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1. Bakgrund och syfte 

Föreliggande studie handlar primärt om fenomenet och begreppet kund-
fokus och i detta inledande kapitel är avsikten att presentera under-
sökningens utgångspunkter. Jag kommer i detta avseende att behandla 
föreställningar och uppfattningar om det samhälle vi lever i och vilka 
konsekvenser den alltmer hårdnande konkurrensen anses medföra för 
diverse verksamheter. Främst kommer jag att diskutera och förhålla mig till 
den ofta pro management och normativa företagsekonomiska tjänste-
forskningen som internationellt går under benämningen service management 
till följd av att det främst är inom denna forskningstradition man studerat 
och studerar fenomenet kundfokusering. Kapitlet, som kan sägas utgöra en 
introduktion, eller bakgrund, till problemområdet mynnar ut i en 
presentation av studiens syfte och dess frågeställningar samt avslutas med 
en redovisning av avhandlingens disposition. 
 
 
1.1 Inledning 
 
Det samhälle vi befinner oss i nu har fått olika benämningar, till exempel 
talas det om postindustriellt samhälle, tjänstesamhälle, kunskapssamhälle, 
informationssamhälle m.m. Gemensamt för dessa olika benämningar är en 
uppfattning om att dagens samhälle kännetecknas av nya och förändrade 
förhållanden och omständigheter, vilka i sig medför en nödvändig 
anpassning av olika slag. På företagsnivå handlar det om att konkurrensen 
hårdnat, dels till följd av ökat välstånd vilket leder till ökade krav från 
kunder, dels genom globalisering som i sig medför att regionala och 
nationella gränser inte längre utgör hinder i samma utsträckning som 
tidigare. I samband med uppfattningarna om en alltmer hårdnande 
konkurrens framförs behov av ökad kompetens bland de yrkesverksamma 
(SOU 1991:56). Arbetsgivare såväl som fackliga organisationer anser att 
kompetensen måste höjas även om de använder olika argument och har 
skilda utgångspunkter. Från arbetsgivarhåll menar man att kompetensen 
måste höjas för att företagen skall kunna konkurrera på den alltmer 
globaliserade marknaden, medan de fackliga företrädarnas ståndpunkt i 
huvudsak är att arbetsinnehållet förbättras i och med ökad kompetens. Det 
råder således samstämmighet angående vikten av att höja den befintliga 
kompetensen. Ofta handlar detta i praktiken om utbildning vilket kan vara 
allt från den nationella satsningen på de lägst utbildade kategorierna 
genom det så kallade ”kunskapslyftet”, via internutbildning i verksam-
heternas regi till universitetsstudier. Även om erfarenhetsbaserad kunskap 
och mera informella färdigheter som exempelvis social kompetens och 
allmänbildning anses viktiga vill jag påstå att den dominerande upp-
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fattningen är att det främst är (hög och formell) utbildning som borgar för 
hög kompetens och inte sällan sätts likhetstecken mellan dessa två.  
 
Jag kan vidare konstatera att dagens samhälle kännetecknas av snabb 
teknologisk utveckling där den mera sentida informationsteknologin spelar 
en betydande roll. Teknikens konsekvenser och effekter på samhället och 
medborgarna är många och till viss del motstridiga eller till och med 
paradoxala. Teknikutvecklingen har medfört såväl positiva som negativa 
effekter och det är nästintill omöjligt att försöka sig på en allmän och 
generell bedömning angående teknikens påverkan på våra liv. Datatekniska 
system som internet har för många företag och andra verksamheter medfört 
möjligheten att nå ut till en betydligt bredare kundkrets och därigenom få 
tillgång till nya marknader, men internet har också bidragit till en ökad 
konkurrens av samma anledning. Att använda sig av tekniska system – som 
exempelvis nämnda internet – medför ekonomiska fördelar för många 
verksamheter genom att kunderna själva utför ärenden som tidigare ålåg 
företagets anställda. Jag kan notera det stora intresset för internet inte 
minst bland landets banker. Från bankernas sida har man under lång tid 
försökt få kunderna att utföra sina ärenden via internet, med motiveringen 
att det är enkelt och smidigt för kunden, inte minst eftersom sådant som 
tid och rum sätts ur spel. Jag skall inte förneka att många kunder ser 
fördelar i att vara ansluten till bankens internet-verksamhet, men som 
Carlell (2001) påvisar hänger uppfattningen om teknikens fördelar intimt 
samman med begriplighet, dvs. huruvida användaren förstår och kan 
hantera den aktuella tekniken.  
 
En konsekvens av den hårdnande konkurrensen är att kunden1 fått ökad 
uppmärksamhet. Vad det handlar om är att i synnerhet vinstdrivande 
företag med nödvändighet måste intressera sig i högre grad för kunden och 
dennes uppfattning om den aktuella verksamheten och dess utbud. Enkelt 
uttryckt handlar det om att skapa och utveckla en kundfokuserad 
verksamhet. 
 
Kundfokus, eller kundfokusering, kan uttryckas i termer av kundvård, 
kundupplevd kvalitet, kundtillvändhet och liknande. Vad det övergripande 
handlar om är att uppmärksamma kunden, vara lyhörd inför dennes 
skiftande önskemål, intressen, behov och krav, samt i möjligaste mån 
tillfredsställa dem. Fenomenet kundfokus är inte isolerat till någon specifik 
sektor eller bransch, utan handlar om en företeelse, eller utveckling, av 
mera generell karaktär (Homburg, Workman Jr och Jensen 2000). Att skapa 
och/eller utveckla en kundfokuserad verksamhet kan påstås handla om en 

                                          
1 I begreppet kund ingår benämningar som patient, klient, brukare, (tjänste-)mottagare, 
samhällsmedborgare etc.  
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nödvändig betingelse för att över huvud taget kunna konkurrera på dagens 
alltmer hårdnande marknad.  
 
Stora delar av forskningen om och kring kundfokusering har sin 
tillhörighet i någon inriktning inom företagsekonomi och är ofta uttalat 
normativ och pro-management. Det som internationellt går under 
benämningen service management kan påstås vara den inriktning som i störst 
utsträckning står för förmedlandet av rekommendationer angående hur 
man på bästa sätt bedriver tjänsteverksamhet. Service management-
forskningen betonar kraftigt betydelsen av att uppmärksamma kundens 
angelägenheter och tillgodose dennes skiftande önskemål, behov och krav. 
Även om service management-perspektivet innefattas i den företags-
ekonomiska tjänsteforskningen vill jag understryka att den senare också 
rymmer andra perspektiv. Som följd av det dominerande lednings-
perspektivet inom service management är det inte ovanligt att de anställdas 
arbetsförhållanden inom denna forskning hamnar i skymundan. Vad detta 
konkret innebär är att man i strävan mot effektivitet, produktivitet och 
profit inte ägnar någon större uppmärksamhet åt vilka eventuella effekter 
och konsekvenser ett organiserande enligt service managements principer 
medför för den anställde.  
 
Trots att service management-perspektivet är tämligen tongivande inom 
området kundfokusering, existerar det dock forskning som på olika sätt är 
kritisk till de arbetsvillkor som följer av ett organiserande enligt service 
managements ideal och rekommendationer.2 Det finns stora ideologiska 
skillnader mellan service management och den kritiska forskningen (som 
ofta är arbetssociologisk i en eller annan mening); den förstnämnda tar sin 
utgångspunkt i ett slags kundperspektiv (om än med bakomliggande motiv 
som handlar om hur företag skall bli mer konkurrenskraftiga och 
framgångsrika) medan den senare intresserar sig i första hand för de 
anställda och hur deras arbetsvillkor påverkas av ett organiserande enligt 
service managements principer. Trots uppenbara skillnader förenas de 
båda forskningsinriktningarna av en övervägande fokusering på lägre 
kvalificerat tjänstearbete. 
 
Inte sällan studerar service management kunders uppfattningar och 
upplevelser (i vid bemärkelse) av den relation man har med verksamheter 
inom detaljhandel, hotell, restaurang och liknande. Resultat och analys 
från sådana studier visar att det personliga mötet ansikte mot ansikte spelar 
stor roll för kunden, och inte minst hur detta möte utfaller. När det talas 
om utfallet handlar det vanligtvis om den anställdes förmåga att anpassa 

                                          
2 Exemplevis Hochschild (1983); Leidner (1993; 1996); Wesström (1998) och Abiala (2000) har 
samtliga, ur ett kritiskt perspektiv, studerat arbetsvillkor inom tjänstesektorn.
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sig till kunden och dennes skiftande önskemål, intressen, behov och krav 
(se exempelvis Fuller och Smith 1996; Bettencourt och Gwinner 1996; 
Sparks, Bradley och Callen 1997). Även den kritiska forskningen (som jag i 
den kommande texten också benämner arbetsvillkorsperspektivet) intresserar 
sig för liknade – lägre kvalificerade – tjänstearbeten och ställer sig tämligen 
kritisk till de arbetsförhållanden som innebär den anställdes underordning 
gentemot kunden. Dock förenas de båda forskningsinriktningarna av en 
tendens att (implicit) generalisera resultat och analys från enstaka studier 
till att omfatta större delen av allt tjänstearbete inom hela tjänstesektorn. 
 
 
1.2 Det individualiserade samhället 
 
Oavsett benämning på det samhälle vi numera befinner oss i handlar det 
om att det har skett förändringar som medför nya och annorlunda 
omständligheter och förhållanden på såväl samhälls- som individnivå. En 
gemensam uppfattning är att den gamla tidens industrisamhälle förlorat i 
betydelse, dels vad gäller andelen industrisysselsatta som stadigt minskat 
sedan 1960-talet (Rosen 1998), dels vad gäller utbredning och ökad 
betydelse av tjänster, vilket medför att relationen mellan företag och 
kunder förändrats väsentligt (Zeithaml, Parasuraman och Berry 1990; 
Featherstone 1991; Mossberg 2003). 
 
Det har skett en ökad individualisering på senare tid som ger sig tillkänna 
på olika sätt och i olika kontext. Giddens (1991) argumenterar för att vi i 
dagens samhälle måste reflektera över vem och vad vi vill vara samt att vi 
utifrån detta så att säga skapar oss själva. Traditioner anses minska i 
betydelse och sådant som tidigare ansågs självklart, eller åtminstone 
ifrågasattes i mindre utsträckning, ligger numera öppet för granskning och 
reflektion. I dagens globaliserade samhälle har informationskanalerna ökat 
och vi kan hålla oss ständigt á jour med vad som händer runt om i 
världen. Enskilda individer har åtminstone möjligheten att kunna ta del av 
större mängder information, fakta, propaganda och liknande än någonsin 
tidigare i historien. Detta bidrar till en ökad medvetenhet som skapar inte 
bara ett bättre underlag för självreflektion, utan också sätter större press på 
individen att göra aktiva val angående sådant som livsstil, värderingar, 
ideologier, moral och etik. Även om inte Giddens betraktas som en 
anhängare av postmodernismen kan jag notera att det finns kopplingar 
mellan hans argument om det reflexiva i dagens samhälle och de post-
moderna teorierna som bland annat förkunnar ”de stora sanningarnas 
död”. Jag avser inte att fördjupa mig i en diskussion om postmoderna 
teorier utan nöjer mig med att ansluta mig till Powell och Longino (2001) 
som hävdar att det numera råder större frihet för individen att själv 
konstruera sanningar, värderingar, livsåskådning etc.  
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Den reflexivitet som Giddens (1991) hävdar vara utmärkande för vårt 
samtida samhälle innebär ett aktivt val av livsstil innefattande reflektion 
över, och medvetenhet om, vilka produkter och tjänster vi konsumerar och 
hur dessa förhåller sig till vår självbild samt vilka signaler de sänder ut till 
andra. Featherstone (1991) argumenterar för att masskonsumtion till stor 
del spelat ut sin roll och Mossberg (2003:47) hävdar att dagens kunder 
söker (personliga) upplevelser i allt högre grad; hon skriver:  
 

Våra värderingar har på senare tid skjutits från det kollektiva till det individuella med 
det egna jaget i centrum. I och med denna förändring har konsumtionen blivit mer 
fragmenterad, hedonistisk och individspecifik, där inte bara funktionella utan även 
känslomässiga behov ska tillfredsställas. 

 
I enlighet med dessa tankar konstaterar Slater (1997:27) att den 
konsumerande individen är själva sinnebilden för den moderna 
människan, och följs av ideologier om individualism och privatisering. 
Slater skriver: ”To be a consumer is to make choices: to decide what you 
want, to consider how to spend your money to get it […] no one has the 
right to tell you what to buy, what to want.”  
 
Den ökade individualiseringen framträder också i arbetslivet. I jämförelse 
med tidigare kommer arbetsgivare och arbetstagare i större utsträckning 
överens om individuella avtal utan fackets inblandning och de enskilda 
arbetstagarna har fått ett ökat ansvar att själva se till att kompetensutbilda 
sig och hålla sig så att säga anställningsbara. Från arbetsgivarsidan anser 
man att kollektivavtalen är alltför detaljerade, att arbetsrättens regler bör 
bli mer flexibla och att lönerna skall tillåtas variera mer genom individuell 
lönesättning (Wising 1999).  
 
 
1.3 Det tjänsteinriktade samhället 
 
Från mitten av 1900-talet och framåt har tjänstesektorn successivt ökat i 
hela den industrialiserade delen av världen, dels i form av att tjänste-
utbudet blivit större och bredare, dels i form av ökad andel sysselsatta i 
denna typ av arbete. Enligt åtminstone service management råder det inte 
någon tvekan om att industrisamhället tillhör det förflutna och att vi nu 
befinner oss i ett utpräglat tjänstesamhälle. Det är i tjänstesektorn som de 
flesta nya arbetstillfällen skapas, och som exempel på detta hävdar Rosen 
(1998) med stöd av ”The Bureau of Labor Statistics” att år 2005 kommer 
endast 12 procent av amerikanerna att arbeta inom tillverkningssektorn. 
Utvecklingen anses vara liknande för hela västvärlden och Rosen menar att 
det inte finns något som tyder på att tjänstesektorns utbredning skulle 
avta. I stort sett varje publikation som behandlar tjänster och service ur ett 
management-perspektiv inleder med att tala om hur lite traditionell 
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produktion betyder idag, och hur stor roll tjänster och service spelar. Som 
exempel på detta kan Johnson m.fl. (2000:1) citeras: ”modern western 
economies have shifted from product-driven markets to information-
based, service-driven markets.” För att ge bevis på tjänsternas utbredning 
påvisar Echeverri och Edvardsson (2002) hur tjänstesektorn numera står för 
80 procent av sysselsättningen i Sverige. Utvecklingen i hela den 
industrialiserade världen har sett likadan ut och från 1970 och tjugo år 
framåt ökade tjänstesektorn kraftigt sett ur andelen anställda – i Sverige 
med 39 procent, i Japan med 42 procent och i USA med närmare 60 
procent (Edvardsson och Thomasson 1992). Huruvida det ovanstående i 
sig är ett bevis på en förskjutning från materiell produktion till 
tjänsteproduktion kan dock diskuteras.  
 
En viktig beståndsdel i den ständigt expanderande tjänstesektorn har varit 
förhållandet mellan varuproduktion och tjänsteproduktion och hur vi 
definierar och klassificerar olika näringsgrenar, branscher och konkreta 
verksamheter. Under vad Echeverri och Edvardsson (2002) kallar 
spädbarnsstadiet inom tjänstemarknadsföringen, som sträcker sig fram till 
omkring 1980, fokuserade man främst på hur tjänster skall definieras och 
på vilket sätt dessa skiljer sig från varor. De tidiga försöken att definiera 
tjänster tog sin utgångspunkt i att en tjänst är en varas motsats (Lindquist 
och Persson 1997). Uppställningar av vad som karaktäriserar en tjänst och 
därigenom skiljer den från produkt innehåller vanligtvis det följande: 
 
� Tjänster är ofta abstrakta och immateriella i den meningen att de inte 

kan lagras, förflyttas eller demonstreras. 
 

� Kunden deltar ofta i produktionsprocessen. 
 

� Produktion och konsumtion sker ofta samtidigt. 
 
De tidiga uppfattningarna om att det är stora skillnader mellan varor och 
tjänster har inneburit ihärdiga försök att finna hållbara och gemensamma 
definitioner av vad som karaktäriserar en tjänst och på vilket sätt den 
skiljer sig från en vara. Dock förefaller en sådan föresats inte vara alldeles 
enkel vilket har inneburit att man på senare tid inte alls ägnar sig åt detta i 
samma utsträckning. 
 
Trots den dominerande uppfattningen om att vi lämnad industrisamhället 
bakom oss finns det de som opponerar sig mot denna ensidiga bild. Sayer 
och Walker (1992) ställer sig kritiska till de påståenden som hävdar att vi 
numera lever i ett utpräglat tjänstesamhälle och de påpekar att gräns-
dragningen mellan varuproduktion och tjänsteproduktion är långt ifrån 
entydig. Deras argument bygger bland annat på att materiell produktion är 
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en väsentlig del i stort sett allt tjänstearbete.3 Att benämna vissa 
verksamheter i termer av tjänster och inte produktion förefaller innehålla 
ett stort mått av godtycklighet enligt Sayer och Walker som skriver: ”For 
those who want to see them, services are everywhere” (a.a:56). Enligt 
Elfring (1989) kan en del av tjänsteexpansionen härledas till traditionella 
industriföretags ”outsourcing” av vissa uppgifter/aktiviteter. Resultatet av 
detta är att delar (aktiviteter och uppgifter) som tidigare inrymdes i en mer 
eller mindre odefinierad industriverksamhet har identifierats, lyfts ut och 
definierats i termer av tjänsteverksamhet. Även Svensson och Orban 
(1995:16) menar att påståendena om tjänsteproduktionens dominans över 
varutillverkningen är överdriven: ”Det visar sig emellertid inte möjligt att 
använda sådana endimensionella utvecklingslinjer. Därtill är tjänste-
begreppen alltför mångtydiga och tjänstesfärerna alltför komplexa.” 
 
