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Sammandrag 

Denna studie undersöker en värdeskapande process som förekommer inom byggbranschen. I 

denna något exceptionella kontext finns inte den fysiska kärnprodukten - bostaden - att tillgå 

förrän en avsevärd tid efter köp och det är således av betydelse för kunden att uppleva värde 

även i processen. Syftet är att undersöka vilka faser samt element som skapar värde för kunden i 

processen vid köp av en nyproducerad bostad, fram till tillträdesdagen. Från visningsdagen fram 

till inflyttning förekommer fem faser i processen som består av varsin cykel. Inom dessa 

återfinns ett eller flera av elementen interaktion, stödjande och samskapande. I de aktiviteter som 

Byggföretaget genomför i interaktion med kunden bistår dessa element i värdeskapandet. 

Slutsatsen kunde dras att det är kombinationen av elementen i processen som skapar värde för 

kunden, inte ett specifikt element isolerat från de andra.  

Nyckelord: Den värdeskapande processen, värde, interaktion, stödjande, samskapande, faser, 

element.  
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1. Att hitta sitt nya hem 

Både i Uppsala och Stockholm råder stor bostadsbrist och efterfrågan på nya bostäder är således 

hög (Korsgren, 2013; Stockholms Handelskammare, 2014). Byggföretag reser byggnad efter 

byggnad och numera kan hela byggprojekt imponerande nog sälja slut inom loppet av någon 

vecka. Den relativt låga tillgången på nyproducerade bostäder, så kallad nyproduktion, skapar 

konkurrens mellan intressenter av samma boendeobjekt och detta leder till köbildning 

(Säljledare, 2014). Vid försäljning av dessa nyproducerade bostäder befinner sig byggprojekten 

oftast i en planeringsfas där enbart ritningar och modeller än så länge existerar. Vidare har 

kunden heller inte tillgång till den faktiska produkt hon köper förrän i slutfasen av produktionen, 

ofta efter cirka 1-2,5 år (Säljledare, 2014). Istället inleds en process mellan kund och företag. 

Denna process avser skapa värde i ett köpsammanhang där kärnprodukten - den inflyttningsklara 

bostaden - inte är närvarande förrän långt efter köpet, och utvinnande av värde i samband med 

produkten ligger först en bra bit fram i tiden. Företagen har förståelse för kundens upplevelse att 

“Det är jättesvårt att köpa bostad för så mycket pengar från bara en ritning” (Säljledare, 2014). 

Givet att den fysiska produkten är frånvarande under den värdeskapande processens gång och 

den omfattande summan som är involverad vid köp av bostad är det relevant att undersöka vad i 

processen kunden upplever som värdefullt.  

Numera lägger byggföretag i allt större utsträckning vikt vid att skapa en upplevelse och 

atmosfär vid visning och försäljning av bostäder för att visa potentialen till ett framtida boende. 

Redan inledningsvis vid visningar läggs stor vikt vid design, inredning och utformning av 

visningslägenheter för att skapa upplevelsen av ett hem. För att ta hemmakänslan steget längre 

slår man på kaffet och serverar härligt doftande bullar - precis som hemma. (Säljledare, 2014) 

Denna upplevelse är tänkt att skapa ett behov och en känsla för att locka kunden att vilja köpa 

och vidare in till nästa steg i den värdeskapande processen, där kund och företag genom 

interaktion samskapar för att skapa känslan av hemma.  

1.1 Värde utan produkt 

Trots att konceptet värdeskapande ses som ett av de mest svårdefinierade och abstrakta används 

det både ofta och flyktigt i litteraturen (Carú & Cova, 2003; Sánchez-Fernández & Iniesta-

Bonillo, 2007). Egentligen vet man väldigt lite om den värdeskapande processen i sig, när den 
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börjar samt när den slutar (Grönroos, 2011:282). Processen för bostadsköp kan börja och sluta i 

olika stadier för olika personer, och blir i denna kontext individuell. Tankarna att köpa bostad 

börjar olika långt innan första mötet - interaktionen - med byggföretaget. Vidare startar en ny 

process från tillträdesdagen då kärnprodukten - bostadsobjektet – faktiskt existerar och där värde 

upplevs i samband med användandet av denna. (Säljledare, 2014) Den process som ämnas 

undersökas är från det stadium där interaktionen inleds med företaget tills dess att inflyttning 

sker på tillträdesdagen. Därefter flyttas processen över, ur företagets synpunkt, till vad som 

kallas eftermarknad (Säljsupport, 2014). Därav, med process avses i studien en avgränsad 

tidsperiod. Den inleds med visningsfasen då kunden visar ett intresse för ett bostadsobjekt - 

lägenhet eller hus - och avslutas i fasen då hon får tillträde till sitt nya hem. Skillnaden mellan 

den avgränsade processen som undersöks och övriga delar är vad som är skapande och 

utvinnande av värde. Fortsättningsvis kommer således “processen” syfta till den studerade 

värdeskapande process från första interaktionen med företaget fram till tillträdesdagen, såvida 

inget annat uttrycks.  

Innebörden av konceptet värde diskuteras omfattande i dagens forskning i relation till produkter 

och tjänster. Modern teori säger att värde är något som utvinns ur den nytta som antingen en 

produkt eller tjänst skapar (Vargo & Lusch, 2004). Med andra ord är det inte en faktisk produkt 

eller nödvändigtvis resultatet av en tjänst som ligger i fokus för upplevt värde, utan snarare 

konsumtionsprocessen för den aktuella produkten eller tjänsten (Grönroos, 2006:324). För att 

beskriva hur författarna Vargo & Lusch (2004:11) upplever fenomenet citeras ur deras forskning 

beträffande Service-dominant logic att “produkter är redskap som tillhandahåller tjänster för 

och i samspel med konsumenten”. Således anses det även i fallet med fysiska produkter, såväl 

som med tjänster, att det är vad ‘tjänsten/processen’ utvinner ur den materiella produkten som 

skapar ett värde för konsumenten och inte enbart resultatet av att inneha produkten i sig 

(Grönroos, 2006:323).  

När konkurrensen mellan företag växer sig allt starkare måste företagen anpassa sig efter och 

agera utifrån dessa värdeskapande processer, upplevda ur kundens perspektiv. Tidigare har 

relationen mellan kunder och företag varit mer ensidig. Företagen har mer eller mindre bestämt 

vad marknaden behöver och ur detta produktorienterade fokus har således utbudet skapats 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004:5). I en kontext där processen, i relation till produkter och 
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tjänster, skapar nytta för en kund har således fokus på kundorientering - kundens upplevda värde 

- stor betydelse. Redan på 60-talet påvisade Levitt (1960:45) med ett fallexempel hur enbart 

produktorientering kan vara så pass skadligt att en hel industri stagnerar som ett resultat av att 

inte se värdet för kunden - nyttan - som fokus för värdeskapande. När konsumenter idag är allt 

mer medvetna om sina behov och vad som saknas på marknaden har produktorienteringen med 

tiden börjat skifta fokus till en kundorientering. Detta syns inte minst inom byggindustrin för 

nyproduktion där kunderna har ett finger med i spelet.    

Grönroos (2006:324) beskriver hur underlättande av interaktionen mellan leverantören av en 

tjänst och konsumenten av tjänsten under konsumtionsprocessen är avgörande för värdeskapande 

och upplevt värde i processen. Att stödja och på andra sätt bistå kunden i den värdeskapande 

processen är värdefullt för att kunden ska uppleva att hon är “better off than before” (Grönroos, 

2006:323). Värdet som konsumenter tidigare enbart upplevde från en slutlig produkt har således 

skiftat och allt mer fokus läggs numera istället på den individuella upplevelsen av processen. Av 

detta följer att värdeskapande som en upplevelse är en process som utvecklas mellan kunder och 

företag, där kundens behov tas med i beaktande. Produkter utformas utifrån kundens behov och 

preferenser tillsammans med företaget i en interaktiv process. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) I 

kontexten med försäljning av nyproduktion av bostäder lägger kunder stora pengar i förhand på 

en produkt som i sig själv genererar värde först efter tillträdesdagen. Tiden dessförinnan bistår 

företaget med tjänster i form av stödjande i en värdeskapande process, där företaget “Håller 

kunder varma” (Säljledare, 2014). Denna långa process på ett par år innan kunden får tillgång 

till den fysiska produkten kan ses som exceptionell och gör den värdeskapande processen 

applicerbar på ett byggföretag specifikt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att värde idag anses bli skapat och upplevs i en process där 

faktorer som interaktion, stödjande och samskapande är viktiga element. Det innebär å ena sidan 

att en färdigproducerad produkt ännu inte existerar och kan därav inte med sin fysiska närvaro 

bistå att förmedla sitt värde i processen som produkten är relaterad med. Å andra sidan öppnar 

det möjligheten för kunder att vara allt mer involverande under skapandeprocessen, där 

samskapande ses som ett element. För att utveckla en förståelse ur kundens perspektiv om vad 

hon anser vara viktigt i sin värdeskapande process leder fram till att undersöka följande 

frågeställning:  
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I kontexten av nyproduktion av bostäder ligger köptillfället en avsevärd tid före produktens 

faktiska existens. Vilka faser och element i den värdeskapande processen från initial interaktion 

till tillträdesdagen är viktiga för kundens upplevda värde? 

1.2 Syfte  

Studien ämnar undersöka vilka faser samt element som skapar värde i en process sett ur ett 

kundperspektiv. Den fysiska kärnprodukten, den bostad kunden köper för en stor summa pengar, 

finns inte att tillgå förrän i slutskedet av denna process. Slutskedet syftar till de 1-2,5 år det tar 

innan kunden får tillträde till den fysiska produkt som köptes i det tillfälle ett juridiskt bindande 

kontrakt signerades - bokningsavtal, köpekontrakt och/eller dylikt. 

Processen som studien undersöker sträcker sig över ett antal faser. Dessa inleds från och med 

dagen för visning fram till den dag kunden flyttar in och då får tillgång till den fysiska, 

färdigställda produkten. Under den här perioden undersöks huruvida Byggföretaget genom 

elementen interaktion, stödjande och samskapande kan bistå sina kunder att skapa och uppleva 

värde i processen att köpa ett nyproducerat hem. 
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2. Processen att bygga sitt egna hem: exemplet Byggföretaget 

Konsumenters röster väger idag allt tyngre och inverkar på såväl företags produktion som 

arbetssätt. När erbjudanden av produkter och tjänster har blivit mer och mer snarlika får en kunds 

subjektiva önskan om hur slutresultatet ska se ut större betydelse i verksamheten. (Grönroos, 

2006; Vargo & Lusch, 2004) Detta återspeglas i följande faser som beskriver ett byggföretags 

process vid nyproduktion av bostäder. Exemplet nedan gäller Byggföretaget, en av de stora 

rikstäckande bostadsproducenterna i Sverige. Samtlig information om Byggföretagets process 

härrör från en representant med titeln säljledare.  

Visning 

Numera lägger byggföretagen i allt större utsträckning vikt vid att skapa en upplevelse och 

atmosfär vid visning och försäljning av bostäder. Detta genomförs inledningsvis vid visningar 

för att visa potentialen till ett framtida boende. Stor vikt läggs vid design, inredning och 

utformning av visningslägenheter för att skapa upplevelsen av ett hem. Förutom de visuella 

intrycken spelar man även på resterande sinnesintryck. Exempelvis, på visningsdagar slår man på 

kaffet, serverar sju sorters kakor och skapar dofter som du finner i ett hem. Detta är tänkt att 

skapa ett behov och en känsla för att locka till köp, trots att produkten till försäljning ännu inte 

finns. Sker visning i en lägenhet är det nästan alltid i ett annat tidigare byggprojekt än det som 

säljs eller i en helt annan lokal. Till hjälp för att skapa en bild av den produkt som säljs används 

ritningar, virtuella hjälpmedel, modeller och andra illustrativa medel. Kunden kan se den flora av 

alternativ på fast inredning som kan väljas för att passa hennes specifika smak. Det anordnas 

ibland även olika typer av korta föredrag om hur man bäst placerar belysning i sitt hem, hur man 

kan planera sitt kök, plantera på balkongen eller uteplatsen och så vidare. Det finns även säljare 

och ibland visningsvärdar närvarande för att svara på frågor och funderingar.  

