet och klarlägga avgränsningar mellan dem. Komplexa inslag förekommer och det finns 
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anledning att närma sig dessa för att mera markant utforska och pröva dem i modellen. 

Oavsett detta framstår det i olika sammanhang som okomplicerat att identifiera olika typer av 

prestationer från kundens sida. Det avgörande är att säkra den helhet som dessa formar och då 

inte minst skarpare integrera stödjande insatser i förväg och i efterhand, vilka principiellt 

uppvisar motsvarande karaktär som nyttjande insatser i kontakt med servicelandskapet. 

Vidare kan bilden tydliggöras och förstärkas genom att klarlägga och påtagligt understryka 

närheten till servicelandskapet. Specifika inslag i kunders medverkan kan accentueras och 

relateras till karaktäristika i olika typer av servicelandskap, samtidigt som ingredienser i 

servicelandskapet kan relateras till olika typer av insatser från kundens sida. Med avseende 

speciellt på kunders insatser kan förtydliganden och förklaring i hög grad finna styrka i 

relationen till servicelandskapet. Via bilden av olika typer insatser aktualiseras vad kunder 

verkligen gör, vilket naturligt kan vara intresseväckande och ligga till grund för analys och 

diskussion. De inslag som integreras är inte okända, men kan få annan prägel och tyngd inom 

ramen för en samlad bild. 

 

Bilden av de processbidrag som kunder levererar framstår som okomplicerad. Två typer 

särskiljs, fysiska respektive informativa bidrag (Rytting 2006). I sin enkelhet underlättar detta 

analys och förståelse, vilket varit tydligt i studien, parallellt med det faktum att termen 

processbidrag markerar den omedelbara närheten till serviceprocessen. Samtidigt står dock 

klart att det synonymt kan vara tilltalande att tala om kunders input. Något som kan uppfattas 

som kritik är att denna enkla uppdelning får betraktas som grundläggande och att en 

vidareutveckling skulle kunna öka skärpan. Generellt ter sig dock detta inslag, kunders bidrag 

i serviceprocesser, som oproblematiskt i den teoretiska bilden. 

 

Vad gäller de olika effekter som kundens processbidrag skapar och formar, så är dessa av 

naturligt intresse. Rytting (2006) ställer kundens egna och andra kunders kvalitetsupplevelser 

i centrum, parallellt med produktivitetsrelaterade effekter för organisationen. Sådana kompo-

nenter är högst relevanta och uppmärksammas, men samtidigt står klart att andra typer av 

effekter tydligare kan lyftas fram och klargöras, bland annat betydelsen av kunskaper som 

kunder bidrar med till organisationen såväl som till andra kunder. Det står klart att ett 

spektrum av effekter mera markant kan framhävas och olika inslag i den teoretiska modellen 

kan utan problem ligga till grund för en sådan analys. Effekter av fysisk, kommunikativ 

respektive mental art inkluderas i modellen och denna bas kan bilda utgångspunkt för en 

sådan vidareutveckling.  
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I en tid då värdebegreppet betonas allt tydligare ter det sig också relevant att ge kundens roll 

som värdeskapare större uppmärksamhet. Modellen inbjuder även till detta med hänsyn till att 

den i princip integrerar de samlade effekterna av kundens prestationer. Mycket talar därmed 

för att det kan vara rimligt att söka bryta ut ett antal intressanta och relevanta typer av effekter 

och specifikt tydliggöra dessa. Genomgående framstår det som berikande att inkludera såväl 

kunden själv som andra kunder och leverantören, samtidigt som tidsrelaterade inslag kan 

tydliggöras mera distinkt via ”effekter i anslutning till medverkan” respektive ” spåren av 

kundens medverkan” (Rytting 2006). 

 

Som en speciell kommentar kan understrykas att etablerade perspektiv och begrepp har sin 

naturliga och väl inarbetade kraft. Nya ansatser välkomnas, men samtidigt ställs det självfallet 

stora krav på klarhet och trovärdighet då en modell relaterar till ett specifikt perspektiv och 

samtidigt introducerar en samlad begreppsapparat.  

 

Det andra delsyftet ställer företags marknadsföring i centrum, vilket i realiteten betyder att 

servicelandskapet aktualiseras som en marknadskanal. Närheten mellan kunders medverkan 

och servicelandskapet har i detta projekt framträtt och uppmärksammats mycket påtagligt. 

Inom ramen för kopplingen till olika servicelandskap kan bilden av kunden som aktiv 

medaktör förstärkas och framträda än mera tydligt. Utifrån den design olika servicelandskap 

uppvisar kan kundinsatser och processbidrag identifieras och landskapets inflytande fram-

träda. Servicearenan får naturlig betydelse för kundens prestationer. Då denne träder in i 

landskapet blir han eller hon en aktiv och nyttjande medaktör, samtidigt som inslag som 

miljö, design och symboler intar en stödjande och styrande roll. 