Flera författare påpekar svårigheterna med att diskutera tjänster, och 
tjänstesektorn, som en homogen kategori, inte minst eftersom tjänster 
sinsemellan kan skilja sig åt dramatiskt. Elfring (1989) delar in 
tjänstesektorn i fyra kategorier: a) producer services, b) distributive services, 
c) personal services, och d) social services. Producer services handlar om 
nödvändiga tjänster för att ett företags produktion skall kunna fungera. De 
är av sådan karaktär att de syftar till att stödja andra produktionsprocesser, 
ofta handlar det om kunskap och information. Denna typ av tjänster 
vänder sig primärt till företag och inte privatpersoner. Distributive services 
omfattar transporter av varor och kommunikationsmedel, men även 
distribution av information. Personal services är en brokig tjänstekategori 
som i huvudsak handlar om konsumtion. Exempel är detaljhandel, hotell 
och restaurang, hushållstjänster, rekreation, reparation etc. Social services är 
i första hand offentlig verksamhet. Det är viktigt att uppmärksamma att 
inom de olika tjänstekategorierna existerar det stora skillnader med 
avseende på status mellan olika typer av yrken och arbetsuppgifter. 
 
Ambitionen att definitionsmässigt särskilja tjänster från varor har dock 
tonats ned på senare år till förmån för uppfattningar som gör gällande att 
det existerar ett samförhållande mellan varor och tjänster. Detta har 
medfört att man inte längre talar i termer av motsatsförhållanden i lika stor 
utsträckning. Enligt Rosen (1998) interagerar industri- och tjänstesektorn i 
hög grad, vilket medför att man kan tala om en ny, tredje sektor: The 
techno-service economy. 
 
Många traditionella varor kompletteras med service och tjänster av 
varierad art, vilket stundtals benämns som kringservice. Andra begrepp är 
                                          
3 För att bedriva tjänstearbete är man beroende av materiella produkter som exempelvis byggnader, 
telefoner, bilar, infrastruktur etc. Detta medför att materiell produktion fortfarande är betydande för 
dagens samhälle och arbetsliv. 
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sekundärutbud, alternativt stödtjänst, vilket betyder att ett företags 
kärnverksamhet kombineras med annat. Exempel på detta kan vara data-
försäljare som kombinerar försäljning av datorer med för kunden 
intressanta program, lämplig utbildning och support. Med många varor 
(och även tjänster) medföljer således någonting utöver det primära. Det är 
inte enbart så att detta är ett kalkylerat sätt för företagen att konkurrera på, 
utan många av de primära varor och tjänster är av sådan karaktär att det 
blir en nödvändighet att tillhandahålla och erbjuda denna kringservice. 
Rosen (1998) menar att många materiella ting kräver tjänster och service av 
olika slag (exempelvis marknadsföring, distribution, försäkring, utbildning, 
underhåll etc.).  
 
Jag kan konstatera att det numera talas mindre i termer av tjänste-
produktion kontra varuproduktion (hur tjänster skiljer sig från varor); 
istället använder man inom service management begrepp som tjänstelogik 
och tjänstesynsätt. Tjänstelogik/-synsätt handlar om att det egentligen inte 
spelar någon roll huruvida ett företag, eller annan verksamhet, sysslar med 
tjänster, varor eller en kombination av de två, utan hur man ser på sin 
verksamhet. ”Man tillverkar inte en bil utan erbjuder en transportfunktion 
eller en transportmöjlighet; man säljer inte tvättmaskiner utan möjligheten 
till rena kläder; man tillhandahåller inte en bostad utan ett boende.” 
(Echeverri och Edvardsson 2002:18). Ett konkret exempel på hur detta 
synsätt slagit igenom i verksamhetsutövning belyser Klein (2002:45) med 
hjälp av Starbucks,4 vars vd Howard Shultz menar att folk inte kommer till 
Starbucks enbart för kaffe i största allmänhet, utan för att få ett romantiskt 
skimmer över kaffeupplevelsen och en känsla av värme och gemenskap. 
Klein (2002:166) skriver att ”det handlar om att göra en mycket 
alldagligare företeelse – en kopp kaffe – så genommärkt att den blir en 
andlig upplevelse och ett designobjekt”. Att man inte längre försöker 
definiera tjänster och särskilja dessa från varor i lika stor utsträckning skall 
inte betraktas som en reträtt från service managements sida, utan bör 
snarare ses som ett revirutökande. 
 
En vanlig uppfattning inom i synnerhet service management är att tjänster 
och service av olika slag får allt större utrymme och betydelse, dels som en 
egen kärnverksamhet, dels som komplettering till varor av olika slag. 
Gränser mellan olika typer av branscher och företag, liksom gränser mellan 
producent och konsument suddas alltmer ut (se t.ex. Echeverri och 
Edvardsson 2002; Mossberg 2003). Det påstås att vi lever i en snabbt 
föränderlig värld, något som medför ökade krav på förmågan att vara 
flexibel; att kunna möta unika och tidigare okända problem och 
förutsättningar på ett adekvat sätt (Wisén och Lindblom 1987). I tjänste-

                                          
4 Starbucks är cafékedja. 



 15

samhället vävs saker och ting samman på ett sätt som inte tidigare 
existerat; Edvardsson och Thomasson (1992:21) skriver: ”De flesta 
marknader kännetecknas av snabba förändringar och stor komplexitet. 
Kundkrav, produkter och tjänster blir allt mer komplexa och förändras allt 
snabbare.” Sturdy (1998) konstaterar att ett gemomgående tema vad gäller 
utvecklingen efter andra världskriget har karaktäriserats av det 
individualiserade och icke-traditionella konsumtionssamhället i vilket 
konsumtion är starkt kopplad till livsstil och formande av identitet. Denna 
utveckling har ett stort inslag av ideologi om individuell frihet, vilket 
Giddens (1991) hänvisar till det senmoderna samhällets reflexivitet.  
 
Oavsett om man talar i termer av tjänstesamhällets dominans över 
industrisamhället; vikten av att särskilja tjänster från varor; tjänstelogikens 
principer eller annat, så kvarstår det faktum att tjänster och service av olika 
slag har ökat successivt och att de idag spelar en större roll (totalt sett) än 
tidigare. I samband med detta har kunden (i vid bemärkelse) fått ökad 
uppmärksamhet – dels inom service management-forskningen, dels i 
verksamheters medvetande och organiserande. 
 
Majoriteten av forskningen om och kring kundfokus har bedrivits med 
utgångspunkt i att det har skett en övergång från industrisamhälle till 
tjänstesamhälle. Vidare kan jag konstatera att den forskning som bedrivits i 
anslutning till tjänster och tjänstesektorn i huvudsak har fokuserat på den 
tjänstekategori som Elfring (1989) kallar personal services, oavsett om 
forskningen bedrivits i enlighet med service management-perspektivet, 
arbetsvillkorsperspektivet eller annat, och de empiriska studierna har 
övervägande utförts i anslutning till lägre kvalificerat tjänstearbete.  
 
 
1.3.1 Kundfokus och den privata sektorn 
 
Industrisamhällets framväxt med start i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet medförde helt andra produktionsmöjligheter jämfört med 
tidigare. Att kunna massproducera varor i fabriker öppnade helt nya 
möjligheter för såväl tillverkare som konsumenter. Efter andra världskrigets 
slut ökade välståndet, i den industrialiserade delen av världen, vilket förde 
med sig att efterfrågan på diverse varor och produkter ökade kraftigt. 
Genom standardisering och massproduktion kunde sådant som teve-
apparater, kylskåp, bilar etc. köpas till ”rimliga” priser och den stora 
efterfrågan medförde att företagen med relativ lätthet fick sina produkter 
sålda. Något slarvigt kan det påstås att det inte spelade någon större roll 
vilka varor som producerades – det fanns alltid konsumenter. Känne-
tecknande för efterkrigstiden var att det rådde så kallat produktfokus, vilket 
betyder att man primärt intresserar sig för produkten och sekundärt för 
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kunden. I enlighet med ett produktfokus betraktas kunderna mer eller 
mindre som utbytbara ”objekt”, inte som betydelsefulla individer med 
personliga önskemål, behov och krav. 
 
De närmast följande decennierna efter andra världskriget var en gynnsam 
period för de varutillverkande företagen. Industrin blomstrade och 
befolkningen fick det allt bättre ekonomiskt ställt men i och med detta 
följde också en begynnande mättnad av den tidigare stora efterfrågan på 
diverse produkter. I och med den industriella tillväxten har företagens 
primärutbud i form av varor och tjänster blivit snarlika, vilket innebär att 
det i stort sett alltid finns olika, mer eller mindre likvärdiga, alternativ för 
kunden (Karlöf 1985). 
 
I och med att marknader börjar bli mättade som följd av omfattande 
konsumtion förändras efterfrågan på så sätt att kunderna börjar bli mer 
selektiva i sin efterfrågan, vilket naturligtvis minskar företagens möjligheter 
att få sina produkter sålda. Att använda sig av differentierat utbud,5 vilket 
enkelt uttryckt innebär att man breddar sitt sortiment genom att bjuda ut 
olika varianter av samma vara eller tjänst till olika kundgrupper har varit en 
strategi som attraherat företag i diverse branscher. Differentierat utbud 
bygger på tanken om att den marknad en vara eller tjänst bjuds ut på inte 
består av en enda homogen kundkrets, vilket Söderlund (1997:26) 
uttrycker på följande sätt: ”I själva verket består marknader av olika 
segment; grupper av kunder som kännetecknas av större likheter inom 
grupperna än mellan grupperna.” I viss mån kan differentieringsstrategin 
fungera, men den bygger till stor del på tanken om att varje kundgrupp i 
sig är homogen, vilket dock inte är fallet.  
 
Från företagens sida har man försökt lösa problemen med minskad 
efterfrågan/ökad konkurrens på olika sätt. Man har successivt rationaliserat 
och effektiviserat sin organisation och produktion. Ledningsfilosofier med 
termer som Just in time, Lean production, Total quality management etc. har 
alla syftat till att ur ett ledningsperspektiv förbättra och effektivisera 
verksamheter (genom sänkta produktions- och lagerkostnader) samt införa 
ett kvalitetsmedvetande i organisationerna. 
 
Företagsekonomiska tjänsteforskare har sedan länge hävdat att man från 
verksamhetens sida måste skapa kundanpassning för att behålla lön-
samheten. Kundanpassning innebär att man skiftar synsätt, att man inte 
längre ser på verksamheten utifrån producentens synvinkel utan ifrån 
kundens. Att gå från ett produktfokus till ett kundfokus handlar om behovet 
                                          
5 Som exempel på differentierat utbud kan bilindustrin användas. En och samma tillverkare 
producerar vanligtvis en rad olika modeller och varianter, vi kan tala om sportbil, familjebil, stadsjeep 
etc.
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av att komma närmare kunden för att på ett bättre sätt kunna hantera 
dennes angelägenheter (Homburg, Workman Jr och Jensen 2000). När 
varken standardiserade eller differentierade lösningar anses räcka till längre 
börjar man diskutera i termer av det skräddarsydda, dvs. lösningar utifrån 
varje enskild individs önskemål. Thorsén Lind (1998) hävdar att man inte 
kan betrakta sina kunder som objekt, utan måste inta en kundfokusering 
som bygger på närhet och personlig relation där varje kund ses som en 
unik individ med personliga önskemål och behov.6 
 
Utvecklingen har lett till att man på senare tid således talar i termer av det 
skräddarsydda alternativet där kunden med nödvändighet blir en aktiv 
aktör. Denna påtagliga kontakt mellan producent och kund kan betraktas 
dels som ofrånkomlig i och med kundens interaktion med verksamheten i 
samband med exempelvis den kringservice som ofta följer en vara eller 
tjänst, dels som ett sätt att höja kvalitetskänslan hos kunden. Om man från 
verksamhetens sida skall kunna fokusera på varje kunds unika, personliga 
och individuella krav och önskemål måste kunden aktivt medverka. Många 
varor och tjänster kan inte säljas/konsumeras såvida inte den enskilde 
kunden bidrar på ett eller annat sätt, och det existerar ett antagande om att 
kunden vill vara en aktiv aktör i processen. Ett aktivt deltagande från 
kundens sida anses även höja dennes kvalitetsupplevelse. Mossberg (2003) 
– bland andra – talar till och med om företeelsen att företaget betraktar 
kunden som en medarbetare. Genom att ge kunderna information, 
kunskap och teknik kan kunderna själva utföra vissa ärenden, något som 
enligt Mossberg bidrar till engagemang och kreativitet – ”företaget skapar 
lösningar tillsammans med kunden” (a.a:192). 
 
Utvecklingen mot ett mera tjänsteinriktat samhälle har försiggått inte bara 
inom den privata sektorn, utan även inom den offentliga där den ”fria 
marknadens” principer – om hur man på bästa sätt driver företag – fått 
tämligen starkt fotfäste. Vad gäller Sverige (och även andra 
industrialiserade länder) kan jag exempelvis notera en avreglering av flera 
marknader, samt införande av management-filosofier som bygger på 
tanken om att driva offentliga verksamheter i enlighet med organisations-
teorier som tidigare främst attraherat det privata näringslivet. De moderna 
och ofta elegant beskrivna management-filosofierna som fått ett visst 
genomslag i den offentliga sektorn, kan möjligtvis ha att göra med en 
allmän och djupt förankrad uppfattning om tjänstesamhällets utbredning 
och dess påstådda dominans över traditionell varutillverkning. Enligt 
retoriken föreligger nya och annorlunda krav i dagens samhälle som man 
kan svara upp mot endast med ett organiserande av verksamheten som 

                                          
6 Jag kommer i den fortsatta framställningen att använda närhet och personlig relation som 
synonymer. 
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överensstämmer med de direktiv den företagsekonomiska tjänste-
forskningen i allmänhet, och service management i synnerhet förmedlar. 
 
 
1.3.2 Kundfokus och den offentliga sektorn 
 
Det är inte enbart hos de privata vinstdrivande företagen som kunden och 
dennes önskemål erhåller stor uppmärksamhet, utan att även den 
offentliga sektorn har visat förhållandevis stort intresse för de olika 
verksamheternas mottagare. Då det handlar om kundfokusering i offentlig 
verksamhet används ofta den anglosaxiska termen new public management, 
vilket övergripande innefattar en ambition att införa management-
filosofier från det privata näringslivet i den offentliga sektorn (Laing 2003).  
 
Att det inom den offentliga sektorn förespråkas en fokusering på 
mottagaren handlar, enligt Barzelay (2001), till stora delar om 
decentralisering och ett skapande av en klientorienterad modell. Under 
ledning av Bo Holmberg försökte det svenska civildepartementet lansera 
idén om företagsamhet och servicekultur inom samtliga delar av den 
svenska offentliga sektorn, delvis på grund av rådande ineffektivitet (a.a.). 
Även Söderlund (1997) menar att den offentliga sektorn börjar agera mer 
som företag med ett utvecklat intresse för mottagaren, dvs. numera 
kunden. Som ett led i detta tar man bland annat till sig begrepp och 
termer tillhörande marknadsföring (Laing 2003), vilket synliggörs 
exempelvis genom tillämpningen av det övergripande begreppet kund 
istället för traditionella begrepp som patient, elev, biblioteksbesökare etc.  
 
Att det privata näringslivet strävar efter kundfokusering är inte så konstigt 
eftersom företagen agerar på en ”fri marknad” där konkurrensen om 
kunderna är hård. Så är inte fallet med de flesta offentliga verksamheter 
eftersom det där ofta saknas alternativ och valmöjligheter. Dessutom 
innefattar den offentliga sektorn verksamheter som till exempel 
Skattemyndigheten, vars huvudsakliga uppgift knappast kan hänvisas till 
en bransch där det råder mördande konkurrens om kunderna. Laing (2003) 
konstaterar att kundfokuseringstanken inom offentlig verksamhet har 
kritiserats för att sakna fokus och precision, vilket jag tolkar som en kritik 
delvis om nyttan och behovet av kundfokusering i offentlig verksamhet, 
men också innefattande det faktum att relationen mellan kund och vinst-
drivande företag är av ett annat slag än den relation som existerar mellan 
medborgarna och de offentliga verksamheterna. Att vara medborgare 
innebär att individen har en rad förpliktelser medan kundbegreppet per 
definition betonar individens rättigheter (a.a.). Varför intresserar sig då den 
offentliga sektorn för kundfokus? Barzelay (2001) talar bland annat om 
strategier, där den stora skillnaden mellan verksamheter i det privata och 
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det offentliga är att företag som agerar på den privata marknaden använder 
strategier i syfte att erhålla konkurrensfördelar och i slutändan ekonomisk 
vinst, medan strategier inom det offentliga ofta handlar om sätt att skapa 
och/eller öka en sorts allmännytta.  
 
En förklaring till den offentliga sektorns ökade intresse för kunden kan 
helt enkelt vara att man traditionellt sett haft industrin som förebild och 
ofta följt det privata näringslivets sätt att organisera verksamheter på 
(Gardell m.fl. 1979; Björkman och Sandberg 1988). Med en sådan 
förklaring ligger också en viss beskyllning om att den offentliga sektorn 
oreflekterat tar efter den privata sidan, utan att se till vilken nytta och vilka 
konsekvenser detta medför. Även Ramsdal och Skorstad (2004) noterar hur 
verksamheter inom den offentliga sektorn ser de vinstdrivande företagen 
som en sorts förebild, något som medför att man inom bland annat 
sjukvården anammar begrepp och synsätt från det privata näringslivet. 
 
En annan förklaring till det ökade intresset för kundfokusering kan sägas 
handla om ideologiska skäl. Att vara engagerad i och intresserad av den 
enskilde individens problem och önskemål grundas på en uppfattning om 
mänskligt värde, att inte betrakta samhällsmedborgarna som robotar eller 
kuggar i ett maskineri. Den offentliga sektorn har i stor utsträckning 
beskyllts för att vara byråkratisk i ordets sämsta innebörd, och en 
fokusering på mottagaren skulle kunna förändra synen. Denna förklaring 
ligger delvis i linje med de strategier angående allmännytta som Barzelay 
(2001) talar om. 
 