Beslut och kontraktsignering 

När kunden visat sitt intresse för ett specifikt objekt blir nästa steg kontakt med säljare, eller 

mäklare som agerar säljare för Byggföretaget. Kunden blir djupare informerad om hur ett 

potentiellt köp av boende kommer att se ut – hur processen från köp till tillträde går till såväl 

som kontraktskrivande samt tid och hantering som rör det finansiella. Ett flertal olika former av 
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avtal (kan) signeras i olika etapper, från reservation och bokningsavtal till ett slutligt 

köpekontrakt.  

Inredningsval och tillval 

Efter avtalsskrivning får kunden kontakt med en inredningsansvarig. Vid den här tidpunkten, 

efter cirka 6 månader, börjar den faktiska planeringen av den egna bostaden, dels av 

inredningsval som ingår i paketet, men även frågor om potentiella tillval - förändringar utöver 

standardval, exempelvis annan belysning, placering av väggar och dörrhål.  

De val som inledningsvis behandlas är val av ”inredningsstil”. Byggföretaget har med hjälp av 

inredningsarkitekter tagit fram fyra olika inredningsstilar som är tänkta att fånga upp den breda 

floran av en befolknings subjektiva smak. Efter att ha valt den stil som faller en i smaken finns 

det alternativ även inom stilen, exempelvis tapetval. Det är heller inte ovanligt att kunder vill 

göra ändringar utöver de val som ingår i priset. Det kan vara val av inredning stilarna emellan 

eller andra ändringar, vilka ofta medför en extra kostnad och räknas som tillval.  

Kunder kan fråga om allt mellan himmel och jord när det kommer till ändringar de vill göra i 

bostaden. Det finns givetvis begränsningar för hur mycket som kan ändras, dels på grund av 

konstruktionens begränsningar och dels tids- och kostnadsfrågan. Valen går att påverka under en 

ganska lång period och sista ändringen kan göras ungefär 12 månader innan kunden får tillträde 

till sin bostad.  

Smygtitt och tillträde 

Kunderna är givetvis väldigt nyfikna på sitt framtida boende, så för att ”Hålla kunderna varma” 

(Säljledare, 2014) håller Byggföretaget dem underrättade med diverse utskick under 

byggnationen och så fort en byggnad rests får kunden möjlighet att besöka sin bostad. När den 

första titten erbjuds finns än så länge bara skalet av byggnaden, men trots detta finns behovet hos 

kunderna att få en smygtitt. Kunderna får även en andra möjlighet innan inflyttningsdagen att se 

sitt färdigbyggda hem. Detta sker ofta samtidigt som den oberoende slutbesiktningen utförs och 

slutför byggnadsprocessen. Slutligen kommer tillträdesfasen, den dagen då kunderna får 

nycklarna till sitt nya hem, och en annan process inleds där den fysiska kärnprodukten är del i 

utvinnandet av värde.  
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3. Interaktion, stödjande och samskapande - skapar värde i en process? 

I det följande presenteras ett teoretiskt ramverk som mynnar ut i en multi-cyklisk modell där 

element för den undersökta processen beskrivs i aktuell kontext. Initialt presenteras begreppet 

värde i sammanhang av produkter och tjänster för att senare sättas i relation till element i 

processen - interaktion, stödjande och samskapande. 

3.1 Värde i en process 

Kotler (1977:8) hävdar att värdet av fysiska produkter inte ligger i att äga dem utan i att utvinna 

tjänsten de skapar. Produkter kan i andra termer ses som medel för att uppnå ändamål. 

Konsumenter köper inte sällan produkter på grund av den känsla de skapar, och att de genererar 

tillfredsställelse utöver den grundläggande funktionen som de är associerade med (Gutman, 

1982:60). 

Produkter kan ses som en typ av resurs i samspel med andra resurser, som människor, system, 

information och infrastrukturer. Detta innebär att enbart produkter isolerat inte genererar tjänster. 

Tjänster uppstår i en interaktiv process där olika resurser är verksamma parallellt och där 

interaktion med kunden pågår som en samskapande resurs (Grönroos, 2006:325). Värdeskapande 

för kunden är beroende av hur denna process utvecklas och hur den slutliga produkten upplevs. 

Det innebär att tjänsterna under processen fram till att en produkt köps, eller i detta fall kan 

tillgås, tillsammans med tidigare nämnda resurser bidrar och stödjer en kunds upplevda 

värdeskapande (Grönroos, 2006:325,327). Företag stödjer en kunds värdeskapande genom att 

tillhandahålla tjänster och produkter som hjälper till att lösa kundens behov (Grönroos, 

2006:323). Inom processen för nyproducerade bostäder återspeglas detta exempelvis av de 

inredningsval som erbjuds av företaget för att värde ska kunna skapas för kunden. Kunden måste 

vara den part som avgör värde i processen. Företaget kan enbart erbjuda värdeförslag och kunden 

blir aktivt deltagande i sitt eget värdeskapande i processen genom samskapandet (Vargo & 

Lusch, 2004:7,11). Genom att Byggföretaget ger värdeförslag, läggs vikt vid att interagera med 

och stödja kunden under den värdeskapande processen fram till att tillgång till bostaden kan ges.  

Att förstå när värde för en kund skapas kan vara problematiskt då värde är någonting som 

upplevs subjektivt (Grönroos, 2011:282). Att aktivt skapa värde ger intrycket av att denna 

process är medveten och fullt genomtänkt - detta behöver inte alltid vara fallet. I flertalet 
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situationer uppstår värde omedvetet genom användning av produkter och tjänsteaktiviteter. 

(Grönroos, 2011:282) Trots detta kommer termen ‘skapa värde/värdeskapande’ att användas, 

dock med beaktande att den värdeskapande processen kan ske både medvetet och omedvetet. 

Flertalet konsumtionsaktiviteter kan existera utan interaktion med företag, vilket leder till att 

kunden kan skapa värde för egen vinning (Grönroos, 2008; Gummerus, 2013:30). I de fall som 

detta sker, när kunden använder ett företags resurser av något slag, skapas värde för kunden. 

Dock ses det inte som samskapande av värde då en direkt interaktion mellan både parter 

utelämnas (Gummerus, 2013:32).  

3.2 Fysisk omgivning skapar atmosfär 

Den fysiska omgivningen i kommersiella sammanhang kan påverka hur både kunder och 

anställda upplever en situation och hur de interagerar med och sinsemellan varandra. Genom 

noggrant utvalda dimensioner - attribut - i den fysiska omgivningen kan företag skapa en 

atmosfär som bidrar till de upplevelser de önskar att kunden ska ha, och såväl de utfall av 

beteenden som företaget strävar efter som resultat av detta. (Bitner, 1992) Dessa dimensioner 

som upplevs spelar på en individs sinnen och kan i visningssammanhang av nyproducerade 

bostäder vara inredning, dofter, ljussättning och liknande.  

I sin forskning om Servicescapes - en av människan skapad fysisk omgivning i motsatts till den 

naturliga eller sociala miljön - undersöker Bitner (1992) hur fysiska omgivningar kan inverka på 

människors beteenden. Hur den fysiska omgivningen är skapad och ses som en fysisk resurs är 

något som tidigare har berörts mycket begränsat inom forskningen (Becker, 1981:130; Bitner, 

1992:58). Det sätt den fysiska omgivningen är skapad kan hjälpa eller stjälpa framgångarna i 

marknadsföringssammanhang (Bitner, 1992:58). Studier som behandlar ‘environmental 

psychology’ har visat att individer reagerar på sin omgivning på två motsatta sätt: närmande eller 

undvikande (Mehrabian & Russell, 1974; Bitner, 1992:60). Närmanden är positiva beteenden 

gentemot en specifik plats och inkluderar beteenden som att stanna, utforska, komma in, finna 

möjligheter, genomföra sitt syfte och så vidare. På andra sidan av spektrat återfinns undvikande 

beteenden. De baseras av konsumenten på negativa upplevelser och skapar följaktligen negativa 

beteenden – att vilja lämna, inte utnyttja möjligheter, inte vilja utforska eller genomföra sitt syfte 

i denna omgivning. (Bitner, 1992:60–61) Även om byggföretag idag torde vara medvetna att 
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nämnda dimensioner påverkar kunden innebär det dock inte att de nödvändigtvis vet exakt hur 

eller i vilken mån respektive dimension påverkar. 

Bitners forskning visar hur beteenden uppstår som en följd av den fysiska omgivningen. Inre 

reaktioner, följande de dimensioner som företaget presenterar, genererar slutgiltiga beteenden 

hos kunden. Dessa försöker företaget identifiera i förväg för att genom dimensionerna framhäva 

en specifik önskad handling. (Bitner, 1992:59–64) Givet att dessa miljörelaterade dimensioner 

tolkas och upplevs subjektivt är det svårt för företag att skapa en omgivning som tilltalar alla och 

utmaningen ligger således för ett företag i att försöka anpassa den lämpligast för den eller de 

kundgrupper som företaget riktar sig mot (Bitner, 1992:62). Utöver att ha en inverkan på 

upplevelser och beteenden kan omgivningen påverka sociala interaktioner mellan kund och 

företag. Varaktighet, kvalitet och fortskridande är faktorer i interaktionen som kan påverkas. 

(Bitner, 1992:61) Med detta sagt kan kundens avsikt att gå in i, samt upplevelsen av hela 

processen påverkas av hur omgivningen inledningsvis influerat kunden - både medvetet och 

undermedvetet.  

3.3 Interaktion - ett första steg i värdeskapandet 

Tjänster kan definieras som en process av aktiviteter där interaktion uppstår mellan kunder och 

företag och där produkter och andra fysiska resurser är del av interaktionen (Grönroos, 2000:46). 

Interaktion karaktäriseras av ömsesidiga handlingar mellan två eller flera parter där påverkan på 

varandra förekommer (Grönroos, 2011:289). En tjänst syftar till att underlätta en kunds behov, 

och tjänsten som tillhandahålls ska av kunden uppfattas skapa en känsla av att vara ’better off 

than before’ (Grönroos, 2006:323). En kärnprodukt baserad på en fysisk vara inkluderar idag 

mer än bara ett resultat av produktion då allt fler produkter innefattar tjänstemoment. Detta har 

bidragit till att produktion kan ses som en process av aktiviteter och därmed sägas efterlikna den 

process som sker för tjänster (Grönroos, 2006:318–320). Även om processen för produkter och 

tjänster har blivit allt mer snarlika används distinktioner mellan dessa två. Produkter kan ses som 

resultatet av produktionsprocesser medan tjänster ses som aktiviteter i en interaktiv process, som 

i sin tur leder till framställning av en produkt. (Grönroos, 2011:284) I byggbranschen köper 

kunden en produkt i form av en bostad. De värdeförslag i form av tjänster som erbjuds av 

företaget blir aktiviteter och resurser i en interaktiv process som till slut kommer att generera den 

bostad som kunden köpt. 
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Interaktionen mellan kunder och företag vid konsumtion av tjänster och produkter har utvecklats 

till att bli allt mer viktig under processens gång (Grönroos, 2006:320). Tidigare låg fokus på 

utbytet av en fysisk produkt. Numera inkluderar konsumtion allt fler element såsom produkt, 

information, mänskliga möten, sammanträffanden med olika system och infrastrukturer samt 

interaktion med andra kunder som alla kan påverka en process (Grönroos, 2006:327). Studiens 

inriktning följer denna utveckling av interaktion då den värdeskapande processen som sker i 

samband med köp av nyproducerade bostäder är involverad med interaktiva element mellan 

företag och kund. Då värde inte enbart genereras av den färdigställda bostaden är information, 

mänskliga möten och så vidare relevanta för att belysa vad som påverkar den värdeskapande 

processen. Utbyte av en produkt som sker utan någon interaktion mellan kund och företag är 

hämmande från att fortsatta och upprepade utbyten ska ta plats (Grönroos, 2006:321). Istället 

utlöser detta ett självbetjäningsbeteende i kundens process vilket kan resultera i att värde kan gå 

förlorat. Utan en interaktiv process mellan kund och företag är det inte möjligt att samskapa 

värde mellan dessa parter. Dock har företag, trots involvering och interaktion, inte någon direkt 

kontroll över hur en kunds värdeskapande process fortskrider eller det värde den resulterar i. 