 

Därmed är det, enligt min bild, naturligt att markant uppmärksamma servicelandskapet som 

en marknadsföringsarena, där marknadsföring grundas i organisationens ambition att stå till 

tjänst och på olika nivåer skapa möjligheter för den aktivt medverkande kunden. Parallellt 

med kvalitetsfrågor och värdeskapande intar bilden av organisationen och varumärket en 

naturlig position i samband med kundens möte med servicelandskapet. Oavsett om personal 

och kunder integreras som en del av servicelandskapet eller ej, enligt tidigare diskussion, är 

personlig interaktion ett högst naturligt inslag i många typer av servicelandskap. Interaktiv 

marknadsföring (Grönroos 2008a) inom ramen för mänskliga möten uppvisar därmed också 

en fundamental närhet till servicearenor. 

 



 

 

38 

Detta betyder att kunder möter servicelandskap som på flera olika sätt speglar organisationer 

och varumärken. Parallellt med personal och andra kunder, kan landskapets design, karaktär 

och atmosfär få inflytande på kunden (Jfr. Bitner 1992) och skilda sinnesintryck (Jfr. Hultén 

et al. 2008) kan få genomslagskraft. Sammantaget kan servicelandskap som marknadsförings-

arenor präglas av såväl teknikbaserad och personlig interaktion som envägskommunikation, 

samtidigt som variationerna självfallet kan vara stora. 

 

Helt naturligt finns stor erfarenhet kopplad till servicelandskap och utveckling av sådana, 

utifrån kunskap om kunder och deras beteende inom olika sektorer, oavsett om begreppet 

servicelandskap används eller ur vilken synvinkel kunden beaktas. Samtidigt framträder 

därmed perspektiv och helhet som intressanta och högst relevanta ingredienser. På denna 

grund framstår det i detta sammanhang som högst relevant att poängtera servicelandskapets 

roll som marknadsföringsarena, ur ett servicelogiskt perspektiv och relaterat till en samlad 

bild av kunden som en aktiv medaktör. Baserat på detta aktualiseras nedan begreppet 

”Servicescape marketing”, vilket är svårt att finna i etablerad litteratur även om det rimligen 

bör ha aktualiserats i vissa sammanhang. 

 

 

4.3     Servicescape marketing 

 

Kunders möten och kontakter med traditionella och virtuella servicelandskap är påtagligt 

naturliga delar av vardagslivet. Olika servicearenor framträder som självklara och på många 

sätt är de essentiella inslag i samhället, inte minst som fundamentala mötesplatser för 

interaktion med servicepersonal såväl som andra kunder. Samtidigt kan de på olika sätt 

erbjuda självbetjäning och bjuda på inte minst syn-, ljud- och doftintryck via rumslig design, 

inredning, utrustning samt olika former av skyltning, symboler och utsmyckning (Jfr. Bitner 

1992). Servicelandskap av mera traditionell typ är sedan länge en naturlig grund i samhället. 

Samtidigt har betydelsen av nätburna arenor ökat påtagligt, utvecklingen har varit tydlig och 

de möjligheter som kunder erbjuds har förändrats mycket påtagligt. Förekomsten av 

servicelandskap är markant och helheten framstår som imponerande. 

 

Inom denna ram möter kunder, i rollen som medverkande aktörer, varierande typer av resurser 

som bidrar till och öppnar upp för personliga upplevelser och värdeskapande. Variationerna 
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kan vara högst påtagliga, men i en samlad betraktelse av kommersiella och icke-kommersiella 

servicelandskap framträder, ur kundens/besökarens synvinkel, personliga upplevelser och 

problemlösning som två grundbultar, parallellt med organisationens ambition att stå till tjänst. 

 

Samtidigt är närheten till den image ett varumärke förmedlar och formar uppenbar. Bilden av 

en organisation är central och ur ett servicerelaterat perspektiv framträder servicelandskapet 

som en högst relevant kanal i konsumentorienterade organisationers marknadsföring. Kunders 

möten med servicelandskap och personal i frontlinjen är markanta inslag i konsumentsektorn 

och olika arenor framträder som vardagsnära, välkända, nya, underhållande, trygga, unika etc. 

Servicelandskap formar i viss utsträckning vårt samhälle, samtidigt som de för den enskilde 

intar en naturlig, väsentlig och ibland avgörande roll. 