När det rör sig om till exempel mottagarfokus i sjukvården, och varför 
patientens syn på vården anses viktig, menar Calnan (1988) att det handlar 
om tre skäl: 1) samhällets och befolkningens uppfattningar skall beaktas; 2) 
det ligger i demokratiseringens natur att patientens uppfattning är viktig; 3) 
etiska och humanitära aspekter, inkluderat patientens önskningar och 
behov, skall tillgodoses. Enligt Calnan förefaller således patientfokusering 
primärt handla om människovärde och demokrati, och kan hänvisas till 
politisk ideologi. Enligt Gabe, Olumide och Bury (2004) är det påvisat att 
patientmedverkan bidrar på ett positivt sätt till patienttillfredsställelse. 
Ömsesidig respekt, frånvaro av hierarkier och gemensamt beslutsfattande 
är några punkter man uppnår genom att involvera patienterna i större 
utsträckning än tidigare varit fallet, enligt författarna. Dock är det inte helt 
oproblematiskt att införa service managements synsätt i vårdsammanhang. 
Eliasson (1996) menar att i en vårdrelation är det vårdaren som är den 
starkare parten medan en servicerelation karaktäriseras av ett omvänt 
förhållande. ”I servicebegreppet ligger att den som använder service 
förutsätts kunna avgöra vilka sysslor han/hon behöver hjälp med, beställa 
tjänster och i viss mån vara arbetsledare” (a.a:23). 
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Att beteckna de olika mottagarna av den offentliga sektorns verksamheter 
som kunder skapar i sig ett nytt sätt att betrakta dem verksamheten är till 
för, både bland de anställda och de övriga samhällsmedborgarna. Det har 
visat sig att i monopolsituationer tenderar kunder att vara mindre nöjda 
med verksamheten ifråga än i de fall där ”fri konkurrens” råder. En 
förklaring till missnöjet är att detta breder ut sig då kunden inte har någon 
valmöjlighet. Denna förklaring bygger mer på att man som kund inte kan 
välja ett annat alternativ och det är mer detta förhållande i sig som skapar 
missnöje än att verksamheten skulle ha ”objektiva” brister. I 
monopolsituationer är det dessutom ”riskfritt” att ge uttryck för sitt miss-
nöje eftersom man inte kan göra något åt den aktuella situationen. Den 
offentliga sektorns intresse för kundfokusering kan med detta resonemang i 
viss mån ses som ett försök att minska medborgarnas eventuella missnöje. 
 
En tredje förklaring, som ligger någonstans i mitten av de två tidigare 
nämnda, är att om man från den offentliga sektorns sida visar ett intresse 
för mottagaren, kunden, så medför detta en smidigare hantering av olika 
ärenden. Denna förklaring bygger inte så mycket på ideologiska 
ståndpunkter, utan mer på ett antagande om effektivitet. Vad som menas 
med detta är helt enkelt att om kunden upplever att man bryr sig om 
denne som person blir kunden mer benägen att tillmötesgå de krav och 
önskemål som den offentliga sektorns verksamheter har i olika avseenden. 
Man kan undra vad till exempel biblioteken har att vinna på att sätta 
låntagaren i centrum, dvs. inta ett kundfokus. Svaret kan vara att om lån-
tagaren upplever bibliotekspersonalen som engagerad, intresserad och 
tillmötesgående så hanterar låntagaren böckerna med försiktighet och 
lämnar tillbaka dem i tid eller till och med innan lånetiden gått ut. Samma 
resonemang kan tillämpas på andra offentliga verksamheter; för att få 
medborgarna mer ”samarbetsvilliga” (sopsortera, betala räkningar, inte 
förstöra egendom osv.) bör man visa ett intresse för dem. Dessutom finns 
en risk att vissa offentliga verksamheter möjligtvis försvinner om deras 
kunder inte anser verksamheten vara av intresse. Även om det inte blir 
sådana drastiska åtgärder som att hela verksamheten läggs ned kan det 
handla om nedskärningar på olika sätt. Detta innebär att vissa 
verksamheter eventuellt måste motivera sin existens genom att få 
medborgarna att utnyttja det som erbjuds. Ett led i detta är givetvis att 
sätta mottagaren (kunden) i centrum. Det finns också en stor risk att 
offentliga verksamheter som på ett eller annat sätt inte lyckas leva upp till 
ställda förväntningar konkurrensutsätts på en ”fri marknad”. 
 
En annan (fjärde) förklaring som är mer diffus har att göra med en 
förmodan om en ny era: det postmoderna samhället. Det finns 
uppfattningar om att samhället som vi nu känner till det kommer att 
förändras radikalt inom den närmaste framtiden. Information anses vara 
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ett av de viktigaste inslagen i denna förändring och kunskap blir mer och 
mer kontextbunden och individuell med en otydlig gräns mellan vad som 
är sant och vad som är falskt, enligt postmoderna teorier (Vollmer 2000). 
Utan att gå djupare in på vad postmoderniteten betyder och står för kan 
det konstateras att det från många olika håll i samhället framkommer 
övertygelser om att vi står inför något helt nytt. Detta nya, där post-
moderniteten kanske står för den mest omvälvande förändringssynen, går 
väl ihop med det ökade intresset för individen/kunden. Att sanning i vid 
bemärkelse (tro, övertygelse, ideal, kunskap, moral etc.) mer och mer blir 
individuell, kontextuell och lokal ligger helt i linje med vad som innefattas 
av begreppet kundfokus.  
 
Utan närmare eftertanke verkar det som att kundfokusering i offentlig 
verksamhet näst intill enbart är av godo och något eftersträvansvärt. Dock 
förefaller kundfokusering inom delar av den offentliga sektorn kunna 
medföra vissa icke önskvärda konsekvenser. Exempelvis hävdar Franz 
(1998) att kundfokus inom utbildningsväsendet (inkluderat ett betraktande 
av studenter som kunder) skapar stora problem; undervisning riskerar bli 
popularitetstävlingar och pedagogik underhållning, lärare riskerar 
degraderas till tjänare och det finns en uppenbar risk för betygsinflation. 
Inom sjukvård är kundfokusering sammankopplat med exempelvis 
patienters svårighet att bedöma sitt vårdbehov och var vårdbehovet bäst 
tillgodoses (Jonsson 1991). De problem som Franz (1998) uppmärksammar 
i samband med kundfokusering i utbildningssammanhang, kan antas gälla 
i varierande utsträckning även inom sjukvården och i relationen mellan 
patient och vårdpersonal. Sammantaget kan det medföra oönskade 
konsekvenser om offentlig verksamhet (oreflekterat) anammar de principer 
vad gäller relationen mellan kund och anställd som gör gällande att 
kunden (alltid) anses ha rätt att diktera villkoren för mötet och dessutom 
dess utfall (Bailey 2000). 
 
 
1.4 Service management och kundfokus 
 
Om man har uppfattningen att kundfokusering är ett relativt nytt fenomen 
har det eventuellt sin upprinnelse i distinktionen mellan så kallat 
produktfokus och kundfokus. Förenklat kan produktfokus förklaras som att 
det är produkten eller tjänsten som är det primära, och att producentens 
uppfattning är överordnad kundens. Ett lysande exempel på detta är Henry 
Ford som massproducerade den svarta T-Forden på det mest tänkbart 
standardiserade sätt – bilen fanns i ett utförande och i en färg. Kärnan i ett 
produktfokus är att företag (och liknande) konstruerar och tillverkar 
produkter/tjänster på det sätt man själv finner lämpligast av en eller annan 
anledning – sedan är det upp till kunden om denne vill köpa eller inte. Att 
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ha en sådan inställning fungerar så länge efterfrågan är stor, men i och med 
att efterfrågan mattas av måste företagen hitta andra, nya sätt att attrahera 
kunder.  
 
I en situation där många bjuder ut samma slags varor/tjänster finns det så 
att säga alltid ett alternativ eller ett substitut till en viss vara eller tjänst; det 
är ytterst få företag som har en monopolställning, dvs. det enda företag 
som erbjuder den aktuella produkten eller tjänsten. Då företag med samma 
eller liknande utbud konkurrerar om samma kunder är det logiskt och mer 
eller mindre självklart att man från företagets sida försöker skapa något 
unikt som andra liknande företag inte erbjuder. I många fall heter 
lösningen service. 
 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990:10) hävdar att det är genom ett 
gott tjänsteutförande (service excellence), och inte genom överlägsen produkt-
kvalitet eller låga priser, som ett företag kan särskilja sig från andra företag i 
samma bransch. Författarna uttrycker sig på följande sätt: 
 

It is the performance of the service that separates one service firm from others; it is 
the performance of the service that creates true customers who buy more, are more 
loyal […] and who spread favourable word of mouth. […] A genuinely warm greeting 
from a service provider or the graceful handling of a special request can help one 
firm seem very different to its customers than other suppliers of similar services. 

 
Att det inom service management råder en uppfattning om kundens 
unikhet – att varje enskild kund har sina speciella och personliga 
önskemål, behov och krav – framträder på ett tydligt sätt. Den gemen-
samma ståndpunkten är att det i huvudsak är i mötet mellan kund och 
anställd som kunders skiftande önskemål (i vid bemärkelse) kan synliggöras 
och tillgodoses. Denna uppfattning innebär att tjänstemötet får en mycket 
framträdande plats i diskussionerna om och kring kundfokus (Curran, 
Meuter och Surprenant 2003). För att uppmärksamma och fånga det 
kritiska i varje kundmöte, vilket primärt handlar om den anställdes 
förmåga att bemöta kunden på ett sådant sätt att relationen mellan kunden 
och verksamheten inte upphör, används den väl etablerade termen 
sanningens ögonblick (moment of truth). Övergripande handlar det hela om 
att den anställde med nödvändighet måste anpassa sig på olika sätt i 
enlighet med kundens önskemål (se exempelvis Fuller och Smith 1996; 
Bettencourt och Gwinner 1996; Sparks, Bradley och Callen 1997; 
Zeithaml 2000). 
 
Uppfattningen om kundens suveränitet, dvs. att det är kunderna som äger 
rätten att definiera huruvida verksamheten och dess utbud håller hög 
kvalitet/attraktionskraft kan betraktas som en central punkt i kund-
fokusering (Zeithaml, Parasuraman och Berry 1990). Detta har (delvis) lett 
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fram till förekomsten av det skräddarsydda alternativet, vilket kan betraktas 
som kundfokusering på absolut högsta nivå. Vad det handlar om är att 
utifrån varje enskild kund finna en helt individuell och unik lösning. Inom 
stora delar av service management påstås, alternativt antyds, det att dagens 
kunder efterfrågar det personliga och unika, vilket medför att varje enskild 
kund bör bemötas på ett individuellt sätt där hans eller hennes speciella 
önskemål kan tillgodoses. Enligt retoriken inom service management som 
kraftigt betonar det heterogena, menar dock Cornwell och Drennan (2004) 
att utvecklingen snarare går i motsatt riktning (mot homogenitet) genom 
att vi alla tenderar att önska och värdera samma saker.  
 
Att det finns ett värde för företagen att lansera sig som verksamheter där 
skräddarsydda lösningar betonas är självklart, men huruvida detta främst 
handlar om retorik eller om det har någon djupare reell grund kan givetvis 
diskuteras. Vargo och Lusch (2004) menar att det till viss del är en myt att i 
synnerhet tjänster och tjänstearbete skulle karaktäriseras av det heterogena 
och flexibla, och i många fall handlar det snarare om att företag erbjuder 
högst standardiserade tjänster. Stöd för att det möjligtvis i första hand 
handlar om retorik kan erhållas genom svårigheten att hitta exempel på 
dessa skräddarsydda och individuellt helt unika lösningar, oavsett om det 
handlar om varor eller tjänster. Snarare förefaller det som att de skräddar-
sydda alternativen är (snarlika) varianter av det som tidigare kallades 
differentierat utbud. Det är knappast så att man som kund kan komma 
med vilka önskemål som helst och förvänta sig att dessa skall bli 
tillgodosedda. Möjligen kan kundens betalningsförmåga påverka 
verksamhetens vilja att tillhandahålla lösningar som går utöver det 
brukliga, men för den vanlige kunden förefaller det individuella och 
skräddarsydda snarare handla om att man som kund i bästa fall kan välja 
mellan olika alternativ, som förenas av att de alla är lönsamma eller 
effektiva för verksamheterna.  
 
I retoriken kring kundfokusering finns uppenbara kopplingar till den 
gamla devisen ”kunden har alltid rätt”, men det säger sig självt att denna 
hållning inte fungerar fullt ut i konkret verksamhet. Ofta existerar det en 
intressekonflikt mellan kund och verksamhet som främst förefaller vara av 
ekonomisk karaktär. Denna ekonomiska motsättning försöker man från 
verksamheternas sida hålla i skymundan genom att förskjuta fokus från 
pengar till något annat. Abiala (2000) ger exempel på hur man försöker 
sälja under skenet av kundomtanke – att det är för kundens välbefinnande 
man föreslår att denne köper olika produkter eller tjänster. Ett exempel på 
detta är bankernas ekonomiska rådgivning. Det är lätt att få uppfattningen 
att de råd, exempelvis angående penningplacering, man som bankkund 
erhåller ges utifrån en genuin omtanke utan några bakomliggande 
ekonomiska skäl, när det i realiteten egentligen handlar om försäljning på 
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ett eller annat sätt. Att den ekonomiska aspekten i kontakten mellan 
verksamhet och kund mer eller mindre sopas under mattan kan eventuellt 
stödjas genom de påståenden inom delar av den företagsekonomiska 
tjänsteforskningen som gör gällande att dagens kunder är mer intresserade 
av andra aspekter än de rent ekonomiska. Den moderna kunden påstås – 
åtminstone i en underliggande mening – värdesätta service av olika slag på 
bekostnad av låga priser och kostnader (Kotler och Armstrong 1993). 
 
Ett alternativ till att dölja företagens profitintresse är att hänvisa till den 
unika situation som benämns vinn-vinn, vilket är uttryck för att alla 
inblandade parter är vinnare i en eller annan mening. Att diskutera 
huruvida dessa så kallade ”vinn-vinn-situationer” kan existera, och i så fall i 
vilken utsträckning, ligger utanför ramen för detta arbete och kommer 
således inte utvecklas vidare. Dock kan jag misstänka att det finns gott om 
situationer då en part är vinnare och en annan förlorare. 
 
Kundfokusering inom såväl den management-inriktade litteraturen som 
praktisk verksamhetsutövning handlar kanske inte så mycket om vad 
kunder genuint önskar och värdesätter, utan snarare vad man från 
verksamheternas sida vill att kunderna skall föredra i syfte att öka 
produktivitet, effektivitet och lönsamhet. En cynisk tolkning av kund-
fokusering är att det till stora delar handlar om manipulation; att lyckas få 
kunderna att tro att de strategier man från verksamheternas sida använder 
sig av är ett resultat av kundernas önskemål. Man motiverar inte sina val av 
kundfokuseringsstrategier med att de ger ekonomiska fördelar för 
verksamheten (vilket är en förutsättning för att de över huvud taget skall 
komma ifråga), utan försöker påvisa hur strategierna medför klara 
förbättringar i olika avseenden för kunderna. Det handlar om att kunna 
påvisa eller hävda kundnyttan med olika strategier och som exempel på 
detta kan jag återigen hänvisa till bankverksamhet. Under tämligen lång tid 
har man från bankernas sida bedrivit en massiv kampanj för internet-
baserade banktjänster. Man har försökt att påtala och hävda de fördelar7 
kunden erhåller om denne väljer att själv utföra sina ärenden via internet 
istället för att personligen besöka bankkontoren. I samband med detta har 
man också hävdat att kunderna faktiskt önskar detta tekniska alternativ 
istället för personliga besök. Kontentan av det hela är att bankerna framstår 
som kundfokuserade, att de tillgodoser de krav som kunderna ställer på 
banken och att det är kunderna själva som är drivande i internet-frågan. 
Empiriska belägg för att kunderna är de drivande och att internet-baserade 
banktjänster är vad man som kund efterfrågar verkar i hög grad saknas.8 

                                          
7 De fördelar som främst framhålls angående Internetbank är smidighet i såväl rum som tid, dvs. att 
man kan utföra sina bankärenden hemifrån under dygnets alla 24 timmar. 
8 I Nya Wermlandstidningen den 12 april 2003 erkänner Annika Bolin, vice vd i SEB, att banken gått 
för snabbt och hårt fram vad gäller Internet-frågan, något som onekligen kan tolkas som att banken 
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Inte heller förefaller man från bankens sida vara särskilt angelägen om att 
påvisa vilka ekonomiska vinster internet-användandet medför för banken. I 
många fall tycks illusion och retorik vara viktiga beståndsdelar då man 
generellt sett vill påskina att en verksamhet är kundfokuserad. 
 
Att kundfokus är positivt och något att eftersträva verkar vara den rådande 
uppfattningen, i synnerhet inom service management. Man utgår från att 
kundfokusering alltid är av godo och den rådande trenden förefaller vara 
att alla verksamheter skall vara kundfokuserade, vilket innebär dels att 
konceptet accepteras utan närmare eftertanke huruvida den aktuella 
verksamheten är lämplig för detta, dels att begreppet används om och i 
verksamheter som inte kan vara kundfokuserade i egentlig mening. För 
diverse verksamheter är det tilltalande att säga sig placera kunden i 
centrum, oavsett hur det egentligen förhåller sig med detta. Många företag, 
förvaltningar, organisationer etc. anammar och använder sig av begrepp 
och idéer (jämför exempelvis flexibla organisationer)9 som anses vara 
förknippade med bilden av den moderna konkurrenskraftiga 
organisationen utan att det finns någon större substans i påståendena om 
vad som kännetecknar den aktuella verksamheten. Att explicit använda sig 
av termer och begrepp som kundfokusering, flexibilitet, projekt-
organisation och dylikt, sänder dock ut signaler som tyder på att den 
aktuella verksamheten ligger långt framme vad gäller att ta till sig effektiva 
organiseringsprinciper som i sin tur förväntas attrahera samarbetspartners, 
kunder, långivare, placerare av riskkapital etc. 
 
Det ovanstående har i korthet behandlat en samhällsutveckling där tjänster 
har ökat på bekostnad av materiell produktion. Utvecklingen har också 
medfört en ökad individualisering som ger sig tillkänna bland annat 
genom företags och andra verksamheters större intresse – åtminstone 
retoriskt sett – för mottagaren (kunden), som enligt service management 
förefaller vara mest intresserad av att erhålla personlig och unik service.  
 