(Grönroos, 2011:287) Företag använder istället tjänster för att stödja kunden med resurser som i 

en interaktiv process ska bidra till att kunden skapar individuellt anpassat värde (Grönroos, 

2011:286). Som i exemplet, erbjuds inredningsval av Byggföretaget för att kunden själv ska få 

applicera den känsla som för dem upplevs som hemma, och på detta sätt skapa ett individuellt 

anpassat värde för kunden. Utifrån ett värdeskapande perspektiv sker inte två parallella 

processer, utan processen mellan kund och företag sker som en koordinerad sammanvävd 

process, vilket även utgör en viktig ståndpunkt för samskapande av värde. Kunden agerar som 

medskapare med sina influenser under ett företags produktionsprocess, medan företaget å andra 

sidan ges möjligheten att influera kundens användningsprocess. Då användning genererar värde 

för kunden får företaget ett tillfälle att medverka och påverka dennes värdeskapande process, och 

blir en samskapare av värde. (Grönroos, 2011:290) 

3.4 Stödjande i processen för samskapande av värde 

Som tidigare beskrivits har det skett ett visst paradigmskifte från att vara ett övervägande fokus 

på fysiska produkter och produktattribut till att se till de tjänster som produkter faktiskt generar 

och det värde som följaktligen skapas. Enligt Vargo & Lusch (2004) låg Goods-dominant logics 
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fokus tidigare på fysiska produkter, alltså tillverkade slutprodukter. Denna produktorientering 

hänvisade med andra ord till ett värde inbäddat i transaktionsrelaterade produkter. Med åren har 

ett nytt perspektiv trätt fram och lagt fokus på immateriella resurser, relationer och samskapande 

av värde. (Vargo & Lusch, 2008:2) De senaste decennierna har resurser som specialkompentens 

och -kunskap samt processer som innebär att ”göra saker för och med” (Vargo & Lusch, 2004:2) 

blivit allt mer värdefulla. Författarna anser att dessa resurser skapar en mer omfattande och 

inkluderande marknadsföringslogik, som kombinerar användande av produkter med tjänster och 

benämns Service-dominant logic (Vargo & Lusch, 2004:1-2). Detta skifte av fokus från produkt- 

och ändamålperspektiv till kund- och nyttoperspektiv inkluderar således även fysiska produkter i 

den process som genererar tjänster för kunden (Vargo & Lusch, 2004:2). Dock, i vissa mer unika 

fall, som med nyproduktion av bostäder, försöker företagen skapa värde för kunden i en process, 

precis som Vargo & Lusch (2004) menar. Det unika ligger i att processen i beaktande ligger efter 

köp, men en avsevärd tid före användande av produkten. Utvinnande av värde i samband med 

produkten sker i en enskild process i ett senare skede. Tiden dessförinnan är avsedd att stå för ett 

värdeskapande i sig - i en interaktiv, stödjande och värdesamskapande process. 

Vargo och Lusch (2004) tar upp operanta resurser som aktiva och med förmågan att åstadkomma 

effekter. Operanda resurser ses istället som passiva resurser som måste modifieras med hjälp av 

tidigare nämnda operanta resurser för att skapa önskat värde. I de värdeskapande processer där 

dessa resurser interagerar utgör operanda resurser de materiella resurserna. Parterna – producent 

och konsument - tillsammans med sin kompetens, kunskap och erfarenhet utgör operanta 

resurser (Vargo & Lusch, 2004:7). Med andra ord ser företagen kunderna som resurser i 

värdeskapandet, där de med sin kunskap, eller kanske snarare vetskap om vad hon vill ha, bidrar 

till att skapa värde i processen. Företaget bistår med sin sakkunskap, kompetens och stödjande 

resurser under processens gång. Service-dominant logic ser operanta resurser som primära 

eftersom de är producenter av effekterna som processen avser skapa (Vargo & Lusch, 2004:3). 

De menar att kunder inte köper saker utan att de behöver och vill ha den tillfredsställelse som en 

tjänst kan bistå med genom användande av en produkt (Vargo & Lusch, 2004:5). Den kompetens 

och kunskap som används i processen är immateriella sammanslagningar av kunskap och 

teknologi (Hamel & Prahalad, 1994:202) och har ofta blivit rutiner, aktiviteter och handlande 

som är underförstådda (Vargo & Lusch, 2004:5).  
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Att vara tjänstecentrerad innebär att vara kundcentrerad (Sheth et al., 2000). Mer djupgående 

innebär detta att företag samarbetar med och anpassar sig efter kundens individuella, dynamiska 

behov (Vargo & Lusch, 2004:6). Denna tjänstecentrerade syn på marknadsföring som har sitt 

fokus på processen anser att konsumenten alltid är involverad i skapande av värde - den 

värdeskapande processen. Synsättet menar att tillverkningsprocessen av varor inte slutar med 

produktion av den fysiska kärnprodukten utan där tillverkningen istället ses som en intermediär 

process. Detta följer uppfattningen om att “produkter är redskap som tillhandahåller tjänster för 

och i samspel med konsumenten” (Vargo & Lusch, 2004:11). I den något mer exceptionella 

kontexten med nyproduktion av bostäder förekommer istället en värdeskapande process, av 

eventuellt andra följande eller förgående processer, innan innehavet och således utnyttjandet av 

kärnprodukten. Både praktiker och teoretiker av idag skiftar i allt större utsträckning till ett 

‘kontinuerligt processperspektiv’ där produktion inte separeras från konsumtion, utan snarare 

inser man nyttan och kanske till och med nödvändigheten av att se konsumenten som en 

samskapare (Vargo & Lusch, 2004:10–11). Kunden blir huvudsakligen en operant resurs, en 

samskapare, och kan vara involverad i hela värde- och tjänstekedjan och skapar värde med hjälp 

av operanda, materiella resurser (Vargo & Lusch, 2004:11). När tid mellan köp och innehav av 

produkten dröjer inser företag att även processen där emellan bidrar till värdeskapande, inte 

minst när kunden får vara involverad i hela denna värde- och tjänstekedja och operera på sin 

blivande slutprodukt. Det tjänstecentrerade perspektivet antyder att målet är anpassade 

erbjudanden för kunden, att alltid se kunden som en samskapare och att alltid sträva efter att 

maximera kundens involvering i anpassningen för att bäst passa hennes specifika behov. Med 

detta följer att enbart se till fysiska produkter innebär en begränsning (Vargo & Lusch, 2004:12) 

och måste kompletteras med värdeskapande i en process. Detta talar för relevansen av den 

värdeskapande process som undersöks.  

Sammanfattningsvis konstaterar Grönroos (2000:24–25) att fokus inte ligger vid produkten i sig, 

utan det som anses viktigt för att skapa värde är den interaktiva processen. Värde skapas och 

uppstår när produkter och tjänster konsumeras av kunden, med andra ord i en process där 

produkten eller tjänsten utnyttjas och således skapar värde. Även Vargo och Lusch (2004:6) 

menar med Service-dominant logic att värde är definierat av och samskapat med kunden snarare 

än att vara inbäddat i produkten. Av detta följer att den interaktiva processen att bygga sitt eget 
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hem, där även stödjande element är närvarande, ligger till grund för möjligheten till 

samskapande och slutligen upplevt värde.  

3.5 Multi-cyklisk processmodell 

Den teoretiska redogörelsen mynnar ut i begrepp som är relevanta för den aktuella studien. Dessa 

utvecklas, förklaras och sätts följaktligen i sitt sammanhang. En modell bistår i att illustrera de 

faser som förekommer under processens gång samt den cykel som finns inom respektive fas. 

Vidare beskrivs kopplingen av element och andra beståndsdelar i den värdeskapande processen. 

3.5.1 Element i processen bygger cykler 

Ur litteraturen kan utläsas ett antal element som bygger upp den process som studien undersöker. 

Processen är kontinuerlig över tiden med cykliska faser. Såldes är en utveckling av de element 

som bygger upp denna aktuella värdeskapande process för studien nödvändig. Följande kommer 

(1) interaktion (2) stödjande och (3) samskapande att beskrivas individuellt och slutligen 

förklaras deras koppling. Dessa element ligger till grund för en multi-cyklisk processmodell i 

vilken ett antal cykler kan identifieras och sedan brytas ned i mindre beståndsdelar.  

Den multi-cykliska processmodellen för studien är baserad på en neutral cyklisk modell (figur 1). 

Modellen består av ett antal faser innehållande cykler. Cyklerna i sin tur byggs upp av olika 

beståndsdelar: aktiviteter som företag genomför samt resurser som tillhandahålls. Ett eller flera 

av elementen interaktion, stödjande och samskapande kan förekomma inom varje fas och speglar 

kundens upplevelse som är baserad på de aktiviteter och resurser som används. Dessa utvecklas 

nedan i relation till Byggföretaget. 
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                      Figur 1: Neutral cyklisk modell 

                      Källa: Uppsatsförfattarnas egenkonstruerade modell 

(1) Interaktion  

Att interagera i en värdeskapande process där produkten köps i ett tidigt skede men faktisk 

användning inte kan ske förrän i slutskedet, är viktigt för både företaget och kunden. Under 

denna process erbjuder Byggföretaget tjänster tillsammans med andra resurser som är 

sammankopplade med slutprodukten och dessa tjänster innebär interaktion mellan båda parter 

(Grönroos, 2006:327; 2011:284). Interaktion sker under samtliga skeden av processen, där 

visning och kontraktsskrivning är tidiga skeden för informationsutbyte. Detta är nödvändigt för 

att kunden redan från början ska kunna uppleva värde av de tjänster som företaget erbjuder.   

(2) Stödjande 

Genom hela värdeskapande processen ligger det i företagets intresse att agera stödjande part för 

sina kunder. I olika faser kan olika typer av stöd vara aktuellt. Kunden kan behöva såväl mentalt- 

som praktiskt stöd. Mentalt stöd kan vara att företagets representanter finns med som bollplank, 

informatör och vägledare under processens gång. Rent praktiskt bör företaget, utöver 

kärnprodukten, bistå med stödjande resurser som hjälper till att utvinna värde ur den aktuella 

produkten (Grönroos, 2006:323–325). Byggföretaget erbjuder stödjande resurser såsom tillgång 

till ritningar, virtuella illustrationer av bostaden och olika val av inredning (Säljledare, 2014). 

Även kunskap och kompetens - teoretisk benämnda operanta resurser - kan vara stödjande både 
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mentalt och praktiskt när kunderna anpassar sin produkt - sitt boende - efter sina önskemål. Detta 

avser att bidra till värdeskapandet. (Vargo & Lusch, 2004:1-2, 7, 15) 

(3) Samskapande 

Genom att interagera och stödja kunden i processen ska detta bidra till att värde skapas. Trots att 

företaget är med och samskapar och interagerar med kunden existerar ingen direkt kontroll över 

hur kunden kommer att uppleva värde utan företaget agerar samskapare genom att interaktivt 

erbjuda värdeförslag (Vargo & Lusch, 2004:7,11). Värdeförslag kan i denna kontext bestå av de 

inredningsval kunden blir erbjuden att välja emellan. Värde kan skapas för kunden baserat på 

dessa värdeförslag och tjänster som erbjuds. Det är alltså inte enbart den färdigställda 

kärnprodukten, i detta fall den färdiga bostaden, som avser skapa värde för kunden. Värde har 

även möjlighet att utvinnas under processens gång i en samskapande, interaktiv process.  

Det kan utläsas ur ovan beskrivna element att dessa är kumulativa i det avseende att de bygger på 

varandra, när fler än ett element är närvarande. Interaktion kan ske isolerat från stödjande och 

samskapande, men för att de senare ska kunna utföras krävs en viss grad av interaktion. 