 

Av tidigare presentation följer att kunden genomgående kan betraktas som en aktiv medaktör i 

anslutning till sitt möte med ett servicelandskap, i den utsträckning som detta val av 

perspektiv bejakas. Kunden skapar och medverkar i olika händelseförlopp och får inflytande 

via egna prestationer och processbidrag, kunden är aktiv och inblandad. Närheten till det egna 

engagemanget och de egna prestationerna är fundamental och det stöd och de möjligheter 

arenan erbjuder får naturligt inflytande. Kunden tar intryck, kunden påverkas och i princip 

integreras marknadsföring  i händelseförlopp som präglas av att kunden är inblandad som en 

aktiv part. Värderelaterade inslag står i förgrunden, både med avseende på värdeskapande och 

utvärdering, som för övrigt kan vara en i det närmaste kontinuerlig ingrediens med koppling 

till kvalitet såväl som bilden av varumärket och organisationen. 

 

Därmed finns enligt min tolkning anledning att aktualisera företeelsen och termen 

”Servicescape marketing”. Denna kan ta formen av interaktiv marknadsföring, ett inslag som 

tydligt understryks av Grönroos (2008a), men utöver detta integreras också andra ingredienser 

i servicelandskapet som kan förmedla bilden av organisationen och ligga till grund för den 

image som uppkommer. Grundläggande finns därmed anledning att uppmärksamma sådant 

som interaktiva inslag av personlig eller icke-personlig karaktär; envägskommunikation av 

olika slag; inslag i rumsmiljön som temperatur, ljud och doft; kundnära rutiner samt fysiska 

element (varor, utrustning, inredning) med hänsyn till tillgång och funktion. Sammantaget 

erbjuder servicelandskapet ett antal kanaler som på olika sätt kan sätta avtryck.   
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På denna grund är det naturligt att understryka servicelandskapets specifika karaktär som 

marknadskanal. För det första framstår det, enligt min tolkning, som högst relevant att 

anlägga ett perspektiv vilket genomgående beaktar kunden som en aktiv medaktör, för det 

andra är det naturligt att tillvarata de möjligheter som sinnesmarknadsföring erbjuder (Jfr. 

Hultén et al. 2008). Med andra ord betyder detta att marknadsföringen relaterar dels till 

kunden som aktiv medaktör, dels till de möjligheter en sinnesorienterad kontext erbjuder. När 

det gäller det sistnämnda kan kortfattat understrykas de möjligheter olika arenor erbjuder. 

Servicelandskap inbjuder och utmanar till sinnesmarknadsföring. 

 

Målsättningen med Servicescape marketing är i första hand att stödja, orientera och förstärka 

kunders medverkan i serviceprocessen och därigenom få betydelse för den tjänst som 

uppkommer, kvalitetsupplevelsen,  de värden som skapas och bilden av organisationen (brand 

image). På denna grund kan Servicescape marketing knytas till relationen med kunden och 

möjligheterna att stödja och utveckla denna, via intryck och upplevelser som lever kvar efter 

kundens möte med servicelandskapet. 

 

Något som också kan understrykas, ur organisationens synvinkel, är närheten till kunden och 

processer som denne är inblandad i, vilket accentuerar möjligheten att på ett flexibelt sätt 

anpassa kommunikation och olika lösningar. På ett naturligt sätt relaterar skräddarsydda 

lösningar till kunders aktiva medverkan inom ramen för interaktion och/eller självservice. 

Kunden agerar självständigt eller klargör sina synpunkter och önskemål, kunden tar beslut och 

får inflytande i den utsträckning som systemet räcker till. Det sistnämnda är väsentligt med 

hänsyn till att flexibilitet och närhet tillsammans kan öppna upp en arena för kundnära, nästan 

skräddarsydd, marknadsföring - vilken engagerar kunden som medaktör via bidrag i 

tjänsteprocessen såväl som via dennes personliga sätt att tolka olika inslag. Närheten till 

värdeskapande, kvalitetsupplevelser och image framstår som uppenbar. 

 

 

4.4     Perspektivet framstår som avgörande 

 

I detta arbete aktualiseras kunden som aktiv part i serviceprocesser och som medaktör vid 

tillkomsten av konsumenttjänster. Grundläggande är det härvid, enligt min tolkning, primärt 
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att ställa kundrollen i centrum och bejaka valet av perspektiv som en samlande komponent. 

Med denna utgångspunkt kan följande understrykas:  

 

För det första erbjuder accepten för ett samlande perspektiv möjligheter att fånga och 

tydliggöra en helhet som kan öka förståelsen för kunden i rollen som aktiv medaktör. Detta 

framstår som högst relevant med hänsyn till att kundmedverkan återkommande påtalas i 

tjänstelitteratur, även om helhet och perspektiv inte poängteras. Samtidigt framträder kundens 

aktiva roll alltmera påtagligt via nätbaserade lösningar och i någon mån också via förnyade 

möjligheter till självbetjäning på andra plan.  