Efter denna introduktion till forskningsområdet kommer jag nu att 
presentera studiens syfte, frågeställningar och val av tillämpningsområde, 
för att i nästa kapitel mera ingående redogöra för och diskutera den 
teoretiska ramen som ligger till grund för denna avhandling. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
varit mer angelägen än kunderna om att få till stånd tekniska system och lösningar för hanterandet 
av bankärenden. 
9 Se t.ex. Karlsson och Eriksson (2000). 
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1.5 Studiens syfte, frågeställningar och val av tillämpningsområde 
 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i uppfattningen att 
industrisamhället i det närmaste är över och att vi numera befinner oss i 
ett utpräglat tjänstesamhälle. I detta tjänstesamhälle har förutsättningarna 
för att bedriva verksamhet förändrats, inte minst vad gäller relationen 
mellan verksamhet och kund. I och med tjänsteexpansionen har kunden 
fått en mer central roll, i synnerhet till följd av att tjänsteproduktion 
vanligtvis fordrar att kunden är en aktiv aktör. Sammanfattningsvis hävdas 
det från service management att företag med nödvändighet måste skapa 
och utveckla en kundfokuserad verksamhet, i vilken de anställda har till 
uppgift att tillmötesgå kundens personliga önskemål och tillhandahålla 
lösningar som svarar mot olika anspråk som den enskilde kunden kan 
tänkas ha. Självklart är det så att kunder (i vid bemärkelse) i olika stor 
utsträckning påverkar hur företag och andra organiserar sin verksamhet, 
och i de fall det finns alternativ/valmöjlighet måste verksamheterna vara 
attraktiva i en eller annan mening – annars vänder sig kunderna helt enkelt 
till någon annan. Detta leder till att de anställdas arbetsvillkor i olika stor 
utsträckning påverkas av verksamhetens kunder och vad de vill ha, 
alternativt påstås vilja ha. 
 
Vad kunder anses vilja ha baseras till stor del på retoriska påståenden och 
enskilda studier i kontexten lågkvalificerat tjänstearbete, men har (implicit) 
generaliserats till att omfatta i det närmaste allt tjänstearbete inom hela 
tjänstesektorn. En gemensam uppfattning inom service management är 
dock att god och personlig service är av central betydelse (Zeithaml, 
Parasuraman och Berry 1990). Enligt service management förefaller således 
kundfokus primärt handla om närhet men självklart kan fenomenet/ 
begreppet innefatta mer eller annat än enbart detta; åtminstone torde 
ytterligare tre faktorer vara möjliga: kompetens, teknik och pris.10 
 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att undersöka kunders 
inställning till olika kundfokuseringsfaktorer/-strategier då det handlar om 
högre kvalificerat tjänstearbete. Vad gäller tillämpningsområde, har valet 
fallit på bankverksamhet och sjukvård. Anledningarna till det är bland 
annat att såväl banken som sjukvården kännetecknas till stor del av högre 
kvalificerat tjänstearbete och inom båda verksamheterna finns det en 
ambition om att vara lyhörd inför kundens respektive patientens 
önskemål.11 För att konkretisera syftet formulerar jag följande tre fråge-
ställningar: 
 

                                          
10 I kapitel 2 förs en utförligare diskussion om de fyra tänkbara kundfokuseringsfaktorerna. 
11 I metodkapitlet behandlas val av verksamheter mer ingående. 
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� Skiljer sig önskan om hanterande av situationer och ärenden med avseende på 
kontext, dvs. sådant som verksamhetsområde, abstraktionsnivå12 och ärendens 
komplexitet? 

 

� Är önskan om hanterande av situationer och ärenden beroende av sådant som 
kundens/patientens kön, ålder, socioekonomiska status och erfarenhet? 

 

� Är service managements generella påståenden om betydelsen av närhet mellan 
kund och anställd gällande även i högre kvalificerat tjänstearbete som bank-
verksamhet och sjukvård? 

 
Eventuellt kan föreliggande studie betraktas som en motvikt till den 
forskning som i huvudsak bedrivs inom service management och som har 
ett uttalat ledningsperspektiv. Min förhoppning är att studien kan ge en 
mera nyanserad bild av kundfokusering genom att förflytta fokus från 
lågkvalificerat tjänstearbete till högre kvalificerat tjänstearbete. 
 
 
1.6 Avhandlingens disposition  

Avhandlingen består av sex kapitel. Detta första inledande kapitel syftar till 
att ge läsaren en inblick i forskningsområdet och behandlar bakgrunden till 
föreliggande studie.  
 
Kapitel två består av en teoretisk genomgång där jag diskuterar fenomenet 
och begreppet kundfokus i anslutning till de fyra olika faktorer 
(kompetens, närhet, teknik och pris) som kan tänkas inbegripas i 
begreppet. I detta kapitel behandlas i huvudsak den pro management-
inriktade och normativa service management-forskningen (som har sin 
tillhörighet i företagsekonomisk tjänsteforskning) med sitt intresse för 
själva verksamheten där effektivitet och ekonomisk vinning står i fokus. I 
detta kapitel diskuteras även en mera kritiska forskning som i huvudsak 
intresserar sig för de arbetsvillkor som följer av ett organiserande enligt 
service managements principer. 
 
I kapitel tre avhandlas metodfrågor, där jag redogör för hur under-
sökningen utförts. Jag diskuterar sådant som valet att genomföra en 
kvantitativ enkätundersökning, konstruerandet av frågeformulär, val av 
tillämpningsområde och inte minst val av respondenter. I detta kapitel 
redogörs också för hur data behandlats och vilka analystekniker som 
använts.  
 

                                          
12 Med abstraktionsnivå menar jag graden av precision, dvs. huruvida det handlar om en över-
gripande helhetsbedömning eller om specificerade situationer och ärenden. 
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De följande tre kapitlen (fyra, fem och sex) behandlar resultat och analys. I 
kapitel fyra koncentrerar jag mig på de data som handlar om kontakten 
med banken, medan kapitel fem rör sjukvården. I det avslutande kapitel 
sex, görs jämförelser mellan respondenternas inställning till och 
uppfattning om respektive verksamhet. I detta kapitel analyseras resultaten 
i mera generella termer och ambitionen är att kunna producera kunskap 
med en något vidare tillämpning. I kapitel sex besvarar jag de 
frågeställningar som presenteras i kapitel ett, samt sammanfattar studiens 
viktigaste bidrag i anslutning till forskningen om och kring kundfokus. 
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2. Teoretisk referensram 
 
I det inledande kapitlet som kan betraktas som en introduktion till 
forskningsområdet redogjorde jag för bakgrunden till föreliggande studie. I 
detta kapitel kommer jag att diskutera vad kundfokus mera konkret kan 
tänkas bestå av. I anslutning till detta kommer jag att använda mig av 
tidigare forskning om kundfokusering, varav service management intar en 
dominerande ställning.  
 
 
2.1 Kundfokusering och dess olika faktorer 
 
För att ett begrepp ska få mening måste det definieras. Kundfokus som 
begrepp är inte särskilt tydligt och det existerar inte någon gemensam och 
klar definition av begreppet. Övergripande handlar det om att inta, eller 
åtminstone försöka förstå kundens perspektiv. Inom forskningen om och 
kring kundfokus stöter jag på uttryck som att vara lyhörd inför kundernas 
önskemål. Att tillgodose behov, tillmötesgå krav samt överträffa 
förväntningar är andra exempel på hur kundfokus implicit definieras. Jag 
vill hävda att den underliggande (gemensamma) definitionen är: ge kunden 
det kunden vill ha. 
 
På sätt och vis är det självklart att verksamheter måste erbjuda sådant deras 
existerande såväl som presumtiva kunder önskar. Företag som inte erbjuder 
det kunderna vill ha går förr eller senare i konkurs och så har det alltid 
varit. Man kan därför fråga sig vad som är så nytt med kundfokus och 
varför detta fått ett sådant intresse. Förklaringen ligger, som tidigare 
nämnts, bland annat i västvärldens ökade materiella välstånd och 
globaliseringen som medfört att många tidigare konkurrenshinder undan-
röjts. Mot bakgrund av detta anses det vara oerhört viktigt för företagen att 
utveckla ett kundfokus, dvs. vara lyhörda inför sina kunders önskemål.  
 
Söderlund (1997) menar att det ökade intresset för kundfokus ligger i 
antagandet om att en nöjd kund är en trogen och lojal kund. Enligt 
forskare med tillhörighet i relationsmarknadsföring är det viktigt att 
företagen lyckas skapa bestående relationer till sina kunder, något som inte 
bara för med sig återkommande kunder utan även kunder som bidrar till 
marknadsföringen genom att rekommendera det aktuella företaget till 
vänner och bekanta utan att det kostar företaget något (a.a.).  
 
Kundfokusering kan betraktas som ett fenomen som fått såväl ökad 
betydelse som ökad spridning. Att ha en verksamhet som är kund-
fokuserad blir ofta konkret detsamma som att verksamheten är, eller anses 
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vara, attraktiv. Men hur gör man då när man utvecklar ett kundfokus? För 
det första måste det hela vara ekonomiskt genomförbart och i många fall 
även ekonomiskt gynnsamt i form av ökad vinst eller minskade utgifter. 
Detta kriterium i sig sätter gränser för vad som kan tänkas komma ifråga. 
Trots bristande empiriska belägg kan jag tänka mig att man som ”kund” till 
olika verksamheter skulle vara intresserad av exempelvis nattöppna 
bibliotek, sänkta skatter, utökad kollektivtrafik, billigare varor, höjd 
sjukpenning, bättre vägar, mindre grupper inom daghem och skola etc. En 
mer eller mindre kvalificerad gissning säger att mycket av det man som 
kund, patient, klient, besökare, samhällsmedborgare m.m. anser vara 
kundfokusering i dess mest renodlade form är sådant som verksamheter 
endera inte kan erbjuda eller inte vill erbjuda på grund av de ekonomiska 
effekter det skulle medföra. Det genomgående temat inom service 
management-forskningen som rekommenderar varje verksamhet att vara 
lyhörd inför kunden och tillgodose dennes behov och önskemål har vissa, men 
dock kraftiga begränsningar – det får inte vara ekonomiskt ogynnsamt för 
verksamheten.  
 
Det förefaller vara lättare att prata om kundfokus i abstrakta termer än att 
konkret leva upp till det. Förmodligen är det inte sällsynt att man från 
verksamhetens sida säger sig ha ett kundfokus medan det i realiteten 
handlar om ett antal mer eller mindre standardiserade lösningar som såväl 
verksamhet som kund betraktar som skräddarsydda eller individuella. När 
det rör sig om skräddarsydda lösningar i dess egentliga mening verkar inte 
många verksamheter kunna tillhandahålla sådana eller så stiger priset 
väsentligt. Vad kundfokus i reell mening betyder och står för kan i princip 
vara lika mycket som det finns antal individer.  
 
Kundfokus, i betydelsen att varje enskild individ/kund ska kunna få sina 
individuella och speciella önskemål tillgodosedda, kan givetvis medföra en 
rad problem för verksamheterna. Det övergripande problemet rör den 
enskilda verksamhetens förmåga att praktiskt kunna lösa de olika 
önskemålen på det sätt kunden vill. Detta handlar i sin tur om olika del-
problem som exempelvis anställdas vilja, engagemang och kompetens; om 
kunders olika önskemål; om vissa lagar och förordningar; om kostnad, pris 
och vinst, för att nämna några. Vissa verksamheter, som till exempel sjuk-
vården, har ett annat problem att handskas med när det gäller att sätta 
kunden (patienten) i centrum och det handlar om vem som ska avgöra vad 
som är bäst för denne i olika situationer. 
 
Vad vill då kunder ha? Efter en omfattande genomgång av litteraturen 
inom tjänstemarknadsföring, menar Farell, Souchon och Durden (2001) 
att kunduppfattning om tjänstekvalitet handlar om: a) att den anställdes 
anpassar sig i enlighet med kundens önskemål; b) att den anställde ger ett 
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tryggt och säkert intryck; c) att den anställde är artig, samarbetsvillig och 
lyhörd; d) att den anställde är kundorienterad och visar omtanke; e) att den 
anställde har förmågan att respondera effektivt på kundens klagomål eller 
verksamhetens eventuella försummelse; f) att den anställde förvånar 
kunden genom att tillhandahålla spontan och icke efterfrågad service; g) 
att den anställde visar empati och medkänsla; h) att den anställde är 
pålitlig, kunnig och noggrann; i) att den anställde är intresserad av att 
hjälpa kunden och tillhandahålla snabb service; j) att den anställde klär sig 
anständigt och håller det rent och snyggt omkring sig. 
 
Inom stora delar av den service management-inriktade forskningen antyds 
det att kunden har rätt att ställa vilka krav som helst på en verksamhet och 
att de anställda har till uppgift att tillmötesgå dessa krav. Vad som ibland 
glöms bort, eller snarare hålls i skymundan, är att kundfokusering sällan 
handlar om sänkta priser och avgifter, dvs. sådant som på ett tydligt sätt är 
ekonomiskt gynnsamt för kunden men mindre gynnsamt för företaget. 
Trots att flertalet forskare som sysslar med kundfokusering har sin 
tillhörighet i någon inriktning av företagsekonomi, påtalas ekonomiska 
aspekter i förvånansvärt liten utsträckning. Möjligtvis är detta en medveten 
strategi som ligger i linje med det faktum att anställda uppmanas sälja 
produkter och tjänster med motivering att det är av omtanke om kunden 
och inte för att företaget skall tjäna pengar (Abiala 2000). Eventuellt kan 
frånvaron av ekonomiska aspekter också handla om en sorts ”blindhet” 
som har sitt ursprung i de återkommande (företagsekonomiska) 
publikationer som gör gällande att dagens kunder är mindre intresserade av 
ekonomiska faktorer som låga priser och avgifter, och att de istället 
värdesätter andra aspekter och faktorer. 
 
 

 
 
Figur 2.1: Kundfokus och dess övergripande faktorer.
 
 
Jag kommer att driva tesen att kundfokus i allmänhet kan handla om fyra 
olika faktorer (pris, närhet, kompetens och teknik) och att i stort sett alla 

KUNDFOKUS 

Pris Närhet Kompetens Teknik
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tänkbara önskemål från kunders sida kan hänvisas till någon av dessa (figur 
2.1). I praktiken visar det sig dock att då det talas om kundfokus hamnar 
faktorn pris i skymundan. Att använda sig av lågt pris som konkurrens-
medel förefaller inte ha något större värde enligt den service management-
inriktade litteraturen/forskningen. Detta förefaller en aning besynnerligt 
med tanke på att det existerar en rad företag som på ett tydligt och mycket 
framgångsrikt sätt använder sig i huvudsak av lågt pris för att konkurrera.13 
 
Att pris som kundfokuseringsfaktor lyser med sin frånvaro i den normativa 
service management-litteraturen har eventuellt att göra med en uppfattning 
om att kundfokusering handlar om att på ett aktivt sätt ta hand om 
kunden i termer av omtanke. Dessutom existerar det uppfattningar om att 
man från företagens sida kan tjäna än mer pengar genom andra strategier 
än lågprisalternativ. 
 
Även i föreliggande undersökning kommer faktorn pris att spela en 
underordnad roll. Skälen till det är bland annat att forskningen om 
kundfokusering, samt konkret aktivt företagande (utifrån idéer om att 
placera kunden i centrum) sällan använder sig av denna faktor för att skapa 
en kundfokuserad verksamhet. Dessutom vill jag i denna studie även se på 
kundfokusering i offentlig verksamhet där faktorn pris inte aktualiseras på 
samma sätt. Eftersom offentlig verksamhet är finansierad till största del av 
skattemedel betalar man sällan det pris som skulle råda på den privata 
marknaden.  
 
I det nästföljande kommer jag att redogöra för, och diskutera de fyra olika 
övergripande faktorer som tillsammans omfattar de olika önskemål kunder 
kan tänkas ha. 
 
 
2.1.1 Kompetens som en faktor i kundfokus 
 
Kompetens är ett begrepp som är vida omdiskuterat. Lundgren (1998), 
bland många, hävdar att begreppet är svårfångat, och att en definitions-
förskjutning över tid har skett. Tidigare användes begreppet kompetens 
främst i meningen formell behörighet men numera handlar det till stor del 
om förmågan att klara av specifika krav. Detta betyder att kompetens-
begreppet blivit mera praktikorienterat och Lundgren (1998:84) skriver: 

                                          
13 Möbelföretaget IKEA (med sin slogan ”inte för de rika men för de smarta”), matkedjan Willy’s och 
flygbolaget Ryan Air är tre exempel på företag som framgångsrikt använder faktorn pris för att 
konkurrera. I skrivande stund annonserar anrika ICA att de (permanent) sänker priset på ett stort 
antal varor. Anledningen till detta är att ICA har svårt att konkurrera med de billigare och 
lågprisinriktade matkedjorna. Detta ger en sammantagen bild av att faktorn pris inte alls är så 
ovidkommande för dagens kunder som det stundtals hävdas enligt service management-
forskningen. 
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”Kompetens definieras […] som förmågan att agera adekvat i en specifik 
situation.” Detta är en något luddig definition vilket Lundgren själv verkar 
hålla med om när han påvisar att det enda sättet att bedöma någon annans 
kompetens är utifrån den egna erfarenheten av vad som är kompetent 
agerande. Att kompetens är mer än bara formell utbildning eller formell 
behörighet hävdar även Lovén (1995) som menar (med stöd i SOU 
1991:56) att en mera riktig eller fruktbar definition av kompetens är 
förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss situation eller i viss 
verksamhet. Detta innebär enligt Lovén att kompetens består av bland 
annat intellektuella och manuella färdigheter, engagemang, motivation, 
självuppfattning och självförtroende, värderingar och sociala färdigheter. 
 
Stenberg (1993) försöker reda ut kompetensbegreppet och menar att 
kompetens består av tre delar: färdighetskunskap, social kunskap och 
teoretisk kunskap. Färdighetskunskapen kan sägas vara den kunskap som 
förvärvats främst genom praktisk tillämpning och den bygger i stor 
utsträckning på erfarenheter. Den sociala kunskapen, social kompetens, 
handlar om förmågan att framgångsrikt samspela med andra människor. 
Vad som är social kompetens och vem eller vilka som besitter denna är 
dock till viss del en fråga om tolkning. Teoretisk kunskap är den kunskap 
som inskaffas främst genom utbildning och det är den typ av kompetens 
som Lundgren (1998) hänvisar till formell behörighet. Det bör dock 
klargöras att den teoretiska kunskapen/kompetensen som ger en viss 
behörighet mycket väl kan vara praktiskt användbar och inte bara får sitt 
värde av det examensbevis eller diplom som följer, vilket i vissa fall har 
hävdats. Collins (1979) menar dock att den formella utbildningen i många, 
men långt ifrån alla, fall endast fungerar som en inträdesbiljett och att det 
främst är genom att praktiskt utöva ett yrke som man tillägnar sig de 
nödvändiga kunskaperna.  
 