Stödjande kan även ske utan att detta leder till samskapande, men å andra sidan är stödjande ett 

moment i samskapandet, där värdeförslag tillsammans med resurser, tjänster och kunskap kräver 

visst stödjande i användandet. Dessa kumulativa element skapar sedan värde under processens 

gång - individuellt eller i samspel med varandra. I processen återkommer dessa element om och 

om igen och kan urskiljas i så kallade cykler, där en, två eller alla tre element återfinns. När en 

cykel (loop) är klar i en fas i processen, påbörjas nästa cykel innehållande sina egna element som 

karaktäriserar denna nya fas. Dessa faser, cykler och tillhörande element illustreras nedan i den 

multi-cykliska processmodellen (figur 2).  
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Figur 2: Multi-cyklisk processmodell 

Källa: Uppsatsförfattarnas egenkonstruerade modell 

3.5.2 Beståndsdelar i cyklerna: från aktivitet till värde? 

Varje fas består av ett cykliskt förlopp. När cykler identifierats för olika faser i processen kan 

fortsättningsvis beståndsdelar brytas ut ur cyklerna. Med andra ord bygger en eller flera av 

elementen interaktion, stödjande och samskapande upp cyklerna som utgör processen, vilka i sig 

består av beståndsdelarna i) aktivitet, ii) känsla/upplevelse och iii) värde.  

Vad detta innebär i praktiken för det aktuella fallet, är att det värde som genereras av den 

övergripande processen baseras på enskilda aktiviteter som företaget initierar och genomför för 

eller i samspel med kunden under processens gång. En i) aktivitet är alla moment där någon form 

av interaktion sker. Det kan vara allt från personliga möten till enkelriktad kommunikation, som 

informationsutskick. Dessa aktiviteter är mer eller mindre centrala ur ett processperspektiv, där 

exempelvis ett brevutskick respektive avtalssignering har helt olika inverkan på processen och 

utfallet. Dock är det med detta osagt hur tungt de olika aktiviteternas värde väger hos kunden.  

Den ii) känsla och/eller upplevelse som uppstår ligger i kundens subjektiva uppfattning. Det 

vitala för Byggföretaget ligger i att i största möjliga mån försöka individuellt anpassa kundens 

upplevelse av processen och följaktligen det iii) värde som utvinns som ett resultat av hur 

aktiviteterna upplevs. 
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4. Metod 

Att i detta arbete studera hur värde upplevs från kundens perspektiv, under en värdeskapande 

process, gav behovet av att undersöka fenomenet från en beskrivande synvinkel. Detta var fallet 

då det som ämnas undersökas sker kontinuerligt över en viss tidsperiod. För att kunna beskriva 

hur den värdeskapande processen ser ut för kunder hos Byggföretaget behövdes således 

intervjuer genomföras både med företaget och med kunderna, vilka har genomfört ett köp av en 

nyproducerad bostad. 

4.1 Val av företag och urval av respondenter 

I Uppsala agerar flertalet stora byggnadsaktörer med likartade processer och koncept. Givet detta 

valdes ett byggföretag ut för att kunna fokusera på att fördjupa studien och skapa kvalitet. Enbart 

ett byggföretag valdes ut för att undvika små skillnader i en annars likartad process. Detta 

gjordes även för att dels kunna utgå från exakt samma process när frågorna ställdes till 

respondenterna såväl som att respondenterna tagit del av samma process. Det valda 

byggföretaget för denna studie kommer att fortsätta benämnas som Byggföretaget då val av 

företag i sig inte ligger till grund för vad studien ämnar undersöka. Genom att vara ett av de 

byggföretag i Uppsala som har både avslutade och pågående projekt med nyproducerade 

bostäder föll valet just på Byggföretaget. Byggföretaget kunde bistå med både intervjupersoner 

från företaget samt respondenter, i form av kunder. Att intervjua en anställd från företaget var 

väsentligt då hen kunde återge en verklighetsbild av den process som sker vid köp av en 

nyproducerad bostad. 

Urvalet av respondenter för denna studie skedde alltså med hjälp av Byggföretaget. 

Byggföretaget fick frihet till att bistå och välja respondenter på enbart kriteriet att respondenten 

hade köpt en nyproducerad bostad av företaget i fråga. Att överlåta befogenheten för urvalet till 

Byggföretaget gjorde att direkt kontroll saknades. Att inte besitta direkt kontroll över urvalet 

påverkade inte studien trots att det var en begränsning. Det påverkade inte studiens resultat i och 

med att syftet är att undersöka och belysa hur individuellt värde skapas, sett ur ett 

kundperspektiv. Urvalet bestod av ett mindre antal respondenter. Sex respondenter representerar 

därmed urvalet för denna studie. Medvetenhet om att urvalet enbart innefattar sex respondenter 

är viktigt att ha i åtanke men påverkar inte studiens resultat. Fokus ligger istället på det unika och 
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speciella med värdeskapande som en kvalitativ studie tillåter att utläsa och analysera (Jacobsen, 

2002). Då samtliga respondenter genomgått processen av köp av en nyproducerad bostad för en 

tid sedan, finns det en möjlighet att den process som representanten från Byggföretaget beskrev 

kan ha varit något annorlunda från hur respondenterna upplevde den. Dessa små förändringar 

påverkar och förvrider dock inte resultatet då dessa förändringar bedöms vara minimala.  

4.2 Undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som valdes inför denna studie var av kvalitativ karaktär. För att kunna 

besvara syftet krävdes intervjuer med Byggföretaget samt dess kunder. Trots att intervjuerna 

med båda parterna var av kvalitativ karaktär skiljde sig tillvägagångssättet och uppbyggnaden av 

intervjufrågorna sig åt. Nedan följer en redogörelse för hur studiens insamlande av data har gått 

till. 

4.2.1 Byggföretaget - intervju om processen 

För att kunna skapa en bild om hur en process går till vid köp av en nyproducerad bostad 

genomfördes en personlig intervju med en säljledare på Byggföretaget. Valet av denna 

intervjuperson berodde på den omfattande insikt hen har i processen, inte minst då densamme 

tidigare har jobbat som säljare av bostäder på Byggföretaget och således varit med under hela 

den undersökta processens gång. Intervjun genomfördes den 15 april 2014, och varade i 50 

minuter. Intervjun utfördes i ett tidigt skede av uppsatsprocessen för att redan från början få en 

klar bild av hur den verkliga processen för köp av bostad ser ut. En kvalitativ intervju var bäst 

lämpad för denna studie då intervjutekniken bidrog till flexibilitet och öppenhet i svaren som 

gavs från säljledaren (Jacobsen, 2002:142). Inför denna intervju var dessa aspekter väsentliga då 

intervjuns uppbyggnad var av formen icke-standardiserad med en semi-strukturerad utformning. 

Frågorna som ställdes till säljledaren var i förväg bestämda (bilaga 1), men med en öppenhet för 

tillägg och följdfrågor. Frågorna kunde ställas utan inbördes ordning och var med som stöd för 

intervjun snarare än att strikt styra utformningen. Säljledaren gavs också möjligheten att själv få 

fylla i hur hen, utan påverkan från intervjupersonerna, skulle beskriva den process som sker från 

visning till tillträdesdagen för kunden, sett ur företagets perspektiv. Hela intervjun spelades in 

efter samtycke från respondenten. Att spela in intervjun ansågs värdefullt för att i efterhand 

kunna gå tillbaka och lyssna samt sammanfatta vad som hade sagts. Detta ansågs viktigt då 
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kvalitativa intervjuer användes och risken för förvridna svar i studien kunde minimeras i största 

utsträckning (Saunders et al., 2009:339–341).  

4.2.2 Kunder - intervjuer om den värdeskapande processen 

För att kunna undersöka och beskriva hur värde kan skapas och utvinnas ur en process valdes 

kvalitativa, personliga intervjuer med kunder som genomgått processen vid köp av en 

nyproducerad bostad hos Byggföretaget. Kvalitativa intervjuer var mest lämpade då det som 

undersöks - värde - är subjektivt och därav söktes insikt om kundens egna erfarenheter, tankar 

och känslor kring just deras upplevda värde (Dalen, 2007:9). För att säkerställa att de frågor som 

skulle ställas till respondenterna var betydelsefulla och rätt formulerade för studien genomfördes 

en pilotintervju med en anställd på Byggföretaget med titeln projektledare kundtjänst. Denna 

person har insikt i processen utan att själv ha arbetat med den i detalj och var således lämpad för 

en pilotintervju. Hen kunde inta ett kundperspektiv utan att vara för influerad av detaljerad 

kunskap av processen men visste samtidigt tillräckligt mycket för att kunna ge potentiella svar på 

frågorna. Intervjun genomfördes över telefon den 6 maj 2014, och varade i 26 minuter. 

Pilotintervjun genomfördes för att notera brister i första utkastet av intervjumallen. Detta tillät 

justering av mallen (bilaga 2) för att passa respondenterna och deras kunskaper. De respondenter 

som deltog i undersökningen fick innan intervjutillfället information om vilka studiens författare 

var, studiens inriktning och syfte, samt hur intervjun skulle komma att utspela sig. Då 

intervjuerna genomfördes via telefon kunde inte anonymitet utlovas i och med att 

intervjupersonerna var medvetna om respondentens identitet. Däremot var alla respondenters 

deltagande konfidentiellt för att ge Byggföretagets kunder en trygghetskänsla att dela med sig av 

sina personliga upplevelser. Att informera om undersökningens syfte, före dess att en tid för 

intervju bokades, gav respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Därefter 

bokades möten för intervjutillfällen in med respektive respondent.  

Innan intervjun påbörjades över telefon var det viktigt att få samtliga respondenters godkännande 

att samtalet spelades in. Detta bidrog till att intervjuerna kunde sammanfattas noggrannare efter 

intervjutillfället för att säkerställa att ingen information återges i studien på ett missvisande sätt. 

Valet av telefonintervjuer var bäst lämpat för alla respondenter och blev därav det 

tillvägagångssätt som valdes. Att genomföra telefonintervjuer innebär att den personliga 

kontakten mellan parterna försvann och kroppsspråk inte gick att utläsa (Saunders et al., 
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2009:349). Med detta i beaktande ansågs telefonintervjuer trots allt gynna studien då öppna 

frågor kunde besvaras någorlunda fritt utan potentiell misstolkning och inverkan från 

kroppsspråk och på så sätt minimerades risken att en fråga misstolkades av respondenten. Vid de 

fall en respondent inte uppfattade frågan rätt kunde detta rättas till genom en noggrannare 

förklaring.  

Valet av standardiserade, strukturerade intervjuer baserades på studiens beskrivande infallsvinkel 

på värdeskapande i processer (Saunders et al., 2009:322). Det standardiserade metodvalet av 

intervjuerna gjordes för att kunna jämföra respondenternas svar (Patel & Davidson, 2003:72). Då 

värde är subjektivt och svårt att mäta ingick i den kvalitativa intervjun även en kompletterande 

och sammanfattande kvantitativ del där respondenten fick besvara frågan om upplevt värde inom 

de olika cyklerna i processen genom en sjugradig Likert-skala. Detta var nödvändigt för att 

upplevt värde på något sätt skulle kunna mätas på en gemensam skala och på så sätt belysa vad 

som är värdeskapande för kunden under processens gång. Ur respondenternas svar drogs ett 

medelvärde av skalorna för att indikera ett genomsnittligt upplevt värde. Vad gäller tillvalen var 

det svårt att göra jämförelser på grund av att dessa skilde sig från varandra och därför togs ett 

medelvärde fram av alla de olika valen. Ett medelvärde kan således inte tillskrivas ett specifikt 

tillval, utan enbart hur värdefullt det upplevdes att få genomföra dessa. Den kvantifierbara datan 

av respektive respondents upplevda värde användes för att spegla och sammanfatta de 

kvalitativa, tillhörande svaren och bistår i tolkningen av dessa. Därför bör de kvantitativa svaren 

enbart tolkas och användas som ett komplement till de kvalitativa svar respondenterna gav. De 

övriga frågorna som ställdes under respektive intervju var på förhand utformade och specifikt 

ställda. En särskild ordning på frågorna följdes och ställdes till samtliga respondenter för att på 

enklast sätt följa den verkliga processens gång. Detta gjordes för att få en tydlig struktur på 

intervjun. De fördelar som kvalitativa intervjuer medför, i form av en öppenhet av egna 

erfarenheter, tankar och känslor, passar linjen med att undersöka vad det är i processen som 

skapar värde för kunden. Därför var de ställda frågorna i sig ostrukturerade för att ge 

respondenten en möjlighet till att fritt svara på frågorna som ställdes (Patel & Davidson, 

2003:72). Att ge denna möjlighet till öppna svar har betydelse för studien då värde upplevs 

subjektivt.  
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Avslutningsvis ansågs det relevant att ställa mer övergripande frågor om respondentens 

upplevelse av hur viktiga faserna var som en helhet av processen - exempelvis hur viktiga 

visningarna var ur ett helhetsperspektiv. Detta för att skapa underlag till vilka faser i den 

värdeskapande processen som är viktiga för kundens upplevda värde. Frågorna ställdes baserat 

på de fem cyklerna inom varje fas: visning, kontakt och beslut, inredningsval, smygtitt och 

tillträde, vilka presenterades för kunden innan de svarade på skalorna för att skapa den 

helhetsbild som de skulle utgå från i sina svar. Motiveringen till den tiogradiga Likert-skalan 

som användes var att få en större variation i graderingen. En ytterligare avsikt med de avslutande 

skalorna utöver att de enklare går att jämföra än öppna svar är vikten av fasen som helhet. Trots 

att någon aktivitet upplevdes som mindre värdefull inom cykeln under processens gång kanske 

fasen i sig var viktig. Ordet viktig valdes för att försöka skilja på hur relevant fasen var oavsett 

hur kvaliteten av den faktiska upplevelsen var.  