 

Med intresset för en helhet följer också betydelsen av att tydliggöra de delar som formar 

denna. De referensramar som presenterats av Rytting (2006) präglas grundläggande av tre 

delar. Dels beaktas olika typer av insatser från kundens sida, dels bidrag som denne levererar i 

tjänsteprocessen (input) och dessutom olika effekter som kan uppkomma till följd av kundens 

prestationer. Sex olika typer av insatser klarläggs baserat på karaktären på kundens 

engagemang då denne i olika sekvenser möter servicesystemet, samtidigt som två principiellt 

olika typer av processbidrag presenteras: fysiska respektive informativa. Med denna 

utgångspunkt aktualiseras sedan olika typer av effekter som, för inblandade parter, kan 

relateras till kundens medverkan. 

 

Denna modell har givits en framträdande position, men det primära är oavsett detta att bejaka 

helheten och valet av perspektiv. Alternativa modeller är av intresse och fortsatt forskning 

med denna inriktning kan ses som högst värdefull. 

 

För övrigt finns också anledning att uppmärksamma begreppet ”service-dominant logic” och 

den dialog och diskussion som Vargo och Lusch (2008a, 2008b) bidraget till. Marknadsföring 

står då i centrum på ett mera övergripande plan. Det intressanta i detta sammanhang är dock 

att såväl begreppet service som en accept för kunden i rollen som ”co-creator of value” 

aktualiseras på ett sätt som enligt min tolkning kan främja intresset för det perspektiv som 

präglar detta arbete. Det parallella intresset för servicelogik och kunden som aktiv medaktör 

är i hög grad tänkvärt.  

 

För det andra öppnar helhet och perspektiv påtagligt upp närheten till en organisations  

servicelandskap. Den naturliga grunden för detta är att olika tjänsteinslag i hög grad 
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uppkommer i traditionella eller virtuella servicelandskap och att betydelsen av kunders 

medverkan och prestationer då är påtaglig. Därmed kan den ansats som här diskuteras även 

stödja förståelsen för olika servicelandskap och sådana ingredienser som formar dessa. 

Samhället präglas av mångfald och med denna utgångspunkt framstår det som värdefullt att, 

med koppling till kundrollen, söka klarlägga olika typer av servicearenor utifrån 

gemensamma drag och samtidigt uppmärksamma möjligheterna till särprägel i det enskilda 

fallet. Näraliggande kan, enligt min tolkning, intresset för kunden som aktiv medpart förstärka 

möjligheten att tydliggöra inte bara servicelandskap utan också olika tjänster, exempelvis via 

parallell analys av olika arenor och de möjligheter som kunder erbjuds, de krav på medverkan 

som ställs eller betydelsen av olika insatser/prestationer. 

 

För det tredje kan nya perspektiv öppna upp en förstärkt insikt i enskilda kunders beteende. 

Kunden framträder i detta sammanhang genomgående ur en annan synvinkel och en ansats 

präglad av olika typer insatser kan naturligt bidra till ökad förståelse för kunderna och deras 

prestationer, inte minst med koppling till deras kunskaper. Detta relaterar väl till intresset, ur 

organisationens synvinkel, att skapa förutsättningar för kunder på rätt nivå, att identifiera 

förväntningar som finns på kunden och kanske också att finna en relevant grund för 

segmentering. Parallellt kan det vara högst relevant att beakta och förstå kundens bild av egen 

medverkan. Denna relaterar naturligt till företagets leverans i olika situationer och det 

framstår som intressant att söka klargöra i vilken utsträckning denna ingrediens möjligen kan 

inrymmas i kvalitetsupplevelsen. 

 

Möjligheterna för kunder att kunna medverka på ett givande och personligt sätt framträder 

som väsentliga. Ett kundorienterat och flexibelt servicesystem är primärt, samtidigt som 

ansträngningar för att stödja och lära kunderna kan vara av stort värde i olika sammanhang. 

Något som härvid kan understrykas är att variationerna är stora. Glädje, nöje och lättsamma 

upplevelser kan stå i förgrunden, samtidigt som prestationer mera präglade av sökande, 

tidskrävande väntan eller ansträngning också kan förekomma.  

 

Något som dessutom kan understrykas är kopplingen mellan kunders prestationer och det 

relationstänkande som så ofta aktualiseras i marknadsföringen. Att uppmärksamma kundens 

medverkande roll och dennes prestationer framstår även på denna grund som relevant. Båda 

parters engagemang, bidrag och inflytande är rimligen av intresse i en relation. 
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