En del författare anser det viktigt att skilja mellan kompetens och 
kvalifikation, där kvalifikation står för formell utbildning medan 
kompetens avgörs av hur individen använder den kunskap som inhämtats 
genom utbildningen (Holmer och Karlsson 1991). Jag kommer dock inte 
att göra någon sådan medveten distinktion mellan de två begreppen, 
främst av den anledningen att kvalifikation och kompetens i reella 
situationer ofta används som synonymer.  I konkreta fall kan jag konstatera 
att man från verksamheters sida talar om kompetens i bemärkelsen 
utbildning. Sjukvården har minskat andelen sjukvårdsbiträden och 
undersköterskor till förmån för sjuksköterskor och läkare, medan bankerna 
dragit ned på så kallad kassapersonal och vid nyrekrytering ställer större 
krav på hög formell utbildning. Det är viktigt att notera hur denna 
omfördelning av personalsammansättningen beskrivs i termer av 
kompetenshöjning snarare än att man höjt den totala utbildningsnivån 
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inom organisationen. Även om Collins (1979) hävdar att formell 
utbildning många gånger har liten betydelse för den anställdes förmåga att 
kunna utöva ett visst yrke förefaller det ändå finnas en tydlig koppling 
mellan utbildning och kompetens. Då det handlar om verksamheter som 
sjukvård och bank, kan jag anta att en formell utbildning inom medicin 
respektive ekonomi i många fall är en förutsättning för att över huvud 
taget kunna utföra många av de arbetsuppgifter man har. 
 
Det kan vara svårt att dels mäta en individs kompetens i enlighet med den 
definition som lyder: förmågan att klara de olika krav som ställs i en viss 
situation eller i en viss verksamhet, dels att inför kunder påvisa personalens 
kompetens på annat sätt än genom utbildningsnivån. Visserligen kan man 
från verksamhetens sida hänvisa till andelen nöjda kunder och/eller förlita 
sig på att man erhåller ett rykte som motsvarar verksamhetens och 
personalens duglighet men det förefaller vara enklare att koppla 
kompetensfrågan till utbildningsnivå. Att ha en högutbildad personalstyrka 
anses mer eller mindre borga för att personalen också är kompetent. I 
denna studie definieras följaktligen kompetens som (hög) formell utbildning. 
Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att jag inte på något sätt 
underskattar det faktum att praktiskt utövande och erfarenhet ofta är 
mycket viktigt för den anställdes kompetensgrad. 
 
Kompetens är givetvis en konkurrensfaktor. Att verksamheter satsar på 
högutbildad personal hänger samman med en uppfattning om att högre 
utbildade kan utföra aktuella arbetsuppgifter på ett bättre sätt än lägre 
utbildade. Oavsett det faktiska förhållandet mellan utbildning och 
kompetens respektive erfarenhet och kompetens, kan jag konstatera att 
utbildningsnivå är lätt att mäta samt synliggöra, något som är betydligt 
svårare då det handlar om erfarenhet.  
 
I diskussionen kring utbildning och kompetens förefaller två viktiga frågor 
hamna i skymundan: 1) blir det bättre resultat med högutbildad personal? 
och 2) bryr sig kunderna om huruvida verksamhetens anställda är hög-
utbildade eller inte? Den första frågan handlar om sambandet mellan 
retorik och konkret yrkesutövning, medan den andra uppmärksammar 
kunders värdering av och uppfattning om betydelsen av högutbildad 
personal. 
 
Det finns en utbredd uppfattning och övertygelse om att kompetensen 
bland de yrkesverksamma generellt sett måste höjas. Som nämndes i 
inledningskapitlet påvisas kompetenshöjningens positiva effekter från såväl 
statsmakten och arbetsgivarna som fackliga organisationer men anledning-
arna till vikten av att höja kompetensen skiljer sig delvis åt. Från såväl 
arbetsgivarhåll som statsmakten handlar det primärt om att öka företagens 
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konkurrenskraft, vilket förhoppningsvis medför ökade vinster och 
skatteintäkter som i sin tur säkerställer välfärden. Från fackligt håll är 
kompetenshöjningen angelägen eftersom den förmodas medföra bättre 
arbetsuppgifter/-innehåll för den anställde samt ett antagande om säkrade 
arbetstillfällen genom att företagen går bra. Oavsett bakgrunden till 
parternas önskan om kompetenshöjning så finns en samstämmighet om att 
en sådan är av godo. 
 
I stort sett samma resonemang som förs vad gäller kundfokuseringens 
odelat positiva effekter förs också angående betydelsen av kompetens-
höjning i arbetslivet. Detta medför en uppfattning om att det bör satsas 
mer på olika typer av kompetenshöjning i syfte att bevara eller öka 
konkurrenskraften. Precis som i fallet med kundfokus anammar man 
tanken om kompetenshöjning (oftast genom utbildning) utan att närmare 
se på behoven och förutsättningarna.14 Inte heller tänker man alltid på 
effekterna av kompetenshöjningen – hur det praktiska arbetet påverkas av 
den. Christie (1972:122) ställer sig kritisk till den oreflekterade upp-
maningen till högre studier och intellektuellt arbete och han menar att 
samhället behöver ha även oengagerade individer: ”Det är just sådana 
människor samhället behöver för den verksamhet som skall utföras vid det 
löpande bandet, på kontoret, i allehanda servicefunktioner [min kursiv.]. Det 
behövs absolut inte några kritiska, engagerade människor.” 
 
I många fall är det befogat att fråga sig vem som är betjänt av en höjning 
av kompetensen; är det kunden i och med en högre kvalitet i 
verksamheten eller är det den anställde genom ett större kunnande och 
intressantare arbetsuppgifter? Kanske rent av båda grupperna? Att satsning-
arna på kompetenshöjning endast har sin grund i att tillfredsställa de 
anställda är knappast troligt, snarare ligger förklaringen i ekonomiska 
antaganden – dvs. att kompetensökningen medför att verksamheten på ett 
eller annat sätt antas öka sin vinst respektive dra ner på sina utgifter och 
kostnader. Kompetenshöjningens eventuellt oönskade effekter verkar 
knappast vara något man inom olika verksamheter intresserar sig nämnvärt 
för. Det är inte alldeles otänkbart att kompetenshöjning kan medföra 
minskad kundfokusering, exempelvis genom att vissa (för kunden) önskade 
delar i verksamheten minskas eller till och med försvinner.15 En annan 
oönskad effekt kan vara missnöje bland de anställda om dessa känner sig 
överkvalificerade för vissa arbetsuppgifter. Hårdraget kan detta innebära att 
kundfokus och kompetensökning i vissa fall är oförenligt. 
 

                                          
14 Se t.ex. Anttila (1999) som menar att man måste analysera kompetensbehovet och inte 
oreflekterat skicka anställda på diverse utbildningar och dylikt. 
15 Exempel på detta kan vara minskad kassaverksamhet på banken till förmån för mer avancerad 
ekonomisk rådgivning. 
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Det förefaller finnas en implicit uppfattning om att det kunder vill ha är 
högutbildad personal. Det finns i stort sett ingen annan förklaring om man 
godtar å ena sidan vikten av kundfokus (ge kunden det kunden vill ha) å 
andra sidan kompetenshöjningens förträfflighet (konkurrensfördelar 
genom kundtillströmning). Frågan är om detta är så självklart. Förhållandet 
mellan kompetenshöjning och kundfokus förefaller inte vara riktigt så 
enkelt som det vid första anblicken kan ge sken av att vara. Ofta talas det 
om kompetenshöjning och kundfokus på ett sätt som antyder att dessa två 
mer eller mindre går hand i hand och att det inte finns något 
problematiskt alls i relationen mellan dem. Jag vill hävda att en höjning av 
kompetens inte nödvändigtvis låter sig förenas med ett utvecklande av 
kundfokus. 
 
 
2.1.2 Närhet som en faktor i kundfokus 
 
Den andra tänkbara faktorn i kundfokus benämner jag närhet. Närhet som 
begrepp innefattar kontakter och relationer mellan anställda och kunder 
som till sin natur bär likheter med de sociala relationer vi har i det privata 
(Hochschild 1983; Gutek 1995; Abiala 2000). Det står helt klart att närhet 
är en faktor som erhåller mycket stort intresse då det handlar om 
kundfokus. Eftersom närhet har en sådan dominerande ställning inom 
service management-litteraturen (liksom i den kritiska arbetsvillkors-
forskningen) är det nästintill ofrånkomligt att inte återkomma till denna 
faktor i olika sammanhang, och jag vill uppmärksamma att jag – i detta 
kapitel – även diskuterar aspekter av faktorn närhet under rubrikerna 2.9.1 
Samspelet mellan anställd och kund och 2.9.2 Förhållandet mellan ledning, 
anställda och kunder. 
 
Begrepp som närhet och personlig relation ger associationer till sådant som 
exempelvis värme, vänskap, omtanke och empati. Inom såväl service 
management-forskningen som i vissa konkreta verksamheter vill man 
ogärna diskutera pris (inkluderat avgifter) – istället vill man ge sken av att 
verksamheten bygger på en genuin omtanke om kunden (Abiala 2000).  
 
Enligt Curran, Meuter och Surprenant (2003) har en övervägande 
majoritet av tjänsteforskningen fokuserat enbart på de mellanmänskliga 
aspekterna i mötet mellan kund och verksamhet/anställd. Det har visat sig 
att utfallet från möten mellan anställd och kund är av stor betydelse för 
den fortsatta relationen mellan kunden och verksamheten, och således 
gäller det att göra kunden nöjd. Söderlund (1997) konstaterar att när det 
handlar om kunder som bryter sin relation med ett visst företag gör endast 
omkring 30 procent detta på grund av att den nya leverantören har bättre 
produktkvalitet. Det är först och främst, i sju fall av tio, bristande service-
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kvalitet som är orsaken till att kunden byter leverantör. Att service anses 
spela en betydande roll i kontakten mellan verksamhet/anställd och kund 
går inte att ta miste på. Enligt stora delar av service management-
forskningen betraktas god service vara i det närmaste liktydig med 
personlig service och tanken är att de anställda skall bemöta varje enskild 
kund på ett personligt, individuellt och unikt sätt. Trots att service 
management nästintill uteslutande intresserar sig för kundens 
angelägenheter (och som en konsekvens av detta till stor del negligerar de 
anställdas villkor) noterar Swinyard (2003) föga förvånande att anställda 
som är på gott humör ger bättre kundservice än anställda på dåligt humör. 
 
Närhet medför associationer till förtroliga relationer som präglas av ett 
sorts vänskapsförhållande och från verksamhetens sida handlar det ofta om 
att kunden skall känna sig unik, utvald och speciell. Att det personliga 
mötet och dess utfall är viktigt för kundens totala kvalitetsupplevelse 
påvisas i studier från såväl privat som offentlig kontext.16 Trots att mötet 
anses vara av stor betydelse är det oklart vad i mötet som skapar 
kvalitetsupplevelse. Även Gremler och Gwinner (2000) uppmärksammar 
att tjänsteforskningen inte lyckats på ett tillfredsställande sätt konkretisera 
kundens uppfattning om exakt vad som skapar kvalitetskänsla. Möjligen är 
det på grund av frågans komplexitet som en stor del av forskningen bortser 
från innehållet i det personliga mötet genom att endast konstatera att 
mötet bör fyllas med ”det” kunden önskar. Konkret innebär detta att allt 
från prat om väder och vind till djupare diskussioner kan innefattas i det 
personliga mötet – det innehållsmässiga är upp till kunden. Det finns dock 
de som intresserat sig för innehållet och det handlar då främst om 
verksamhetsledningens syn på det goda mötet vilket ofta resulterar i en så 
kallad rutiniserad interaktion eftersom den anställde har nästintill en 
manual att följa i sin kontakt med kunden.17  
 
Ett sätt att betrakta det personliga mötet på, är att det består av åtminstone 
fyra olika dimensioner. I figur 2.2 ges ett exempel på innehållet i det 
personliga mötet där kontexten utgörs av ett besök på vårdcentralen med 
anledning av borttagande av ett födelsemärke. Den personliga kontakten 
med vårdpersonalen (läkaren) kan ta sig följande uttryck (observera att 
innehållet i de fyra olika möteskaraktärerna är exempel på konversation): 
 
 
 
 
 

                                          
16 Se t.ex. Eliasson (1992); Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990).  
17 Se t.ex. Leidner (1993).
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                   Personligt Icke-personligt

Fokalt

En upplysning om huruvida 
mitt födelsemärke är något 
att oroa sig över.

En information om 
födelsemärken i största 
allmänhet och vad man ska 
vara uppmärksam på. 

Icke-fokalt

Samtal om alltifrån min
rädsla för att bli allvarligt 
sjuk till mina semester-
planer.

Samtal om alltifrån hur 
landstingspolitikerna sköter 
sina jobb till gårdagens 
ishockeymatch. 

 
Figur 2.2: Analytisk uppdelning av det personliga mötets karaktär mellan anställd och kund med 
exempel på innehåll. 

 
 
Begreppet fokalt handlar om fokus på det aktuella ärendet/problemet och 
ingenting annat. Icke-fokalt blir det när andra saker diskuteras, även om 
dessa kan ha en indirekt koppling till det aktuella ärendet, som 
förhållandet mellan födelsemärke och patientens eventuella rädsla för att 
drabbas av allvarlig sjukdom. För att mötet ska betecknas som personligt är 
det jag som kund som är i centrum, medan det icke-personliga innefattar ett 
samtal om sådant som ligger utanför mig personligen. Givetvis består figur 
2.2 av en analytisk indelning och i praktiken är gränserna mellan de fyra 
olika utfallen ofta suddiga. Dessutom kan innehållet i ett och samma möte 
pendla mellan dessa fyra olika typer.  
 
Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om är det av varierad 
vikt att tjänsteleverantören (den anställde) kan uppfylla kraven för 
respektive dimension i mötet med kunden. Då det som i exemplet ovan 
handlar om mötet mellan läkare och patient kan jag med största säkerhet 
hävda att det viktigaste är att den personligt fokala dimensionen blir 
tillgodosedd. Vad det konkret handlar om är att läkaren måste kunna 
bedöma huruvida patientens födelsemärke utgör en allvarlig hälsorisk eller 
inte. Brister angående denna dimension kan knappast kompenseras av 
förtjänster i andra dimensioner. Dock vill jag inte påstå att det är oviktigt 
huruvida läkaren har förmågan att svara upp mot de krav som ger sig 
tillkänna i andra dimensioner. Att kunna föra ett avslappnat samtal om 
exempelvis gårdagens ishockeyresultat kan möjligtvis medföra positiva 
effekter beträffande patientens upplevelse av mötet (kundens kvalitets-
upplevelse enligt företagsekonomisk tjänsteforskningsterminologi).  
 
Stora delar av service management-litteraturen berör inte krav på den 
anställdes kompetens/fackkunskaper inom verksamhetsområdet i särskilt 
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stor utsträckning, utan nöjer sig med att i allmänna ordalag betona vikten 
av den anställdes förmåga att anpassa sig i enlighet med de önskemål, 
behov och krav kunderna kan tänkas ha. Även om det inom service 
management-litteraturen inte uttryckligen hävdas att fackkunskap är av 
underordnad betydelse så kan jag konstatera att det ofta är det intryck man 
får. Att frånvaron av kvalifikations- och kompetensdiskussioner är så 
påtaglig har eventuellt att göra med det faktum att de flesta studier om 
tjänstemötet har genomförts i anslutning till så kallat lägre kvalificerat 
tjänstearbete (low skill) och i och med detta blir eventuellt en diskussion 
om kompetens och kvalifikation till viss del överflödig.  
 
Trots att det med all säkerhet är så att den anställdes fackkunskaper i 
många fall betraktas av kunden som det absolut viktigaste i relationen 
mellan kund och anställd, så visar studier av Warhurst och Nickson (2001) 
att många (tjänste-)företag vid nyrekrytering inte prioriterar yrkes-
kunnande, utan är mer intresserade av att den blivande anställde motsvarar 
vissa estetiska krav. De estetiska kraven handlar om personlig framtoning 
inkluderat den anställdes utseende och förmåga att föra sig på ett korrekt 
sätt.18 Den service management-inriktade litteraturen uttrycker vanligtvis 
inte explicit att estetiska krav på personalen är viktiga, men jag misstänker 
att sådana krav existerar implicit då det rör sig om den anställdes uppgift 
att tillgodose kundens önskemål, behov och krav. Hochschild (1983) som 
studerat bland annat flygbranschen hävdar att flygvärdinnors fysiska 
framtoning (exempelvis vikt, hy, tänder) kontinuerligt kontrolleras av 
ledningen och att det i flygvärdinnornas jobb bland annat innebär att se 
attraktiv ut. I enlighet med detta menar Hochschild att många flygbolag 
anspelar på sex, inte minst i sina slogans – exempelvis We really move our 
tails for you to make your every wish come true (Continental Airlines), och Fly 
me, you’ll like it (National Airlines). Hochschild menar att flygvärdinnorna i 
enlighet med detta måste besvara passagerarnas sexuella fantasier, att se 
flirtande som ett tecken på att de gör ett bra jobb. Även Fuller och Smith 
(1996) påvisar de estetiska kravens betydelse och menar att det finns en 
koppling mellan den anställdes eventuella flirtighet och kundens 
kvalitetsuppfattning. Ytterligare stöd för detta påvisas av Guerrier och Adib 
(2000) som framhåller att det i vissa tjänsteyrken (exempelvis inom 
restaurangbranschen) existerar såväl implicit som explicit sexualiserade 
inslag där sådant som flirtighet anses vara en del av jobbet. 
 
Det finns skäl att uppmärksamma det personliga mötets olika karaktärer. 
Till stor del diskuteras ofta det personliga mötet, som tidigare nämnts i 
termer av närhet och personlig relation, utan att någon större hänsyn tas 

                                          
18 Warhurst och Nickson (2001) använder uttrycket ”looking good, sounding right” för att fånga vad 
de estetiska kraven handlar om. 
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till det konkreta innehållet i detta möte. Guerrier och Adib (2000:689) 
problematiserar och kritiserar tanken om att ”ge kunden det kunden vill 
ha” med bland annat exempel på (manliga) hotellgäster som insinuerar att 
de vill ha (kvinnligt) sällskap; författarna skriver: ”However, providing 
customers with exactly what they want is not always desirable or even legal 
and there is an increasing recognition that service staff sometimes need to 
be protected against abusive and disruptive ’customers’”. Trots att sådana 
situationer – som Guerrier och Adib återger – uppenbarligen existerar (om 
än i mer sällsynt utsträckning) inom tjänstesektorn, är det knappast så att 
service management bokstavligen menar att kundens önskemål, behov och 
krav skall tillgodoses oavsett vad de handlar om.  
 