4.3 Operationalisering 

De intervjufrågor som formulerades ger ett empiriskt underlag för att besvara frågeställningen. I 

bilaga 3 förklaras den teoretiska kopplingen till de frågor som ställdes till respondenterna i 

kundintervjuerna. Respektive fas i processen behandlar cykeln inom fasen och fick ett eget 

avsnitt i intervjumallen – visning, tillval och så vidare. I respektive avsnitt formulerades frågor 

som representerar beståndsdelarna i cyklerna: i) aktivitet, ii) upplevelse/känsla och iii) värde. 

Cyklerna utgör olika delar av processen och syftar till att representera de kluster av aktiviteter 

som bygger upp dem. Frågor formulerades för att indikera dessa aktiviteter, hur de upplevdes 

samt värdet av denna upplevelse för kunden. Frågor som berör visning avser främst att beskriva 

atmosfären och den initiala interaktionen med företaget. I nästa steg blir interaktionen djupare då 

kontakt med företaget i samband med stödjande i olika beslut förekommer. I ett vidare steg 

inleds den samskapande aspekten i processen då kunden är delaktig i val av inredning. Denna 

cykel utgör tidsmässigt den större delen av processen. I slutskedet får kunden möjlighet att få en 

smygtitt på sitt boende innan sista cykeln inleds - tillträde till sitt nya hem.  
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5. Kundens upplevelse - från visning till tillträde 

Respondenternas svar presenteras på ett sätt som skapar en empirisk översiktsbild av dels 

processen i modellen (figur 2) och dels reflekterar kundperspektivet av Byggföretagets process 

som inledningsvis beskrivits. Strukturen följer således intervjumallen och inleds därav med 

visning och avslutas sedan med en sammanfattande översiktsbild av respondenternas uppfattning 

av cyklerna i processen. 

Visning 

Inledningsvis fick respondenterna beskriva hur deras första möte med företaget såg ut och hur 

omgivningen upplevdes i sammanhanget. Övergripande var upplevelsen från det första mötet 

med företaget mycket positiv. I början av processen var tre av respondenterna på visning i en 

visningslägenhet, vilken i alla tre fallen låg i andra byggprojekt som hade kommit längre i 

byggprocessen. Två av de andra respondenterna fick se lägenhetsobjektet som befann sig i 

uppbyggnadsfasen och där enbart betongväggar fanns. En av respondenterna fick enbart tillgång 

till hjälpmedel som modeller, broschyrer och ritningar inför sitt beslut. Några månader senare var 

ett visningsobjekt uppbyggt och fanns för att representera hela byggprojektet.  

Den allmänna uppfattningen om visningarnas omgivning och atmosfär var positiv. Flera av 

respondenterna nämnde att det var jättemysigt, gemytlig stämning, avspänt och ett trevligt möte 

där det även bjöds på fika i de flesta fallen. Respondenterna upplevde även att det fanns god 

tillgång till information. Det fanns informationsmaterial som broschyrer, modeller och det som 

presenterades av säljare, mäklare eller annan visningsvärd. Den information som fanns var 

relevant och fortsatte att komma fortlöpande efter visningen. Informationen berörde bland annat 

inredningsstilar och de val man kunde göra för sitt framtida boende. Möjligheten att få besöka en 

inredd visningslägenhet uppskattades, då en blandning av de olika ”stilarna” var del av 

inredningen. Dock upplevdes det i något enstaka fall som lite rörigt och ostrukturerat när stilarna 

var blandade. Informationen upplevdes generellt som tillräcklig, bortsett från en respondent som 

upplevde att den var relevant och övergripande, men som ansåg att mer detaljerad information 

fick sökas upp på egen hand.  
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Kontakten med personalen upplevdes som mycket bra av alla respondenter bortsett från en, 

samma respondent som upplevde visningsomgivningen (beträffande stilarna) som förvirrande. 

Densamme upplevde även sämre kontakt med säljaren, och följande nämndes: “När man gör sitt 

livs affär vill man ha lite mer engagemang och lyhördhet” (Respondent 6, 2014). I ett senare 

skede ändrades kontaktpersonen till en annan säljare och skapade då den positiva känsla som 

övriga respondenter upplevde. I övrigt nämnde de att personalen var hjälpsam, bemötande, 

förstod önskemålen och alltid svarade på frågor - “Jättesmidigt” (Respondent 4, 2014) 

Från sammanställningen av värdeskalor presenterad i tabell 1 (bilaga 4) kan utläsas hur pass 

värdefulla olika beståndsdelar av visningscykeln var för respondenten. Atmosfären och 

omgivningen i visningssammanhangen upplevdes som olika värdefull av respondenterna och 

varierade från mindre värdefullt till mycket värdefullt. De flesta upplevde dock atmosfären och 

omgivningen som övervägande positiv. Information däremot fick ett högre medelvärde då det 

upplevdes som måttligt till mycket viktigt av alla respondenter, med en lägre variation i svaren. 

Personalkontaktens upplevda värde hade störst variation (i visningscykeln) i och med visst 

missnöje. Ett par respondenter ansåg det vara mindre viktigt eller bra, vilket drog ned snittet 

något från de andra respondenternas ganska mycket till mycket bra upplevda värde. 

Kontakt och beslut 

Respondenterna hade kontakt med företaget inför olika beslut och signering av avtal och 

kontrakt. Besöken varierade mellan 1-5 gånger, beroende på hur många steg i beslutsprocessen 

som togs inför slutligt signerande av köpekontrakt. Upplevelsen av denna kontakt var att den var 

informativ, ingav en trygghetskänsla, var tydlig, gav svar på de frågor som ställdes samt hur 

kommande tid i processen skulle se ut - “Det var inga konstigheter, det flöt på” (Respondent 3, 

2014). Samma respondent som upplevde missnöje med säljaren upplevde även här lite 

svårigheter i kontakten innan den nya säljaren tillsattes att hantera ärendet. Utöver detta upplevde 

alla kunder att de fick bra gehör och det stöd som behövdes för att nå signerande av 

köpekontraktet. Hur värdefull denna kontakt var presenteras i tabell 1 (bilaga 4) och visar att 

variationen är stor i upplevelsen av denna cykel. Hälften av respondenterna upplevde det som 

mindre värdefullt, vare sig kvaliteten var god eller ej. Den andra halvan upplevde det som både 

kvalitativt och någorlunda värdefullt. 
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Inredningsval 

När respondenterna träffade ansvarig för inredningsval skedde kontakten på Byggföretaget där 

de under flera möten gick igenom mer i detalj vad som ingick i stilarna som var standardval, 

samt önskemålen om eventuella tillval. Efter att ha gjort val av stil valdes tillval som ändringar 

av väggar, golv, bänkskivor, handtag, kakel/klinker stilarna emellan eller utöver stilarnas 

befintliga utbud. Vidare gjordes extra tillval utanför stilarna: inglasning av terrass, fönsterbrädor, 

spotlights, flytt av dörrar, braskamin, ändring av köksinredning, andra vitvaror, andra 

innerdörrar, flytt av vägg samt tillägg av skjutdörr. 

Under de möten där dessa olika val sågs över och beslutades om upplevde respondenterna att 

säljarna var tillmötesgående. De gick igenom alla inredningsalternativ och mötena upplevdes 

som informativa och bra. Respondenterna kände att säljarna var mycket tillgängliga och svarade 

på det mesta och tog reda på det som de inte redan visste. En respondent upplevde att valen med 

stilarna och eventuella tillval kunde vara lite röriga. För att hjälpa kunderna i sina beslut erbjöd 

företaget hjälpmedel som inredningsprover, som exempelvis tapet-, kakel-, och golvprover, 

detaljerad information under mötena, broschyrer och dylikt. De fick även möjligheten att få hjälp 

av en inredningsstylist som kunde hjälpa dem med idéer och val kring inredningen. Upplevelsen 

huruvida stödjande erbjöds i och inför inredningsvalen, bland annat genom tillgång till just 

nämnda resurser, skilde sig något mellan respondenterna. Den generella tonen hos 

respondenterna var positiv, då de kände att personalen var hjälpsam, kunnig och hade bra koll 

samt att man fick som man ville ha det, utan problem. En respondent nämnde att säljarna “Gick 

ett steg längre” (Respondent 3, 2014). De upplevde att de var professionella, man kunde ringa 

jämt och “Man fick stöd - absolut!” (Respondent 6, 2014). Med ett något annorlunda perspektiv 

nämnde en respondent sin upplevelse som att möjligheten till stödjande fanns mer än behovet av 

att utnyttja det. Ytterligare en annan såg det som att hen inte direkt upplevde stödjande, “Men 

jag tar ju besluten själv ändå kände jag” (Respondent 1, 2014). 

Huruvida respondenterna ansåg att de samarbetade med företaget för att skapa det boende de 

ville ha, upplevde alla respondenter att samarbete förekom till en viss grad, förutom Respondent 

1 som upplevde att hen tog sina egna beslut medan personalen mest instämde. De valmöjligheter 

som fanns tillgängliga kände respondenterna att de kunde påverka mer eller mindre, beroende på 

vad det berörde. De upplevde att de generellt hade möjligheter att påverka mycket, men kände 
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sig i vissa fall något begränsade. Stilarna exempelvis medförde automatiskt en viss ram för de 

val som ingick, men upplevdes som bra trots allt, samt att tillvalen tillät fler ändringar - “Det var 

inget att bråka om egentligen” (Respondent 4, 2014). De kunde skapa sitt boende bra och var 

nöjda med det i det stora hela. “Visst kunde man önska att få göra lite mer, men jämfört med 

andra byggföretag upplevdes det bra” (Respondent 5, 2014).  

Motperspektivet speglades genom respondenternas upplevelse huruvida de saknade något 

inredningsalternativ eller möjlighet att påverka något. Hälften av respondenterna ansåg att de 

hade velat ha lite fler valmöjligheter. De nämnde bland annat att de kände sig lite styrda, mest av 

den standard som stilarna innebar. Andra hälften av respondenterna kände sig helt nöjda med 

inredningsvalen och att de fick vad de ville. En respondent nämnde att hen tidigt visste vilka val 

som önskades och upplevde att hen kunde påverka dessa och dessutom var förstående till rimliga 

begränsningar. Ytterligare en annan upplevde att det var skönt med standardval, eftersom det var 

bekvämt. Samma respondenter som upplevde lite begränsningar i valmöjligheterna nämnde att 

de försökte lösa sina övriga önskemål på egen hand. 

Sammanställningen av värdeskalorna (bilaga 4) visar att alla respondenter upplevde i en något 

högre grad att de hade möjlighet att påverka utformningen av sitt boende. Bortsett från ett 

enstaka tillval som upplevdes av en respondent vara varken värdefullt eller inte värdefullt, 

upplevde alla respondenter sina tillval som värdefulla till mycket värdefulla. Medelvärdet av 

samtliga svar visar att det var värdefullt att få genomföra dessa ändringar och tillval.   