I de allra flesta tjänstemöten är verbal kommunikation ett dominerande 
och karaktäristiskt inslag, men service management-forskningen är 
generellt sett tämligen otydlig i att fastställa och skilja på olika karaktärer 
av kommunikation/samtal mellan kund och anställd. Därigenom likställs 
exempelvis ytligt prat om väder och vind med betydligt mera seriösa 
samtal. Kunder (patienter, klienter, brukare, etc.) har med all sannolikhet 
olika uppfattningar om vilken typ av innehåll det personliga mötet skall ha 
för att man ska uppleva kvalitet. För en person kan det handla om 
möjligheten att diskutera exempelvis gårdagens ishockeyresultat eller det 
regniga vädret, medan en annan eventuellt vill ha ett samtal om 
existentiella frågor. Annorlunda uttryckt kan man säga att god kvalitet i det 
personliga mötet uppstår när kunden har möjlighet att samtala om det han 
eller hon önskar, oavsett vad det är. Det är detta faktum som gör det så 
svårt att mera precist definiera hur kvalitet uppstår i (tjänste-)mötet mellan 
anställd och kund. 
 
Givetvis är det inte enbart det uttalade, ordens formella betydelse, som 
påverkar kundens kvalitetsupplevelse. Känslan, eller stämningen som 
infinner sig i tjänstemötet genom bland annat upplevelsen av upp-
riktigheten i det uttalade, men även sådant som tillhör det outsagda – som 
till exempel kroppsspråket – har betydelse för kvalitetsupplevelsen (Mattila 
och Enz 2002). Dessutom är det så att vi tolkar och uppfattar situationer 
på olika sätt vilket eventuellt omöjliggör en objektiv bedömning av kvalitet 
i det personliga mötet. Gremler och Gwinner (2000) försöker att 
konkretisera hur kvalitet uppstår i mötet mellan anställd och kund, och de 
menar att ett viktigt inslag i tjänstemötet är vad de vill kalla rapport; ett 
begrepp som har definierats som: nära harmoniskt förhållande vars grund är 
ömsesidig tillit (Weitz, Castleberry och Tannen 1992); ett förhållande med den 
rätta kemin (LaBahn 1996); en känsla av genuin omtanke (Ashforth och 
Humphrey 1993). Enligt Gremler och Gwinner (2000) kan begreppet delas 
in i två huvudkategorier: a) lustfyllt samspel (enjoyable interaction) och b) 
personlig samhörighetskänsla (personal connection). Vad gäller det 
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lustfyllda samspelet kan det handla om att den anställde är humoristisk, har 
en intressant personlighet och är glad och positiv i största allmänhet. Vad 
gäller den personliga samhörighetskänslan handlar den till stor del om 
personkemi och identifikation – att man upptäcker sig ha en hel del 
gemensamt, t.ex. att man delar värderingar och intressen, något som kan 
leda till ett utvecklande av en djup vänskap. Författarna argumenterar för 
att kundens tillfredsställelse med själva mötet med den anställde (graden av 
rapport) påverkar kundens helhetsbedömning av tjänsten och tjänste-
företaget, och som ett logiskt led i resonemanget menar Gremler och 
Gwinner att ett lustfyllt samspel och en personlig samhörighetskänsla 
mellan anställd och kund, ökar kundens önskan om att upprätthålla 
relationen och fortsätta vara kund hos det aktuella företaget.  
 
Enligt Schneider och Bowen (1998) måste den fysiska omgivningen 
stämma överens med den typ av tjänster och varor som saluförs. Med 
Goffmans (1998 [1959]) terminologi handlar det om inramning, vilket 
betyder att uppträdandet/agerandet ges trovärdighet genom överens-
stämmelse med platsen. Vad det konkret betyder är att personal (manér och 
klädsel), utbud (det som saluförs) och lokal (inredning) måste harmoniera 
med varandra. 
 
För att återknyta till problematiken kring det konkreta skapandet av det 
lyckade tjänstemötet mellan anställd och kund lämnas den anställde till 
viss del i sticket. I vissa fall förekommer direktiv till de anställda från 
ledningens sida om behovet att göra kunden nöjd utan att precisera på 
vilket sätt det ska ske, samtidigt som den anställde i många fall saknar 
befogenheter att själv besluta om sådant som skapar kundtillfredsställelse. I 
andra fall finns på förhand bestämda regler19 som den anställde ska följa i 
mötet med kunden, vilket kan medföra två problem: a) kunden vill inte bli 
bemött på det från ledningens sida antagna sättet, eller b) kunden 
upptäcker att den anställde följer ett inövat ”manus” och känner sig 
därmed lurad på ett eller annat sätt. 
 
I mötet mellan anställd och kund finns, som nämnts tidigare, ofta en 
illusion om att det i första hand handlar om en personlig relation 
karaktäriserad av omtanke och inte om ekonomiska intressen (Abiala 
2000). I (tjänste-)mötet skall kunden känna sig unik och bli individuellt 
bemött, något som enligt Gremler och Gwinner (2000) uppstår då den 
anställde visar genuint intresse för kunden och inte bara ger sken av att 
vara intresserad. Om det är så att kunden upptäcker att den anställdes 

                                          
19 Leidner (1993; 1996) påvisar i anknytning till rutiniserad interaktion att anställda vid McDonald’s 
har ett visst antal fraser (som t.ex: Hoppas maten smakar bra; Ha en trevlig dag) som de måste säga 
till kunden. Detta övervakas av chefer som prickar av de anställdas uppförande utifrån en lista med 
förhållningsregler. 
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beteende är inövat och inte särskilt genuint kan reaktionen bli negativ och 
i värsta fall upphör relationen (Abiala och Ahrne 1995).  
 
Då förespråkare för service management talar om närhet i termer av 
personlig relation mellan kund och anställd handlar detta till största del 
om vad jag vill benämna betjänande närhet. Det står helt klart att 
uppassning på kunden och den anställdes underordning är dominerande 
inslag i service managements (implicita) definition av närhet. Trots att en 
betjänande närhet bevisligen existerar inom tjänstesektorn är det knappast 
troligt att allt kundintensivt tjänstearbete omfattas av denna typ. Det 
förefaller som att den betjänande närheten framträder i synnerhet i 
samband med lägre kvalificerat tjänstearbete, vilket också utgör service 
managements huvudsakliga kontext då relationen mellan kund och 
anställd studeras. Det existerar med all säkerhet även andra typer av närhet 
beroende på sådant som verksamhetens art, ärendens omfattning/ 
allvarlighetsgrad och den anställdes yrkesstatus. För att det skall vara 
fruktbart att använda begreppet närhet i samband med kundfokusering bör 
begreppet redas ut. Förutom betjänande närhet existerar det såväl en 
auktoritativ som emotionell närhet. I figur 2.3 presenterar jag huvuddragen 
i respektive typ av närhet. 
 
En auktoritativ närhet kännetecknas av att kunden primärt efterfrågar 
kunskap i en eller annan mening. Det kan handla om den anställdes 
fackkunskaper inkluderat information tillhörande yrkesområdet, men 
också om den anställdes befogenheter att förhandla och/eller fatta 
avgörande beslut. Detta medför att själva mötet kan ha en underordnad 
roll och betraktas som ett sätt – eventuellt bland flera – att erhålla någon 
specifik kunskap. I den auktoritativa närheten finns av olika skäl litet 
utrymme för den uppassning som är kännetecknande för en betjänande 
närhet. Först och främst handlar det ofta om yrkesgrupper som har såväl 
hög formell utbildning som hög yrkesstatus, och som dessutom har ett 
kunskapsmässigt övertag över kunden. Sammantaget reducerar detta 
kraftigt kundens möjligheter att diktera villkoren för relationen. Eftersom 
(exklusiv) kunskap är det centrala är det dessutom mycket tveksamt 
huruvida kunden i dessa sammanhang ens har en önskan om att bli servad 
och uppassad på det betjänande sätt som förespråkas i stora delar av 
service management-litteraturen.  
 
Förutom betjänande och auktoritativ närhet finns det emotionell närhet, 
vilken kännetecknas av sådant som stöd, tröst, sympati, uppmuntran och 
liknande. I en emotionell närhet är omsorg och individintresse såväl 
naturliga som dominerande inslag. Då det rör sig om emotionell närhet 
efterfrågas inte primärt vare sig personlig uppassning eller fackkunskap, 
och en eventuell över-/underordning är inte lika framträdande som i de två 
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andra typerna av närhet. För att efterfråga en emotionell närhet krävs det 
antagligen att situationen upplevs vara mycket (känslomässigt) viktig och 
att dess konsekvenser är betydande. Vanligtvis förknippas troligen en 
emotionell närhet med olika typer av omvårdande och själavårdande 
yrken.  
 
 
     
                            Auktoritativ                          Emotionell 
                                      närhet                                   närhet 
                                          
                                                   - fackkunskap              - stöd 
                                                   - befogenhet           - empati 
                                                   - information               - tröst                
                                                              - uppmuntran 

                         Lägre grad av individintresse             Högre grad av individintresse 

                        Den anställde är överordnad               Ingen tydligt framträdande över- 
                        kunden                                                  och underordning 

                       Högre kvalificerat tjänstearbete             Högre såväl som lägre  
                                                                                              kvalificerat tjänstearbete 

                                                                 Betjänande
                                                          närhet 

                                         
                                           - uppassning 

                                                              - service 

                                               Illusion om individintresse 

                                        Kunden är överordnad den anställde 

                                            Lägre kvalificerat tjänstearbete 
 
 
 
Figur 2.3: En idealtypisk bild av närhetens olika karaktär i mötet mellan kund och anställd. 
 
 
Det förefaller dock inte vara så enkelt att vissa (tjänste-)yrken per 
automatik inbegriper en viss typ av närhet i den personliga kontakten med 
kunder. I praktisk verksamhetsutövning kan kunder efterfråga åtminstone 
auktoritativ och emotionell närhet av samma yrkesgrupp. Exempel på 
detta kan vara läkare som i en auktoritativ roll förväntas utnyttja och 
förmedla sin medicinska kunskap, medan han eller hon i en emotionell 
roll förmodas ge patienten känslomässigt stöd (i samband med oroande 
symptom eller diagnosticerad sjukdom). På motsvarande sätt kan en 
civilekonom ge bankkunden råd om fördelaktig skatteplanering eller hur 
en summa pengar bör investeras (auktoritativ närhet), men också ge 
kunden en sorts bekräftelse och uppmuntran i samband med att kunden 
står inför ett stort ekonomiskt beslut (emotionell närhet). En och samma 
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situation/ärende kan i vissa fall tillskrivas såväl en auktoritativ som 
emotionell roll beroende på kundens inställning, attityd, uppfattning, 
upplevelse och liknande. Ett exempel på detta kan vara en präst som 
anlitas för en begravning; beroende på olika omständigheter kan relationen 
mellan anställd och kund (i detta fall närstående) betraktas i termer av 
auktoritativ såväl som emotionell närhet. 
 
Sammanfattningsvis kan jag fastslå att den existerande forskningen om vad 
som gör kunder nöjda främst framhåller det personliga mötet, och att 
relationen mellan anställd och kund i detta möte bör inta en skepnad av 
personlighet. Enkelt uttryckt menar man från service management-håll att 
relationen, eller mötet, mellan anställd och kund bör utgå från de 
önskemål, behov och krav den specifike kunden kan tänkas ha. Ovan, och 
framförallt i anslutning till figurerna 2.2 och 2.3, har jag velat påvisa att 
faktorn närhet (personlig relation) är mer komplex än det eventuellt 
framkommer vid en första anblick, samt i stora delar av service 
management-litteraturen. 
 
 
2.1.3 Teknik som en faktor i kundfokus 
 
Den tredje faktorn i kundfokus är teknik i en eller annan form och 
skepnad. I många fall kan tjänster och uppgifter utföras antingen via 
tekniska system och apparater eller genom ”manuella” insatser, alternativt 
en kombination av de båda. Enligt Curran, Meuter och Surprenant (2003) 
har den ökade användningen av tekniska system och apparater komplicerat 
servicemötet, vilket traditionellt sett har handlat om interpersonlig kontakt 
mellan kund och anställd. 
 
Den senare tidens informationsteknologi har medfört stora omvandlingar 
vad gäller kontakten mellan kund och verksamhet. Idag kan vi med 
förhållandevis lätthet boka tågbiljetter; reservera hotellrum; betala 
räkningar; få information om diverse företag, myndigheter och andra 
inrättningar; göra prisjämförelser och inte minst handla med hjälp av 
tekniken. Att lansera olika tekniska system och apparater handlar från 
företagens sida bland annat om att förbättra sin konkurrenskraft och 
företagsmässiga image, svara upp mot kundkrav och reducera kostnader 
(Currie 2000).  
 
Ett satsande på tekniska lösningar hänvisas inte sällan till hur betjänta 
kunderna är av dessa. Inte minst i bankverksamhet har de tekniska inslagen 
ökat markant på senare år, och enligt ledningen för olika banker påstås 
skälen till internet-verksamhet främst grunda sig i ”omtanke” om kunderna 
genom att tillhandahålla smidig, snabb och pålitlig service, medan 
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anledningar som har med olika typer av kostnadsreducering att göra, 
uppges vara av underordnad betydelse (Aladwani 2001). 
 
Från verksamhetshåll argumenterar man för att kunderna själva efterfrågar 
tekniska lösningar, och att man i och med ett tillhandahållande av sådana 
också utvecklar kundfokus. ”Kunder är inte enbart intresserade av att 
erhålla en tjänst; de vill ha en personlig upplevelse och erfarenhet kring 
den. Fler och fler kunder vill själva kunna skapa dessa erfarenheter 
individuellt” (Echeverri och Edvardsson 2002:469). Denna kund-
medverkan, eller kundinvolvering, handlar konkret ofta om att kunden 
själv utför vissa moment av tjänsten, företrädesvis med hjälp av så kallade 
self-service technologies (SSTs) vilket involverar exempelvis internet (Curran, 
Meuter och Surprenant 2003).  
 
Enligt Curran, Meuter och Surprenant (2003) försöker många företag öka 
andelen kunder som använder sig av den självbetjänande tekniken, något 
som har sin upprinnelse i att många verksamheter har mycket att vinna på 
de tekniska lösningarnas utbredning. Det innebär att kunderna själva utför 
många tjänster som annars personalen skulle vara tvungen att utföra. Som 
exempel kan bankautomater nämnas; istället för att kunden personligen 
besöker banken för att ta ut pengar gör denne detta själv med hjälp av en 
automat vilket är mer ekonomiskt lönsamt för banken. Som ett led mot att 
få kunderna mer villiga att själva hantera och lösa sina ärenden inför man 
avgifter (alternativt höjer redan existerande avgifter) vilket minskar 
benägenheten att anlita sedvanlig manuell service. 
 
Ett traditionellt kundmöte – som involverar fysisk kontakt mellan kund 
och anställd – anses vara dynamiskt till sin natur och svårt att övervaka, 
kontrollera och rutinisera (Leidner 1993; Wesström 1998). Att tillhanda-
hålla självbetjänande teknik (SSTs) som ersättning för ”oberäkneliga” 
anställda anser Curran, Meuter och Surprenant (2003:211) ha vissa 
fördelar: 
 

A business cannot change the human nature of its employees or customers, but by 
utilizing SSTs in the service encounter, and removing the employee, it can create a 
more constant service atmosphere. Thus, the customer will know precisely what to 
expect from the encounter and have a similar experience each time the service is 
used.

 
Ofta hävdas det att kunderna är den pådrivande kraften bakom 
teknikutvecklingen/-utbredningen men huruvida detta är sant i fallet med 
exempelvis bankverksamhet kan ifrågasättas. Carlell (2001:22) skriver 
följande angående teknik i banktjänster:  
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Technology is said to have the positive potential to alter most activities, making them 
more efficient, more effective, less costly and energy and time saving. […] New 
technology and new services are developed and then introduced to the market, and 
the consumers have to adopt since other options, which are more costly from the 
banks’ perspective, are removed at the same rate as new options are introduced. 

 
Citatet ovan antyder att det snarare är (i detta fall) bankerna och inte 
kunderna som är den pådrivande parten när det handlar om tekniska 
system/hjälpmedel. Att från de olika företagens och verksamheternas sida 
ta bort alternativ till tekniken kan betraktas som ett effektivt sätt att styra 
kunderna i den riktning man vill.  
 
Att det finns ett samband mellan teknik och makt, framkommer då 
forskare som Latour (1988) och Bijker och Law (1992) påvisar att de som 
formar tekniken också formar samhället. Jag kan tänka mig att den sentida 
informationsteknologin i hög grad formar samhället och de kontakter och 
relationer vi har. Somliga anser att tekniken (i detta fall internet) är 
spännande och öppnar nya intressanta möjligheter, andra ser däremot 
risker och faror medan ytterligare andra betraktar tekniken ur ett 
nyttoperspektiv. Enligt Dholakia och Zwick (2004) bestäms inte teknik 
eller teknologi primärt utifrån vad den gör utan vad den betyder för en 
social grupp vid en bestämd tidpunkt. Jag kan mycket väl tänka mig att 
olika typer av teknik eller tekniska innovationer som till exempel internet 
och mobiltelefoner kan betyda vitt skilda saker för olika grupper i 
samhället beroende på sådant som ålder, kön och social klass. 
 