Då det var skilda åsikter om huruvida respondenterna saknade något inredningsval blev upplevt 

värde av att få dessa önskemål genomförda konträrt. De som upplevde att de fick igenom allt de 

ville svarade av den orsaken lägst, att det inte var värdefullt. Då hälften svarade att det hade varit 

‘Mycket värdefullt’ och hälften ‘Inte värdefullt’ blev medelvärdet nära snittet av skalan. 

Slutligen upplevdes inrednings- och tillvalsmöjligheterna i sin helhet som värdefulla, men där 

två av respondenterna såg ett något lägre värde än resterande som ansåg det vara väldigt 

värdefullt.     

Smygtitt 

Alla respondenter förutom en fick besöka sitt boendeobjekt innan tillträdesdagen. Antalet besök 

varierade från 2-4 gånger och skedde allt från den byggnationsfasen då objektet var ett skal av 
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betong till att det var mer eller mindre färdigt. Denna möjlighet upplevdes vara mycket 

uppskattad. De kände att det var “Jättekul” (Respondent 2, 2014) och mycket stödjande i 

processen som helhet då de kunde skapa sig en bättre bild av sitt boende samt gå runt och måtta 

ytorna för möblering och liknande. “Det är en sak att se det på en ritning och en sak att se det i 

verkligheten - väldigt positivt!” (Respondent 2, 2014). Detta återspeglas även i 

sammanställningen i tabell 1 (bilaga 4) som visar hur värdefull möjligheten till smygtittarna 

upplevdes av respondenterna. Alla respondenter ansåg det vara väldigt värdefullt. 

Tillträde 

På tillträdesdagen fanns representanter från Byggföretaget på plats. Respondenterna fick hämta 

ut sina nycklar och vissa blev visade runt. Någon blev bjuden på champagne och fick en goodie-

bag, och vissa fick välkomstpresenter i form av blommor, handdukar, tvål och toalettpapper i 

badrummet, dörrmatta och dylikt. Ett par respondenter nämnde att kontakten var kort och koncis, 

men ändå bra och trevlig.  

Majoriteten upplevde att de fick någon form av stödjande under denna dag. Det kunde vara allt 

från att de uppskattade tidsplanen för användning av hissen (hisschema) till att de fick 

skyddspapper till golvet i lägenheten, såväl som att de blev informerade om hur 

fjärrvärmesystem och andra finesser fungerar, som många inte har kunskap om sedan tidigare. 

Besiktning gjordes även under denna dag i något enstaka fall. Upplevelsen var att företaget var 

stödjande i och med att de ställde upp med det som behövdes, de var tillmötesgående och att 

dagen var välplanerad. Ett par respondenter hade en positiv men begränsad upplevelse: “Vet inte 

om de hjälpte att stödja mig så mycket” (Respondent 4, 2014), men att dagen flöt på smidigt på 

grund av att den var planerad väl. En respondent hade ingen negativ upplevelse men såg värde av 

denna aktivitet som begränsat. Den generella uppfattningen var god, och upplevt värde uttrycktes 

någorlunda positivt. 

Helhetsbilden 

Utöver det värde som respondenterna upplevde av olika aktiviteter inom respektive cykel, kan 

upplevelsen av hur viktig respektive fas var som helhet av processen indikera värde. Skalan på 1-

10 indikerar mindre variationer i uppfattning jämfört med den sjugradiga skalan. 

Sammanställningen av skalorna i tabell 1 (bilaga 4) visar att medelvärdena för alla faser ligger 
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relativt högt: mellan 7,7 och 9,0. De inledande faserna, visning och kontakt och beslut, tillhörde 

dem som fick det något lägre betyget, dock inte lägst: 7,8 respektive. Visningsfasen fick minst 

variation i svaren och sammantaget upplevde alla denna fas som relativt viktig. Kontakten med 

säljare inför beslut ansågs överlag vara rätt så viktig, men där en respondent inte alls upplevde 

det som viktigt. Inredningsvalen som del av processen upplevdes i genomsnitt av respondenterna 

som rätt så viktiga: 8,3. Samma respondent som upplevde säljarkontakten som mindre viktig 

ansåg även inredningsvalen vara mindre viktiga, medan resterande respondenter ansåg det vara 

av stor vikt. Mest värdefullt upplevdes smygtittarna som fick ett medelvärde på 9,0 på skalan. 

Dessa besök upplevdes av majoriteten som mycket viktiga, medan ett par respondenter såg dem 

som relativt viktiga. Avslutningsvis upplevdes tillträdesdagen som minst viktig av faserna i 

processen och slutade lägst av faserna. Dock fanns här en viss variation mellan respondenterna 

där ett par såg den som mycket viktig, ett par som måttligt viktiga och ett par där emellan. 
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6. Diskussion 

Av de olika aktiviteterna och resurserna som Byggföretaget genomförde i interaktion med 

kunden bildade sig kunden en medveten eller omedveten uppfattning av respektive cykel. 

Upplevelsen av dels de olika elementen i cyklerna och dels faserna som helhet i processen 

genererade ett värde för kunden, innan hon fick tillgång till kärnprodukten - sitt hem. 

6.1 Upplevelsen av processen 

Respondenterna upplevde de olika momenten i visningsfasen som positiva. De fick positiva 

upplevelser av atmosfären - inredningen, fikat och dylikt, av den information som fanns 

tillgänglig samt kontakten med personalen. Detta tillsammans med den sociala interaktionen 

ledde till ett närmande beteende, i Bitners (1992) ordalag, och förde kunden vidare in i processen 

med öppet sinne, för att slutligen kunna genomföra sitt syfte att skapa sitt eget hem. Upplevelser 

såväl som individers smaker är subjektiva och det är svårt för företag att anpassa sig därefter. De 

fyra stilar som de flesta av respondenterna valde mellan presenterades i visningssammanhangen 

och var avsedda att fungera som ett stöd i valen av inredningsstil, då detta blev aktuellt. Alla 

respondenter nämnde att de upplevde det som bra att få se stilarna, men att några ändå upplevde 

valen som lite förvirrande och att de kunde förtydligas. Dock kan inget undvikande beteende 

utläsas ur svaren. Trots vissa meningsskillnader hade visningsfasen, sett ur hela processen, minst 

variation i sina svar och alla såg den som relativt viktig för upplevt värde i processen. Att alla 

respondenter tog sig igenom denna fas vidare in i processen visar att företaget med hjälp av olika 

dimensioner skapat en atmosfär, upplevelse och känsla samt givit tillgång till resurser som allt 

tillsammans representerade tillräckligt bra värdeförslag för kunden att se värdet av att gå vidare i 

processen.  

Interaktion genom kontakt återfanns och upplevdes i alla faser i olika utsträckning. Inledningsvis 

i visningsfasen förekom kontakt i form av informationsutbyte och värde i denna fas upplevdes 

starkast kopplad till informationen. Även kontakten med personalen var värdefull, men sekundär 

efter informationen. Redan i visningsfasen erbjöds värdeförslag i form av de tjänsteaktiviteter i 

processen som kommer före tillgången till själva kärnprodukten. Kontakten under de olika 

mötena i kontakt- och beslutsfasen inför signering av köpekontrakt upplevdes av kunderna som 

den minst värdefulla kontakten som förekom under hela processens gång. Dock säger detta inget 
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om kontakt- och beslutsfasens värde i processen ur ett helhetsperspektiv. Kontakten under 

inredningsvalsfasen upplevdes av vissa respondenter som begränsad, medan andra upplevde stort 

stöd av kontakten under denna fas. Majoriteten upplevde att personalen var mycket hjälpsam och 

“Gick steget längre” (Respondent 3, 2014). Utifrån hur värdefullt detta upplevdes inom de olika 

cyklerna, kan utläsas att kontakt har olika stor betydelse i olika steg i processen.  

I nästkommande fas börjar kundens delaktighet, det vill säga samskapande, att bli mer tydlig i 

processen. Samtliga respondenter påbörjade i inredningsvalsfasen att tillsammans med 

Byggföretaget och dess värdeförslag skapa det hem de strävade efter. Kunden kan i detta 

moment ses som en resurs i samskapandet av sitt framtida boende i den bemärkelsen att hon vet 

vad hon vill ha. Därmed ses kunden tillsammans med Byggföretaget som en operant resurs i 

samarbete med materiella, operanda, resurser och kan på så sätt bistå i värdeskapandet i 

processen. Detta återses i de inredningsval som valdes och genomfördes av samtliga 

respondenter, i varierad utsträckning. Byggföretagets koncept tycks därför återspegla Service-

dominant logics syn, som menar att kunden i samarbete med företaget är en primär resurs 

eftersom dessa operanta resurser aktivt producerar effekterna som processen avser att skapa. 

Kunden och företaget, med deras egenskaper, är således några av de primära resurser som 

används i processen i skapandet av kundernas framtida hem. I denna syn kan värde säga 

samskapas, om kunden upplever dessa aktiviteter som värdefulla.  

Ett par respondenter som upplevde att inredningsvalmöjligheterna inte var tillräckliga fick på 

egen hand lösa de val som inte fanns till förfogande. I det här fallet skapades värde på egen hand, 

utan interaktion eller stöd från Byggföretaget. Värde kan även skapas på egen hand om kunden 

inte anser att företaget bistår i processen, vare sig företagets resurser används eller ej. När 

interaktion uteblir eller är bristfällig kan det vara hämmande för fortsatt samarbete. I det fall där 

Respondent 6 var missnöjd med kontakten med säljaren utlöste detta ett självbetjäningsbeteende 

där den uteblivna informationen fick inhämtas på egen hand. Det upplevda värdet av denna 

interaktion ansågs vara låg i både visnings- och kontraktskrivningskontakten och även 

upplevelsen av stödjande kändes begränsad. Detta var någonting som hade varit mycket 

värdefullt om interaktionen skett på ett korrekt sätt. Brister i interaktion och stödjande under de 

inledande stegen i den värdeskapande processen begränsar möjligheten att samskapa värde, eller 

utesluter samskapande helt som en konsekvens. Fallet indikerar att värdeskapande inte sker i två 
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parallella processer utan måste vara en sammanvävd process mellan kund och företag för att 

värde ska upplevas som samskapat. 

Som det tjänstecentrerade perspektivet antyder är målet för Byggföretaget att försöka anpassa de 

erbjudna värdeförslagen, i form av tjänster/aktiviteter, efter kundens individuella behov i den 

mån som går och även se till att kunden och företaget tillsammans skapar värde. I de fall som 

respondenterna kände sig mindre nöjda, som i fallet med begränsningar i inredningsval, kunde 

andra resurser ses som värdefulla nog för att väga upp denna missnöjdhet. Ytterligare exempel 

där respondenterna kände sig mindre nöjda var som tidigare nämnt kontakten med personalen 

där information fick inhämtas på egen hand under de två första faserna. Visningsfasen upplevdes 

även som lite rörig för någon respondent, men detta kunde då kompletteras med andra resurser i 

form av tillgång till inredningsprover och dylikt. Tillgången till resurser bidrog till att stödja 

respondenterna på olika sätt och därmed kompensera avsaknaden av värde med andra värdefulla 

resurser. Smygtitten som skedde i ett senare skede av processen bistod respondenterna att få mer 

klarhet i hur deras hem formades och hur det skulle komma att se ut. I och med det långa 

tidsspannet från visning till tillträdesdagen behöver Byggföretaget erbjuda någonting till 

kunderna för att hålla dem varma och bemöta deras nyfikenhet. Smygtitten ansågs därför vara ett 

av de värdeförslag som Byggföretaget erbjöd och det upplevdes även som en av de mer 

värdefulla faserna i processen som helhet. I linje med det tjänstecentrerade perspektivet gör den 

materiellt begränsade faktorn, att kunden ännu inte har tillgång till sin bostad, att Byggföretaget 

måste försöka komplettera med värdeskapande aktiviteter i processen. Baserat på 

respondenternas svar kan det utläsas att trots att bostaden inte fanns att tillgå kompletterade 

möjligheten till exempelvis smygtittarna denna brist. Således bidrar Byggföretaget med 

värdeförslag under processens gång som förhindrar att värde går förlorat på grund av den 

begränsade tillgången till den faktiska kärnprodukten - boendet. 