Teknik i allmänhet och informationsteknologi i synnerhet är på en och 
samma gång bemyndigande och hotfull (Dholakia och Zwick 2004). 
Medan teknologin frigör oss och öppnar möjligheter vi inte kunde 
föreställa oss för 10 till 20 år sedan, så medföljer risker och oönskade 
bieffekter vad gäller exempelvis övervakning och bedrägeri. I Carlells 
(2001) studie om teknik i bankkontext så framkommer det föga förvånande 
att inställningen till tekniken skiljer sig markant åt bland kunderna. En del 
uppfattar tekniken som opålitlig, och om det av någon anledning blir fel så 
kan man som kund inte göra något, det går inte att resonera med en 
maskin eller ett tekniskt system. Det är inte heller alltid man som kund vet 
att eller om ”tekniken” utfört det man bad om. På flera ställen i Carlell 
(2001) återkommer det att bankkunderna känner sig osäkra huruvida 
ärenden är utförda eller inte när banktekniken används. I studien 
framkommer dessutom att vissa kunder saknar den traditionella bank-
verksamheten, vilket tydliggörs i följande tre citat från Carlells intervjuer:20 
 
 

                                          
20 Citaten finns på sidorna 78, 80 och 83. Trots att Carlell skriver på engelska har hon valt att återge 
citat både på svenska och engelska, och jag har då valt de svenska versionerna. 
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Vart har alla vänliga, tålmodiga, medelålders serviceminded bankkvinnor och några 
dito män tagit vägen? Jag saknar dem mycket, liksom jag antar att ni också saknar 
den ”gammaldags” vettiga, kundvänliga bankmiljön. 

Jag vill träffa någon personligen. Jag vill inte prata med en maskin. Jag vill att 
personalen känner mig och jag vill veta vilka dom är. 

Jag avskyr det här (telefonbank och internetbank). Maskinerna och jag är inte 
kompatibla. Det är alltid något som blir fel och så blir jag osäker efteråt ifall allting 
verkligen gått rätt till. Jag vill gå till kassan och få personlig service. 

 
Det är inte alls säkert att en kunds önskan om närhet i form av att 
personligen besöka banken handlar om att denne främst efterfrågar en 
personlig relation. Snarare kan det i många fall handla om att man som 
kund inte känner sig säker i användandet av teknik; man är helt enkelt 
bekymrad för att pengarna ska ”försvinna”, och detta kan vara den primära 
anledningen till viljan om personliga bankbesök. 
 
Osäkerhet förefaller vara en viktig faktor i ett eventuellt teknikmotstånd 
från kundens sida. För många medför banktekniken anonymitet och 
osäkerhet, medan det personliga besöket står för det välkända och säkra, 
vilket Carlell (2001:83) uttrycker på följande sätt: 
 

In a physical world there is interaction both with experienced and knowledgeable 
staff and with fellow consumers. These people are there to provide information on 
what to do, how to solve problems. In a virtual world (the bank) these elements are 
not yet present. The consumer acts in a vacuum of sorts, where (s)he is all-alone.  

 
Självfallet existerar det även kunder som föredrar tekniken. Det främsta 
skälet tycks vara bekvämligheten, dvs. att man själv kan utföra sin ärenden 
när man vill på dygnet, utan att behöva förflytta sig. Dessutom innebär 
teknikanvändandet att man som kund spar tid – åtminstone teoretiskt sett. 
Carlell (2001) påvisar dock att teknikalternativet (exempelvis betala 
räkningar via internet) knappast går snabbare än det traditionella 
betalningssystemet bestående av bank-/postgiro.21 Enligt författaren kan 
det mycket väl istället vara oberoendet, friheten och erhållandet av 
kontroll22 som är de främsta skälen till att använda tekniken.  
 
Carlell (2001) menar att inställningen till teknik ofta är tudelad på en och 
samma gång – tekniken är såväl av godo som av ondo; den medför såväl 
möjligheter som restriktioner. För en del individer medför tekniken att de 
upplever sig mista kontroll över det som sker, medan andra tvärtom ser 
tekniken som ett sätt att själv ta kontroll över situationen. Faulkner (2003) 
å sin sida talar om tolkningsmässig flexibilitet angående ny teknik vilket 

                                          
21 Carlell (2001:99-100) observerar hur en Internet-bankkund använder två och en halv timme för att 
betala räkningar. 
22 Med ”kontroll” i detta sammanhang menas kontroll över tid och aktivitet, att man som kund kan 
utföra sina bankärenden utan att bry sig om t.ex. bankens öppettider.
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innebär att betraktandet av teknik kan innefatta många olika ståndpunkter, 
såsom att tekniken är förlösande, spännande, farlig, begränsande, etc. 
Dessutom menar Faulkner att det existerar en skillnad mellan hård teknik 
och mjuk teknik, där den förra innefattar sådant som fabriker, rymdraketer 
och vapensystem, medan den senare består av sådant som exempelvis 
hushållsapparater. Faulkner hävdar, i enlighet med andra författare, att det 
är den hårda tekniken ses som ”riktig” teknik, vilket kan medföra att vi inte 
betraktar vissa system och apparater som tekniska i den utsträckning vi 
eventuellt borde. Hon framhåller också att teknik och maskulinitet är nära 
sammankopplade, något som medför att kvinnor har en större tendens till 
att självmant välja bort teknik. Kvinnlig känslosamhet med inriktning på 
människor ställs mot manlig instrumentalitet med inriktning på maskiner. 
I och med en föreställning om vad som är (riktig) teknik och inte, 
uppmärksammas inte det faktum att många kvinnor dagligen och 
rutinmässigt använder och interagerar med olika sorters teknik (Berg och 
Lie 1995). 
 
Teknik i olika former har alltid förknippats primärt med män. Som en 
följd av detta menar Hopkins (1984:4) att teknisk utveckling kan tolkas 
som en manlig handling och utfallet av en manlig drift: ”if men are 
associated with technology […] then technological development may be 
interpreted as predominantly a masculine act, the outcome of a masculine 
drive.” Berner (2003:15) hävdar i samma anda att det råder en uppfattning 
om ett närmast naturligt samband mellan män och teknik: ”Teknik har 
länge och självklart kodats som tillhörande en manlig domän. […] Och 
många män har funnit en personlig identitet och gemenskap genom 
tekniken.” Mellström (2003) ställer sig frågan om män har ett speciellt 
förhållande till teknik och om de till och med har en förmåga att skapa 
nära och förtroliga relationer till tekniken, en förmåga kvinnor eventuellt 
saknar.  
 
Bilden av män som mer tekniskt lagda är djupt rotad. Faulkner (2003) 
hävdar att teknik i både materiell och symbolisk mening är ett viktigt 
inslag i hegemonisk maskulinitet,23 ett begrepp som i korthet handlar om 
att det existerar en viss typ av maskulinitet/manlighet som har högre status 
än andra typer. Det existerar ett antagande i nästintill biologisk mening 
vad gäller kopplingen mellan män och teknik, dvs. en uppfattning om att 
mäns tekniska fallenhet skulle vara mer eller mindre medfödd. Att män 
skulle vara mer intresserade än kvinnor av teknik i största allmänhet kan 
till viss del beläggas när det rör sig om prenumeranter på diverse tekniskt 

                                          
23 Se exempelvis Connell (1987) för en vidare diskussion om begreppet hegemonisk maskulinitet. 
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inriktade tidskrifter, där det kan konstateras att de allra flesta är män.24 
Eftersom teknik har en framträdande plats i den hegemoniska maskulin-
iteten får män som kan förstå och hantera teknik en högre status än de 
män som inte besitter denna förmåga. Wajcman (1991) påvisar att 
maskulinitet i teknikens värld består av två olika former, där den ena 
handlar om praktiskt mekaniskt handlag av närmast industriarbetar-
karaktär. Den andra formen har att göra med en teknikinriktning av mera 
intellektuell natur. Den senare kan handla om ingenjörer av olika slag samt 
andra yrkesgrupper som i egenskap av teknisk teoretisk expertis uppfinner 
och utvecklar olika former av teknologi. Mellström (2003) menar att det 
som förenar dessa två former av maskulinitet bland annat är hur män 
skapar identitet i relation till teknik och maskiner. 
 
Jag kan inte finna någon källa som bestrider kopplingen mellan män och 
teknik. Dock kan jag finna exempel på forskare som lyfter fram sambandet 
mellan teknik och traditionellt kvinnliga sysslor. Enligt Faulkner (2003) har 
många kvinnor ett ambivalent förhållningssätt till teknik, något som 
forskningen hittills misslyckats att fånga och förklara. Jag har tidigare 
påpekat att det existerar olika tolkningar av tekniken och dess inneboende 
egenskaper och konsekvenser. I samband med den traditionella och 
närmast naturliga kopplingen mellan män och teknik kan jag anta att en 
större andel män betraktar tekniken som något positivt och spännande, 
medan kvinnor möjligen har en större benägenhet att se tekniken som 
endera riskabel eller ur ett nyttoperspektiv. Håller man nyttoaspekten högt 
är det mycket möjligt att det tar tid innan man så att säga inser eller 
upptäcker hur de tekniska innovationerna underlättar det dagliga livet, om 
de nu har den egenskapen. Är nyttoperspektivet dessutom sammankopplat 
med uppfattningar om risk och farlighet kan jag misstänka att det tar än 
längre tid att ta till sig, använda och uppskatta tekniken. Rasmussen och 
Håpnes (1998 [1991]) har funnit i sin studie av datastuderande på 
universitetsnivå att män tenderar intressera sig för det genomförbara – det 
möjliga, utan något större beaktande av den eventuella nyttan. Bland 
kvinnor existerar inte denna inställning eftersom kvinnorna mer eller 
mindre alltid har nyttoaspekten i åtanke. Jag vill formulera Rasmussen och 
Håpnes (1998 [1991]) resultat som att för män blir tekniken i många fall 
själva målet, inte medlet. Bland kvinnor råder snarare det omvända.  
 
Då det handlar om teknik i relationen mellan verksamhet och kund, 
framhålls ofta som bekant den tidseffektiva aspekten, dvs. att man som 
kund med hjälp av olika typer av teknik och tekniska system spar värdefull 
tid. Carlell (2001) har dock funnit att åtminstone bankernas tekniska 
                                          
24 Exempelvis utgör män 81 procent av prenumeranterna på tidskriften Ny teknik (Lotta Sjödell, Ny 
teknik) och 75 procent av prenumeranterna på Computer Sweden (Lottis Bergson, Computer 
Sweden).
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system inte nödvändigtvis medför något tidssparande för kunderna, och 
hon menar att det behöver utvecklas tekniska system som är mindre 
komplicerade och mera användarvänliga. Detta kan eventuellt kopplas till 
Rasmussen och Håpnes (1998 [1991]) som efterlyser fler kvinnor inom 
teknikutvecklingen, inte minst för att kvinnor antagligen kan bidra med 
annorlunda idéer angående behov och användning av teknik.  
 
Tidens förlopp i relation till tekniken förefaller spela roll för teknik-
uppfattningen. Den inledande eventuella skeptiska inställningen till ny 
teknik/tekniska system bleknar ofta med tidens gång (Carlell 2001). Dels så 
förbättras många tekniska system, dels så kan tiden utvisa att systemen är 
förhållandevis pålitliga. Dessutom upplevs antagligen tekniken mindre 
skrämmande i takt med att fler och fler väljer att använda den. Det kan 
också vara så att man som individ inte betraktar de tekniska systemen som 
just ”tekniska” i och med tidens gång, något som i sig eventuellt har en 
avdramatiserande effekt. Carlell (a.a) har identifierat tre typer av 
bankkunder och deras förhållningssätt till tekniken: 
 
1) Adaptive   
2) Disadaptive 
3) Partially adaptive  
 
De olika förhållningssätten handlar helt enkelt om att man som kund 
endera 1) anpassar sig till den teknik som erbjuds, 2) försöker i så stor 
utsträckning som möjligt avstå från tekniklösningarna, eller 3) använder de 
tekniska system man finner användbara och struntar i de övriga. Vilket av 
de tre ovanstående förhållningssätten man som kund intar beror på 
individens attityd gentemot teknik, men också hur man hanterar tekniken, 
eller med andra ord hur man får tekniken att bli begriplig. Det är svårt att 
uttala sig generellt om vad som ligger till grund för de olika förhållnings-
sätten, dock kan det noteras att Akhter (2003) hävdar att män i förhållande 
till kvinnor, yngre i förhållande till äldre och högre utbildade i förhållande 
till lägre utbildade är mer benägna att använda sig av åtminstone internet 
(som är en viktig teknisk innovation för många företag då det primärt 
handlar om kundfokus). 
 
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det tekniska inslaget i olika 
verksamheter kan vara mycket stort utan att kunden ifråga behöver 
bekymra sig om sådant som begriplighet och kanske till och med 
pålitlighet. Det är antagligen viktigt att skilja på inställningen till teknik 
beroende på om det är verksamhetens anställda eller kunden själv som har 
i uppgift att hantera den. Som exempel på skillnad i kundens ansvar vad 
gäller teknikhantering, fungerar en jämförelse mellan sjukvård och bank-
verksamhet ypperligt. 
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2.1.4 Pris som en faktor i kundfokus 
 
I service management-litteraturen talas det mycket sällan om pris som en 
attraktiv kundfokuseringsfaktor. Förklaringen till att pris är så frånvarande i 
diskussionen om vad kunder värdesätter kan eventuellt hänvisas till en 
uppfattning om att företag kan tjäna mer pengar med hjälp av andra 
strategier. Dessutom kan det vara så att service managements kraftiga 
betoningen på vikten av att erbjuda unik och individuell service har 
medfört en sorts blindhet för andra faktorers eventuella värde. 
 
Även om det finns företag som framgångsrikt satsar på lågprisstrategier kan 
det konstateras att man från i synnerhet service management förespråkar 
andra tillvägagångssätt. Featherstone (1991) hävdar att konsumtions-
kulturen genomgått en förändring över tid där massproduktion mer eller 
mindre spelat ut sin roll eftersom kunderna söker annat än det som 
massproduktion kan erbjuda, och Mossberg (2003) hävdar att upplevelser 
är väsentliga för dagens kunder.  
 
Enligt Klein (2002) har varumärken hamnat så mycket i fokus att det i viss 
mån dragit bort uppmärksamheten från de egentliga produkterna. I 
enlighet med tankarna om helhetsupplevelser har storföretagen bland 
annat breddat sitt utbud och försöker ”…förse sina kunder inte bara med 
shoppingtillfällen utan också med möjlighet att till fullo uppleva vad det 
egna varumärket står för.” (Klein 2002:174). Retoriken om den moderna 
kunden som inte bryr sig särskilt mycket om pris, utan värdesätter andra 
faktorer och aspekter inbegriper vissa mer eller mindre exklusiva 
kundgrupper. Enligt Smith och Hantula (2003) uppvisar kunder (särskilt då 
de lever under ekonomiska begränsningar) en benägenhet att jämföra 
priser mellan olika företag innan de bestämmer sig för var de skall handla. 
Kotler och Armstrong (1993) å sin sida erkänner att historiskt sett har pris 
varit den avgörande faktorn för kunden, och är det fortfarande då det 
handlar om vissa varor och vissa kundgrupper. Även om Kotler och 
Armstrong (1993) i enlighet med andra företagsekonomiska forskare 
hävdar att det har skett en förändring under senare decennier och att andra 
faktorer än pris blivit mer avgörande för dagens kunder, så framhåller de 
att det existerar företag (exempelvis ”Food Lion”) som framgångsrikt satsar 
på lågprisstrategier. Låga priser kräver låga kostnader och företag som väljer 
lågprisstrategier frånsäger sig möjligheten att skapa en exklusivare 
framtoning.25 Företagen som aktivt satsar på dessa så kallade lågpris-

                                          
25 Food Lion spenderar mindre än hälften så mycket pengar på byggnation av nya affärslokaler än 
genomsnitsföretaget, deras sortiment är mer begränsat än konkurrenternas och företagets 
reklamkostnader är förhållandevis låga. Ett exempel på den ekonomiska/sparsamma andan är att 
bananlådor återanvänds genom att användas som förvaringsställ för kosmetiska produkter. 
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strategier löper stor risk att med viss rätt uppfattas som ”tråkiga 
lågprislador”. Klein (2002:163) skriver:  
 

Lågprisbutikerna var bra för att spara pengar men inte för mycket annat. Och 
allteftersom stormarknaderna bredde ut sig i hav av betong i städernas utkanter 
började det uppstå en ny hunger efter bebyggelse och ytor i mänsklig skala, efter det 
gammaldags torget, efter offentliga träffpunkter där både stora möten kunde hållas 
och förtroliga samtal föras, efter butiker med mer möjlighet till samvaro och mer 
stimulans av sinnena.  

 
Kotler och Armstrong (1993) menar att då kunden köper en produkt eller 
en tjänst handlar det om ett utbyte av något värdefullt (pengar) mot något 
annat värdefullt (produkten/tjänsten). Det är förhållandevis enkelt att 
beräkna kostnaden för en produkt eller tjänst men ofta svårare att beräkna 
dess sammanlagda värde, eftersom värdet i många fall inkluderas av en rad 
olika faktorer och aspekter som värderas olika högt av olika individer. Då 
det exempelvis rör sig om ett restaurangbesök är det inte enbart maten i sig 
som ger kunden ett värde. Sådant som lokalen med dess inredning, 
belysning, ljudnivå, andra gäster, den ansedda statusen etc. är alla faktorer 
som inverkar på kundens upplevelse av det totala värdet. Även om det 
vanligtvis och för de flesta varor och tjänster är så att högre pris medför 
minskad efterfrågan finns det exempel på att då det handlar om så kallade 
prestigevaror/-tjänster kan ett höjt pris faktiskt medföra en ökad efterfrågan 
(Kotler och Armstrong 1993).  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) menar – i enlighet med många andra 
inom området – att ett framgångsrikt företagande handlar om att skapa 
långsiktiga (affärs-)relationer med kunderna istället för att fokusera på 
enstaka och isolerade köptillfällen. Om man väljer att använda sig av 
lågpris- och volymstrategier är den gängse uppfattningen att det endast är 
genom ett lågt pris man attraherar kunder. Kunderna i sin tur utvecklar 
antagligen varken lojalitets- eller samhörighetskänsla med verksamheten 
och den, från service managements håll, viktiga tanken om varje kunds 
unikhet går förlorad.26 Om man från företagets sida däremot lyckas att 
bygga upp djupa och förtroendefulla kundrelationer ökar chanserna till att 
man får en trogen kund som inte är alltför priskänslig (Echeverri och 
Edvardsson 2002).  
 