På tillträdesdagen var majoriteten av respondenternas upplevelse av Byggföretaget positiv. Flera 

upplevde stödjande, om än i en mild grad, medan ett par respondenter upplevde aktiviteten och 

stödjandet som mycket begränsat, dock inte negativt. Tillträdesfasen fick lägst medelvärde i 

helhetsuppfattningen av processen, och upplevt värde av denna fas var således begränsat i 

förhållande till resterande faser. Kunden har under denna dag fått tillgång till sin färdigställda 

kärnprodukt, med andra ord sitt hem. I detta något unika fall då värde samskapas i en process 
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som ligger före tillgång till kärnprodukten, kan så vara att kunden nu på egen hand utvinner 

värde i samspel med sitt färdigproducerade hem. Byggföretaget har nu inte längre någon plats i 

värdeskapandet, då den samskapande processen är över och nästa process tar vid där företaget 

inte är med i utvinnandet av värde.  

6.2 Betydelsen av faser och element - ett kundperspektiv 

Även då respondenterna kunde uppleva att vissa delar under faserna inte var fullt givande eller 

värdefulla kan samspelet av resurser sägas skapa en övergripande positiv helhetsbild av 

processen. Utifrån respondenternas upplevelser går det att utläsa att de värdeförslag som erbjöds 

av Byggföretaget i form av inredningsval, smygtitt och så vidare genererade ett individuellt 

upplevt värde för respektive respondent. Detta går i linje med vad Grönroos (2011) samt Vargo 

och Lusch (2004) menar med att företag enbart kan erbjuda värdeförslag utan att ha någon direkt 

kontroll över hur kundens värdeskapande process fortskrider eller de resultat den resulterar i. 

Respondenterna upplevde att de tjänster samt resurser som företaget erbjöd och bistod med var 

stödjande i och med att dessa tillfredsställde respondenternas behov. Säljarnas kompetens 

upplevdes i de flesta fall vara mycket givande och kompletterande respondenternas bristande 

kunskap. Informationen som gavs under exempelvis visningsfasen upplevdes som värdefull för 

att nästa steg i processen skulle tas. Kombinationen av resurser som information, personliga 

möten, tillgång till infrastrukturer i form av visningslägenheter och den faktiska byggnationen 

samt interaktionen mellan kunden och Byggföretaget samspelade och vägde upp varandra under 

processens gång för att på bästa sätt skapa individuellt värde för respondenterna.  

Av upplevelsen från aktiviteterna inom cyklerna indikeras att interaktion är förekommande 

genom hela processen och uppfattas olika värdefullt i olika faser. Stödjande som en resurs 

återfinns i alla faser utom smygtittsfasen och det upplevda värdet av stödjande var en av 

aktiviteterna som hade störst variation i respondenternas svar. Värt att notera är att 

smygtittsfasen som enbart bestod av elementet interaktion var den som fick bäst respons av 

upplevt värde av alla cykler, samt faserna ur ett helhetsperspektiv. Samskapande som element 

var närvarande enbart inom inredningsvalsfasen, å andra sidan är det denna fas som sträcker sig 

längst över processens gång. Trots att inredningsval och smygtitt är de faser som mest skiljer sig 

i elementen upplevdes dessa som de mest värdefulla. Orsaken till detta kan ligga i att kunden är 

med som samskapare i inredningsfasen samt fortfarande har möjlighet att påverka resultatet 
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under de första smygtittarna. Trots att Byggföretaget inte direkt med hjälp av resurser erbjuder 

stödjande i smygtittsfasen kan stödjande uppstå och upplevas av kunden i hennes process, utan 

företagets medvetenhet om detta värdeskapande. Att övriga faser fick lägre upplevt värde kan ha 

sin förklaring i att de i större utsträckning sker utan kundens aktiva påverkan på processen, och 

således hennes utvinnande av värde. 

7. Slutsats 

I kontexten av nyproduktion av bostäder ligger köptillfället en avsevärd tid före produktens 

faktiska existens. Vilka faser och element i den värdeskapande processen från initial interaktion 

till tillträdesdagen är viktiga för kundens upplevda värde? 

Inredningsvalsfasen samt smygtittsfasen upplevdes vara mest värdefulla, men alla faser 

upplevdes som viktiga, då variationen mellan faserna var relativt låg och den allmänna 

uppfattningen positiv. Värdet av interaktionen samt det stödjande som kunderna upplevde under 

visningsfasen var avgörande för att ta steget vidare in i processen. Detta visar att upplevt värde 

av ett element har betydelse för fortskridande i processen. Det faktum att kund och företag 

återses som primära, operanta resurser som skapar de effekter som ska generera värde visar att 

samskapande som element är värdefullt. Detta är dock enbart fallet om kunden upplever dessa 

aktiviteter som värdefulla. Annars kan kunden skapa och utvinna egenskapat värde och därmed 

försvinner närvaron av ett eller flera av elementen. När företagets resurser inte används kan det 

vara svårt att på egen hand utvinna maximalt värde för kunden.  

Kontakt noterades ha olika stor betydelse inom olika cykler och visar att värde inte ligger i ett 

enskilt, specifikt element, utan snarare hur det används i cykeln och i kombination med andra 

element och resurser. Interaktion upplevdes av kunderna som mer eller mindre viktig beroende 

på vilken fas de befann sig i och därmed har elementet olika stort värde beroende på var i 

processen det upplevs. Slutledningen blir att elementen kan ha en inverkan på hur värdefull en 

fas upplevs och att elementen i sig kan ha olika stort värde inom de olika cyklerna som de 

förekommer i. Således kan ett element inte tillskrivas ett specifikt värde i processen då det kan 

upplevas ha olika värde inom olika faser – alltså olika delar av processen. 
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I de fall där värde av ett element avsaknades kunde andra resurser bidra till att komplettera 

och/eller kompensera denna avsaknad. Det går med andra ord inte att säga att det ena eller andra 

elementet är viktigare, utan att det är kombinationen av dem och att de kompenserar för och 

kompletterar varandra som bidrar till att skapa bättre upplevt värde. Dessutom gör det faktum att 

de är kumulativa att samspelet av elementen är det som skapar värde, snarare än ett element 

isolerat. Således kan slutsatsen dras att det inte är ett specifikt element som bidrar till det 

upplevda värdet i den värdeskapande processen, utan att det är ur den kombination av element 

som bygger upp respektive cykel som kunden upplever värde, medan olika faser kan upplevas 

som mer eller mindre värdefulla. 

7.1 Praktiska implikationer 

Faserna upplevdes olika viktiga i processen men trots detta var skillnaden mellan deras upplevda 

värde marginell. Studiens resultat påvisade även att ett element isolerat inte kunde tillskrivas ett 

specifikt värde samt att element kunde upplevas som olika värdefulla inom respektive fas och 

dess tillhörande cykel. Baserat på detta kunde det konkluderas att kombinationen av element är 

vad som är viktigt för kunden och således receptet för en lyckad värdeskapande process. Med 

detta sagt bör Byggföretaget se till processen som helhet för att maximera upplevt värde för 

kunden, istället för ett element isolerat. Dock, med anledning till att faserna kan upplevas mer 

eller mindre viktiga, bör Byggföretaget dessutom se till kombinationen av element inom de olika 

faserna samt de aktiviteter och resurser som ligger till grund för dessa element och hur de 

upplevs. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 

Att undersöka värde i en process där den fysiska kärnprodukten ännu inte existerar kan anses 

vara en exceptionell situation. I denna studie genomfördes undersökningen med hjälp av 

kvalitativa intervjuer för att respondenternas egna upplevelser och känslor skulle återspeglas. För 

vidare studier inom samma ram kan det vara nödvändigt att utveckla datainsamlingsmetoden och 

bredda denna med en kompletterande enkät. En fokusgrupp kan även resultera i att det enklare 

går att göra jämförelser mellan respondenternas svar.  

Det kan även vara intressant att undersöka om den neutrala modellen kan appliceras på andra 

processer, där tillgång till produkten ges i samband med köp. Vidare studier bör rimligtvis 
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genomföras på andra branscher för att undersöka modellens applicerbarhet i en bredare kontext. I 

respektive studie anpassas faserna i modellen att bli specifika för det företag som undersöks. 
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Projektledare kundtjänst., Projektledare kundtjänst på Byggföretaget, Uppsala, 6 maj 2014, 
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Respondent 1., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Respondent 2., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Respondent 3., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Respondent 4., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Respondent 5., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Respondent 6., Uppsala, 7 maj 2014, Telefon intervju. 

Säljledare., Säljledare på Byggföretaget, Uppsala, 15 april 2014, Personlig intervju. 
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Bilaga 1 – Intervju med Byggföretaget 

PROCESSEN 

1. Kan du fritt beskriva hur processen (tiden) ser ut från dess att du först möter kunden vid, 

troligtvis, en visning och alla steg fram tills inflyttningsdagen? 

2. Om du skulle försöka dela in processen i ett fåtal större delmoment, vilka skulle det vara? 

(exv. mäklarkontakter, inredningsval etc.) 

3. Vad tror ni kunden upplever som värdefullt i processen för eller inom respektive delmoment 

- både det hon upplever medvetet och undermedvetet? 

4. Vad kallas den fas som byggprojektet befinner sig i i det stadium då ni går ut med försäljning 

och/eller har visning? (exv. planeringsfas)? 

5. Stämmer det att det på vissa projekt förekommer köbildning för lägenheterna (på samma 

objekt)? 

6. Hur lång tid tar det i snitt från visning till tillträde? 

7. Vad vill ni uppnå med visningarna? Och hur gör ni för att uppnå det? (Beskriv hur ni 

planerar en inför en visning - både angående lägenhetens utformning, upplevelsen för kunden 

och tillgång till information). 

  



42 

Bilaga 2 – Intervjumall 

Intervjumall 
 

Vi undersöker hur ni som kunder hos byggföretaget upplever värde under den tid från det att ni var på 

första visningen till inflyttningsdagen. Denna tid kallar vi ”processen”.  

 

Under intervjun kommer vi att be er svara på hur ni upplevde värde av en aktivitet eller liknande. Då vill 

vi att ni utgår från hur värdefullt denna aspekt är i processen som helhet – från visning till inflytt. 

 

 

Visning 
 

1. Hur upplevde du ditt första möte med företaget - i person? 

(Aktivitet - Interaktion) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Hur upplevde du omgivningen/atmosfären? (Följdfrågor: vad såg du, vad kände du…?)  

(Aktivitet - Upplevelse) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefull var den 

upplevda omgivningen/atmosfären vid visningstillfället/tillfällena, sett ur processen som 

helhet: alltså tiden från visning till inflytt?   

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 

 

 

 

3. Hur upplevde du tillgången till information vid detta/dessa tillfälle(n)? 

(Upplevelse - Interaktion) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefull var 

informationen – med andra ord hur viktig var informationen och hur mycket nytta gav den 

dig - sett ur processen som helhet?  

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 
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4. Hur upplevde du kontakten med personalen? 

(Upplevelse - Interaktion) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefull var 

kontakten med personalen för dig vid detta/dessa tillfälle(n), sett ur processen som helhet?  

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 

 

 

 

Kontakt och beslut 
 

5. Hur mycket och i vilka situationer hade du kontakt med mäklarna eller personalen på 

byggföretaget inför slutligt signerande av köpekontrakt?  

      (Aktivitet - Interaktion) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5.1 Hur upplevde du den kontakten? Vad gav den dig?  

      (Upplevelse - Stödjande) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5.2 På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefull var 

denna kontakt för dig, sett ur processen som helhet?  

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 

 

 

 

Inredningsval 
 

Efter det att du signerat kontraktet på ditt boende fick du träffa en inrednings- och 

tillvalsansvarig. Inredningsvalen är de val du kan göra som ingår i priset och tillval är val som 

är utöver standard samt ändringar i ditt boende (exempelvis placering av väggar eller dörrar). 

 

6. Vilka typer av inredningsval gjorde du för ditt boende, vad var du med och påverkade?    

      (Aktivitet - Interaktion) 
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_______________________________________________________________________ 

 

7. Hur såg kontakten mellan dig som kund och byggföretaget ut i de olika mötena? Vad gjorde 

ni och på vilket sätt skedde det? 

(Aktivitet – Interaktion; Stödjande) 

 

-______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

-______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

-______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Vad uppelever du att företaget gjorde för att stödja dig i dina val?  

 Fick du tillgång till den information du ville ha/behövde?  

 Fick du stöd i dina beslut/ditt handlade av olika hjälpmedel; exempelvis broschyrer, 

tapetprover och dylikt, kunskap från anställda i de situationer du kände dig osäker eller oklar 

med något? 

(Upplevelse - Stödjande) 

 

9. Upplevde du att du och företaget tillsammans samarbetade för att skapa det boende du ville 

ha? På vilket sätt?  

(Samskapande) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

9.1 Hur mycket influerade byggföretaget dina val och valmöjligheter? Hur mycket kunde du 

påverka skapandet av ditt boende? 

(Samskapande) 

 

______________________________________________________________________ 

 

9.2 Upplevde du att det saknades något alternativ, någon möjlighet att påverka eller avsaknad av 

ett faktiskt inredningsval/tillval?  

(Värde – avsaknad av stödjande moment som inte bidrar till samskapande) 

 

__________________________________________________________________________ 
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9.3 På en skala från 1-7 där 1 är väldigt lite och 7 är väldigt mycket, i vilken grad upplevde du att 

du hade möjlighet att påverka utformningen av ditt boende, sett ur processen som helhet?  

(Värde i samskapande) 

 

Väldigt lite                  Väldigt mycket 

1                        7 

 

 

10. På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefullt 

upplevde du att respektive val du gjorde var för dig och ditt framtida hem, sett ur processen 

som helhet? 

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                                          7 

 

 

10.1  

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                                         7 

 

 

10.2  

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                                          7 

 

 

10.3  

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 

 

 

…… 

 

11. På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefullt hade 

det varit för dig att få de/det val du inte kunde få genomfört, sett ur processen som helhet? 

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                                          7 
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12. På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefulla och 7 är mycket värdefulla, hur värdefulla 

upplevde du att inrednings- och tillvalsmöjligheterna var i helhet, sett ur hela processen? 

(Värde) 

 

Inte värdefulla                 Mycket värdefulla 

1                        7 

 

 

Smygtitt 
 

13. Fick du möjlighet att besöka din lägenhet/hus innan tillträdesdagen? I så fall när och hur 

många gånger?  

(Aktivitet - Stödjande) 

 

____________________________________________________________ 

 

14. Hur upplevde du denna möjlighet?  

(Upplevelse - Stödjande (i inredningsval, stödjande i värdeskapande)) 

 

____________________________________________________________ 

 

15. På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur värdefullt 

upplevde du det var att få göra detta/dessa besök, sett ur processen som helhet?  

Alt. Om du inte gjort detta, hur värdefullt hade den möjligheten varit för dig anser du, sett ur 

processen som helhet?  

(Värde) 

 

Inte värdefullt                 Mycket värdefullt 

1                        7 

 

 

 

Tillträde 
 

16. Hur såg kontakten med byggföretaget ut den här dagen?  

(Aktivitet - Interaktion) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

17. Vad upplever du att företaget gjorde för att stödja dig i den här aktiviteten? (Besiktning, 

hisschema, information)  

(Upplevelse - Stödjande) 

 

__________________________________________________________________________ 

 



47 

18. På en skala från 1-7 där 1 är inte värdefull och 7 är mycket värdefull, hur värdefull upplevde 

du att kontakten med företaget var under tillträdesdagen, sett ur processen som helhet?  

(Värde) 

 

Inte värdefull                  Mycket värdefull 

1                        7 

 

 
 

Vi har nu gått igenom momenten visning, beslut och kontakt med mäklare/säljare, inredningsval, 

smygtitt och tillträde. På en skala från 1-10, där 1 är inte viktig och 10 är mycket viktig, hur 

viktigt var respektive moment för dig när du befann dig i processen. 

Visning 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

Beslut och kontakt med mäklare/säljare 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

Inredningsval 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

Smygtitt 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

Tillträde 

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Bilaga 3 – Operationalisering av intervjufrågor 

Följande intervjufrågor formuleras för att få ett empiriskt underlag för att besvara 

frågeställningen. I uppställningen förklaras innebörden av de frågor som ställdes till 

respondenterna i kundintervjuerna. Respektive fas i processen fick ett eget avsnitt – visning, 

tillval och så vidare. Vidare i respektive avsnitt formulerades frågor som representerar 

beståndsdelarna i cyklerna: i) aktivitet, ii) upplevelse/känsla och iii) värde.  

 

Visning 
 

Syftar till att beskriva hur atmosfären upplevdes av kunden, hur tillgången till information 

och interaktionen med företaget påverkade värdet av upplevelsen. 

 

 

Fråga: 
 

Undersökta element och beståndsdelar 

av cyklerna: 
 

 

1. Hur upplevde du ditt första möte med 

företaget - i person? 

   

 

 

Aktivitet – Interaktion 

2. Hur upplevde du omgivningen/ 

atmosfären? (Följdfrågor: vad såg du, vad 

kände du…?)  

 

 

Aktivitet - Upplevelse 

2.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefull var den upplevda 

omgivningen/atmosfären vid 

visningstillfället/tillfällena, sett ur 

processen som helhet: alltså tiden från 

visning till inflytt?   
 

 

Värde 

 

3. Hur upplevde du tillgången till 

information vid detta/dessa tillfälle(n)? 

Upplevelse - Interaktion 
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3.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefull var informationen – med andra 

ord hur viktig var informationen och hur 

mycket nytta gav den dig - sett ur 

processen som helhet?  
 

 

Värde 

 

4. Hur upplevde du kontakten med 

personalen? 
 

 

Upplevelse – Interaktion 

4.1 På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefull var kontakten med personalen 

för dig vid detta/dessa tillfälle(n), sett ur 

processen som helhet? 
 

Värde 

 

Kontakt och beslut 
 

Ämnar beskriva omfattningen av denna cykel i processen som helhet samt hur interaktionen 

djupare in i processen upplevs ha ett värdefullt stödjande moment.  

 

 

5. Hur mycket och i vilka situationer hade 

du kontakt med mäklarna eller 

personalen på byggföretaget inför slutligt 

signerande av köpekontrakt?  
 

 

Aktivitet – Interaktion 

5.1 Hur upplevde du den kontakten? Vad gav 

den dig?  

 
 

Upplevelse - Stödjande 

5.2 På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefull var denna kontakt för dig?  
 

Värde 
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Inredningsval 
 

Denna fas har störst omfattning i tidsspannet i processen. De cykliska momenten är 

återkommande i flera aktiviteter – loopar - under denna fas av processen. Här undersöka hur 

värde upplevs av alla tre elementen – interaktion, stödjande och samskapande – som 

återfinns genom olika delar av processen.  

 

 

6. Vilka typer av inredningsval gjorde du 

för ditt boende, vad var du med och 

påverkade?    

      

 

Aktivitet - Interaktion 

7. Hur såg kontakten mellan dig som kund 

och byggföretaget ut i de olika mötena? 

Vad gjorde ni och på vilket sätt skedde 

det? 

 

 

Aktivitet – Interaktion; Stödjande 

 

8. Vad uppelever du att företaget gjorde för 

att stödja dig i dina val?  

 

 Fick du tillgång till den information du 

ville ha/behövde?  

 

 Fick du stöd i dina beslut/ditt handlade av 

olika hjälpmedel; exempelvis broschyrer, 

tapetprover och dylikt, kunskap från 

anställda i de situationer du kände dig 

osäker eller oklar med något? 
 

 

Upplevelse - Stödjande 

9. Upplevde du att du och företaget 

tillsammans samarbetade för att skapa det 

boende du ville ha? På vilket sätt?  
 

 

Samskapande 

 

9.1 Hur mycket influerade byggföretaget 

dina val och valmöjligheter? Hur mycket 

kunde du påverka skapandet av ditt 

boende? 

 

Samskapande 
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9.2 Upplevde du att det saknades något 

alternativ, någon möjlighet att påverka 

eller avsaknad av ett faktiskt 

inredningsval/tillval?  
 

 

Värde – avsaknad av stödjande moment som 

inte bidrar till samskapande 

 

9.3 På en skala från 1-7 där 1 är väldigt lite 

och 7 är väldigt mycket, i vilken grad 

upplevde du att du hade möjlighet att 

påverka utformningen av ditt boende, sett 

ur processen som helhet? 

 
 

Värde i samskapande 

10. (10.1;10.2;10.3…) 

På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefullt upplevde du att respektive val 

du gjorde var för dig och ditt framtida 

hem, sett ur processen som helhet? 

 

 

Värde 

11. På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefullt hade det varit för dig att få 

de/det val du inte kunde få genomfört, 

sett ur processen som helhet? 
 

Värde 

12. På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefulla och 7 är mycket värdefulla, 

hur värdefulla upplevde du att 

inrednings- och tillvalsmöjligheterna var 

i helhet, sett ur hela processen? 

Värde 

 

 

Smygtitt 
 

Denna cykel bygger på de aktiviteter då företaget erbjuder sina kunder att besöka sitt köpta 

boendeobjekt ett fåtal gånger i olika skeden under byggprojektets gång.  

 

 



52 

13. Fick du möjlighet att besöka din 

lägenhet/hus innan tillträdesdagen? I så 

fall när och hur många gånger?  

 

 

Aktivitet - Stödjande 

14. Hur upplevde du denna möjlighet?  

 

 
 

Upplevelse - Stödjande (i inredningsval, 

stödjande i värdeskapande) 

15. På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefullt och 7 är mycket värdefullt, hur 

värdefullt upplevde du det var att få göra 

detta/dessa besök, sett ur processen som 

helhet?  

Alt. Om du inte gjort detta, hur värdefullt 

hade den möjligheten varit för dig anser 

du, sett ur processen som helhet? 
 

Värde 

 

Tillträde 
 

Slutliga fasen i processen består av tillträdescykeln som har mycket lite utrymme i den långa 

processen, då den enbart består av någon enstaka dag.  

 

 

16. Hur såg kontakten med byggföretaget ut 

den här dagen?  

 

 

Aktivitet – Interaktion 

17. Vad upplever du att företaget gjorde för 

att stödja dig i den här aktiviteten? 

(Besiktning, hisschema, information)  

 
 

Upplevelse - Stödjande 

18. På en skala från 1-7 där 1 är inte 

värdefull och 7 är mycket värdefull, hur 

värdefull upplevde du att kontakten med 

företaget var under tillträdesdagen, sett ur 

processen som helhet? 

Värde 
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Bilaga 4 – Sammanställning av värdeskalor 

 

Respondent 
 

1 2 3 4 5 6 
 Fråga 

      
Medelvärde 

Visning               

2.1 3 7 5 5 6 5 5,2 

3.1 5 5 7 6 5 7 5,8 

4.1 4 7 6 6 7 3 5,5 

Kontakt/Beslut               

5.2 3 7 6 4 5 3 4,7 

Inredningsval               

9.3 7 5 5 5 6 6 5,7 

10 4 7 6 6 7 7   

10.1 5 7 6 5 5 7   

10.2 5 7 6 6 5 7   

10.3 7 7 6 5 6 7   

10.4 - - 7 - - 7   

10.5 - - 6 - - 7   

Medelvärde tillval 5,3 7,0 6,2 5,5 5,8 7,0 6,1 

11 7 7 6 1 1 1 3,8 

12 4 7 6 7 5 7 6,0 

Smygtitt               

15 7 7 7 6 6 7 6,7 

Tillträde               

18 3 7 5 5 5 7 5,3 

Helhetsbild av faserna i processen               

Visning 7 8 8 7 8 9 7,8 

Kontakt/Beslut 3 10 8 8 8 10 7,8 

Inredningsval 4 10 10 8 8 10 8,3 

Smygtitt 10 10 10 7 7 10 9,0 

Tillträde 6 10 10 6 7 7 7,7 
 

 

 

 

 

 