Det talas allt mindre om produktprofit och alltmer om kundprofit. Vad detta 
konkret innebär är att företagen behöver kalkylera med hur mycket en 
genomsnittlig kund spenderar på olika varor och tjänster under olika långa 

                                          
26 Vad gäller aspekten lojalitet kan man fråga sig om inte låga priser i sig kan medföra att kunder 
utvecklar förtroende för och lojalitet till verksamheten ifråga. Företagsekonomiska tjänsteforskare (i 
synnerhet tillhörande service management) förefaller dock inte vara särskilt intresserade av 
lågprisstrategier över huvud taget utan verkar snarare utgå (utan empirisk prövning) från att så inte 
är fallet. 
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tidsperioder – vilka kan handla om så långa som en livstid – inte enstaka 
och isolerade köptillfällen. Om medborgarna i genomsnitt spenderar, säg 
omkring 185 000 kronor på pizza27 under sitt liv kan jag icke förvånad 
misstänka att pizzeriaägarna är angelägna om att kunderna är företaget 
trogna. I ”pizzabranschen” liksom i andra branscher och för andra företag 
– som till exempel frisörsalonger och videofilmsuthyrare – kan jag notera 
förekomsten av så kallade stämpelkort där exempelvis var tionde pizza, 
hårklippning eller videofilm nyttjas gratis. Syften med detta är att kunden 
alltid skall köpa sin pizza, klippa sitt hår och hyra sin videofilm från/hos 
samma företag.  
 
En anledning till att faktorn pris har en så pass undanskymd plats (i 
litteraturen) i anslutning till kundfokusering kan således vara att ”det är 
lättare och mer lönsamt att sälja till en existerande kund än att hela tiden 
jaga nya kunder” (Echeverri och Edvardsson 2002:47). Zeithaml, 
Parasuraman och Berry (1990) å sin sida menar att många företag använder 
sig av (förträfflig) service delvis för att skydda sig mot att behöva 
konkurrera med pris. Sammanfattningsvis tolkar jag det som att upp-
fattningen om hur lönsamhet skapas också sätter premisser för vad som 
”tillåts” att definieras som kundfokus. En cynisk tolkning av det hela är att 
eftersom lågprisstrategier anses generera (generellt sett) mindre vinst än 
andra strategier (som bygger på begrepp och termer som helhetslösning, 
kringservice, kundmedverkan, kundupplevelse etc.) så försöker man på 
olika sätt påvisa nyttan med och värdet av andra strategier – än lågt pris – 
för kunden.  
 
 
2.2 Kundfokus och kvalitet 
 
Kvalitet är ett centralt begrepp inom service management-forskningen; 
Mattila, Grandey och Fisk (2003:137) skriver: ”Quality is an important 
component of service interactions […] and satisfaction with the process is 
a crucial facet of customer service evaluation”. Senare kommer jag att 
redogöra för olika kvalitetsdefinitioner där den kundupplevda kvaliteten är 
mest framträdande inom nämnda forskningstradition. Service management 
är tämligen individualistisk i sitt perspektiv och i och med att kundfokus 
hävdas handla om att ge kunden det kunden vill ha, samt att kvalitet 

                                          
27 Siffrorna är hämtade från ett föredrag av Christopher Zane på den internationella konferensen 
”Quis 9 – Service excellence in management”, Karlstads universitet 15-18 juni 2004. Även om 
validiteten i uppgifterna inte har kontrollerats så kan jag konstatera att pizza för 185 000 kronor 
räcker till omkring en pizza (á 50 kronor) per vecka under drygt 70 års tid. I sammanhanget är det av 
mindre betydelse huruvida siffrorna är helt korrekta eller inte. Vad som är intressant är att oavsett om 
det handlar om pizza eller andra varor och tjänster så spenderar vi alla åtskilligt med pengar under 
vår livstid.
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bestäms av kunden, kan jag argumentera för att kundfokus och kvalitet är 
om inte samma sak, så i alla fall två sidor av samma mynt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4: Kundfokus och kvalitet som två sidor av samma mynt. 
 
 
Vad är kvalitet? Thorsén Lind (1998) menar att kvalitet alltid varit en 
diskussionsfråga. Begreppet kan innefatta många olika tolkningar beroende 
på vilken referensram man har. Kvalitet vad gäller exempelvis konst, teater 
och musik kanske inte alls värderas efter samma måttstock som till 
exempel bilar, teveapparater, datorer etc.  
 
Vanligtvis existerar det ett samband mellan kvalitet och pris som 
inkluderar en uppfattning som gör gällande att ju högre pris en vara eller 
en tjänst betingar desto högre förmodas kvaliteten vara. Utan att gå 
närmare in på huruvida högt pris borgar för hög kvalitet, vill jag påpeka att 
det är långt ifrån självklart att ett visst pris på en vara eller en tjänst är ett 
direkt resultat av dess kvalitet. Då det handlar om relationen mellan pris 
och kvalitet vill jag påpeka att stora delar av den offentliga sektorns utbud 
(inte minst sjukvård och utbildning) knappast kan – på individuell nivå – 
bedömas utifrån priset eftersom kostnaderna finansieras kollektivt via 
skattemedel och/eller till kraftigt subventionerade priser 
 
Mycket av forskningen angående kvalitet förefaller utgå från varu-
/tjänsteproduktion på en ”fri marknad” som regleras av förhållandet 
mellan kund och företag. Almgren och Noll (1985:35) definierar produkt-
kvalitet på följande sätt: ”Ett mått på produktens eller tjänstens förmåga att 
uppfylla kundens förväntningar”. Enligt Karlöf (1985) handlade kvalitets-
begreppet före 1950-talet endast om antalet defekter, dvs. produktionsfel. 
Denna syn på kvalitet grundar sig på objektivitet vilket innebär, om man 
hårdrar det, att kvalitet är något statiskt och inte står i relation till 
någonting utanför den aktuella varan/tjänsten. Edvardsson m. fl. (1996) 
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anser att kvalitet inte enbart kan vara något objektivt varpå de delar upp 
begreppet i primära, sekundära och tertiära egenskaper. Primära egenskaper 
är sådana som tillhör produkten (eller tjänsten), exempelvis en bils 
topphastighet eller antalet hästkrafter. Sekundära egenskaper vad gäller 
kvalitet är hur vi registrerar, upplever och tolkar primära egenskaper och 
hur dessa relateras till vår referensram. Primära och sekundära egenskaper 
bildar tillsammans tertiära egenskaper som handlar om harmoni, balans och 
helhet. Detta leder till att kvalitetsuppfattning är mer eller mindre 
individuell, och att det är totalupplevelsen som avgör kvaliteten. 
Edvardsson m.fl. (1996:13) skriver: ”Kvalitet är inte någon isolerad 
aktivitet som är skild från den övriga verksamheten, utan får alltid sin 
betydelse och sitt konkreta innehåll i ett givet sammanhang.” I detta ligger 
också att olika omständigheter påverkar kvalitetsupplevelsen; en guidad 
rundtur på en turistort under solsken upplevs säkert vara av högre kvalitet 
än samma guidade rundtur under ihållande regn. 
 
Upplevelsen av kvalitet kan också kopplas samman med det som man 
inom bland annat sociologi benämner iögonfallande konsumtion (Veblen 
2001 [1899]), vilket innebär att de varor och tjänster vi köper och 
konsumerar sänder signaler till omgivningen angående vilka vi är. Detta 
kan i vissa fall medföra att en vara eller en tjänst till största delen får sitt 
(kund-)värde genom de signaler den sänder till omgivningen. När 
Edvardsson m.fl. (1996) talar om kvalitetsupplevelse i form av harmoni, 
balans och helhet är det högst troligt att även kundens 
identitetsuppfattning ingår. Att köpa de varor och tjänster som 
överensstämmer med de signaler individen vill sända ut höjer eventuellt 
upplevelsen av varans/tjänstens kvalitet, i vissa fall enbart av denna 
anledning. Detta perspektiv – iögonfallande konsumtion – på upplevelsen 
av kvalitet strider dock inte mot den definition av kvalitet som Almgren 
och Noll (1985) hävdar, dvs. varans/tjänstens förmåga att uppfylla 
kundens förväntningar, eftersom kundens förväntningar kan handla om i 
princip vad som helst. Verksamma inom reklambranschen insåg tidigt att 
varor och tjänster även har ett symboliskt värde – att de säger något om 
den person som köper och använder dem – och därmed får en bredare 
betydelse än vad man tidigare trott. Den iögonfallande konsumtionen kan 
ses som ett uttryck för den ökade reflexivitet som, enligt Giddens (1991), 
råder i det moderna samhället. Det kan tyckas att det ovanstående är 
irrelevant i sammanhanget men det påvisar dock att diskussionen om 
kvalitet är långt mer omfattande än vad den eventuellt verkar vara. 
 
Hela diskussionen om kvalitet rymmer oändliga aspekter, en mångfald av 
infallsvinklar. Thorsén Lind (1998:12) skriver: ”När företag och 
medarbetare börjar tänka i termer av att ge sina kunder kvalitet i allt som 
dessa skulle kunna önska sig öppnas slussarna för ett dynamiskt och starkt 
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föränderligt arbetsliv.” Meningen antyder att kvalitet inte är kopplat till 
något avgränsat och på förhand bestämt, utan att begreppet kan innebära 
en mängd olika faktorer och aspekter – och det gäller att ge kunderna 
kvalitet i allt.  
 
Lindquist och Persson (1997) bringar en viss ordning i den till synes oeniga 
synen på och definitionen av begreppet kvalitet. De menar, efter en 
litteraturgenomgång, att det åtminstone finns fem olika (konkurrerande) 
kvalitetsbegrepp: 
 
� Produktbaserat kvalitetsbegrepp 
� Produktionsbaserat kvalitetsbegrepp 
� Transcendentalt kvalitetsbegrepp 
� Värdebaserat kvalitetsbegrepp 
� Kundupplevt kvalitetsbegrepp 
 
Det produktbaserade kvalitetsbegreppet handlar om objektiva attribut hos 
produkten/tjänsten, till exempel antalet hästkrafter i en bil eller antalet 
sjuksköterskor per patient. Lindquist och Persson menar att det är vanligt 
att inom den offentliga sektorn mäta kvalitet på detta produktbaserade vis, 
och det hävdas att en högre personaltäthet (dvs. fler anställda per kund, 
patient, brukare etc.) medför högre kvalitet. Ett produktionsbaserat kvalitets-
begrepp utgår från en föreställning eller norm om hur varor och tjänster 
skall produceras för att ge hög kvalitet. Att till exempel bussen håller 
tidtabellen, eller att kostymen är skräddarsydd kan vara exempel på kvalitet 
enligt det produktionsbaserade synsättet. Denna uppfattning om kvalitet 
handlar alltså om att uppfylla på förhand bestämda specifikationer, och 
inte sällan är det fråga om en yrkeskårs föreställning om god kvalitet, som 
exempelvis läkaretik och advokatsed. Det transcendentala kvalitetsbegreppet är 
svårare att förklara men det innebär i korthet att kvalitet är något absolut, 
universellt och tidlöst. Enligt denna syn går det inte att på förhand säga 
vad kvalitet är och det går inte att definiera kvalitet på ett precist sätt, utan 
det handlar helt enkelt om att man känner igen och förstår kvalitet när 
man väl ser/stöter på det. Ett värdebaserat kvalitetsbegrepp ligger nära ett 
kundupplevt kvalitetsbegrepp men fokuserar på de uppoffringar som 
kunden måste göra för att kunna ta del av varan eller tjänsten, och ofta är 
det priset som är det centrala i denna kvalitetsdefinition. Annorlunda 
uttryckt kan man säga att det handlar om vad man som kund ger och vad 
man får, dvs. varans eller tjänstens förmåga att tillfredsställa ett visst behov 
i relation till främst priset. Det kundupplevda kvalitetsbegreppet handlar om 
en totalupplevelse och Lindquist och Persson (1997:23) skriver följande 
om begreppet: ”kundupplevd tjänstekvalitet är ett perceptuellt fenomen, 
ett resultat av att kunden utvärderar tjänsten i relation till eller mot 
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bakgrund av sina förväntningar osv” Det står helt klart att med ett kund-
upplevt kvalitetsbegrepp innefattas en mängd olika faktorer, där bland 
andra förväntningar spelar en central roll. 
 
Att använda sig av ett kvalitetsbegrepp som endast utgår från kundens 
uppfattning/upplevelse har både en styrka och en svaghet. Styrkan är att 
denna definition möjligtvis är den enda korrekta eftersom man på goda 
grunder kan ha invändningar mot samtliga av de andra ovan uppräknade 
definitionerna. Det produktbaserade kvalitetsbegreppet som innefattar 
objektiva attribut kan lätt kritiseras; är till exempel en bil med 180 
hästkrafter av högre kvalitet är en bil med 90 hästkrafter? Att hävda det 
produktionsbaserade kvalitetsbegreppet är inte heller alltid gångbart för det 
grundas på vissa individers personliga uppfattning om kvalitet; är en hand-
målad vas av högre kvalitet än en fabriksmålad vas? Det transcendentala 
kvalitetsbegreppet är också svårt att hävda eftersom ”smaken” hos personer 
markant skiljer sig åt. Denna syn på kvalitet har en viss dragning åt att det 
är en elit som definierar kvalitet, inte minst märks detta i de skillnader som 
finns mellan sådant som exempelvis vilka böcker ”experterna” (kritikerna) 
prisar som god litteratur och de böcker som köps och gillas av den stora 
allmänheten. Kvalitet enligt denna definition blir lätt en fråga om god 
smak och kan eventuellt vara en fråga om att som individ uppnå och 
behålla en viss social position eller social status. Det värdebaserade kvalitets-
begreppet är knutet till hur väl en vara eller tjänst kan tillfredsställa ett 
behov i relation till det pris man betalar, eller annan uppoffring man gör, 
för den aktuella varan eller tjänsten. Med detta synsätt kan man i viss mån 
hävda att alla varor eller tjänster som individen uppfattar som ”för dyra” 
inte är av hög kvalitet. En sådan uppfattning handlar antagligen mer om 
kundens prioriteringar än om dennes uppfattning om kvalitet. För att 
återgå till det kundupplevda kvalitetsbegreppet kan det konstateras att dess 
svaghet är att kvalitet blir något högst subjektivt och individuellt. Denna 
definition blir så bred att den knappast kan ge något entydigt svar på 
frågan vad kvalitet är för kunder. Trots att det kundupplevda kvalitets-
begreppet är svårhanterligt är det ändå av yttersta vikt eftersom inget 
företag, som Thorsén Lind (1998) påpekar, kan överleva om dess kunder 
inte anser utbudet vara av intresse. Enligt detta synsätt måste kundens 
upplevelse av kvalitet vara företagets rättesnöre.  
 
Kvalitet betraktas ofta som någonting relativt och handlar, som tidigare 
nämnts, till stor del om förväntningar, vilka baseras på tidigare 
erfarenheter, nutida omständigheter och annan information (Oliver 1996). 
Förväntningar på en vara eller tjänst kan delas in i olika nivåer: 
 
 
 



58

1) Önskvärt utfall 
2) Förutspått utfall 
3) Minsta acceptabla utfall 
 
I och med att uppfattningen om att kvalitet är mer eller mindre individuell 
så betyder det att olika kunder värderar samma vara, tjänst eller service på 
olika sätt beroende på den individuella referensramen. Önskvärt utfall för 
en kund kan vara detsamma som minsta acceptabla utfall för en annan 
kund. Hansen (1972) påvisar att det inte enbart är personlighet eller 
personliga egenskaper som bestämmer (kund-)beteende, utan situations-
bundna aspekter – sammanhanget – spelar en stor roll. Vissa omständlig-
heter medför antagligen att kunden upplever graden av kvalitet på 
annorlunda sätt mot hans/hennes ”objektiva” bedömningsgrund eller 
uppfattning. En upplysning om och en förståelse för verksamhetens 
eventuella problem (såsom folkanhopning, sjukfrånvaro bland personal, 
dåliga väderförhållanden m.m.) medför antagligen att kvalitetsupplevelsen 
inte är lika låg som i fall där verksamheten inte är drabbad av olika typer 
av tillfälliga problem, eller där information om sådana problem utelämnas. 
 
En förhållandevis stor del av service management-litteraturen behandlar 
service failure, vilket till stor del handlar om att tjänstemötet av en eller 
annan anledning inte utfaller till kundens belåtenhet. McColl-Kennedy, 
Daus och Sparks (2003) menar att det kan räcka med ett enda misslyckat 
möte för att kunden skall bli missnöjd och avogt inställd till företaget 
ifråga, och utifrån det är det väsentligt att företaget har förmågan att 
hantera situationen på ett sätt där missnöje förvandlas till nöjdhet. I 
arbetet med att förvandla kundmissnöje till belåtenhet spelar den anställde 
en betydande roll och sammanfattningsvis handlar det bland annat om att 
den anställde bör lyssna på kunden, be om ursäkt, visa förståelse och 
empati, samt erbjuda kunden kompensation av något slag (McColl-
Kennedy, Daus och Sparks 2003).  
 
 
2.3 Kundfokus – enkelt och självklart? 
 
Generellt sett förefaller service management ha en mycket förenklad och 
oproblematiskt inställning till förhållandet mellan arbete och kapital i 
största allmänhet, och i synnerhet till fenomenet kundfokus. Zeithaml, 
Parasuraman och Berry (1990:2) skriver: ”With service excellence everyone 
wins. Customer win. Employees win. Stockholder win. Communities win. 
The country wins.” En underliggande mening om att ledning, kunder och 
anställda strävar mot samma mål och att det inte existerar några direkta 
konflikter mellan olika inblandade aktörer medför att service management 
till stor del intar ett konsensusperspektiv.  
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Mycket av den forskning som bedrivs kring kundfokus tenderar att ha ett 
utpräglat ledningsperspektiv. Kritikerna28 menar att kundfokus ofta blir en 
ren managementfråga där kärnpunkten rör metoder för att kontrollera och 
rutinisera den anställdes kontakt med kunden så att den ekonomiska 
vinsten kan maximeras. Forskare tillhörande service management förefaller 
inte vara särskilt intresserade av de anställda och deras villkor, i andra 
avseenden än ur ett företagsmässigt vinstperspektiv. Echeverri och 
Edvardsson (2002:26) uttrycker sig på följande sätt: ”Det är viktigt att 
framhålla att ägar- eller uppdragsgivarintresset går före kundintresset som i 
sin tur går före medarbetarintresset.” 
 
Harris och Ogbonna (2002) hävdar att den massiva forskningen om 
tjänstemötet mellan kund och anställd näst intill systematiskt ignorerar 
eller förminskar risken att anställda av olika anledningar inte skulle vara 
genuint serviceinriktade. Det förefaller som att stora delar av service 
management har svårt att tänka sig anställda som inte vill tillhandahålla 
förstklassig service, som inte delar ledningens visioner och som inte heller 
är särskilt lojala mot företaget.  
 
För ett effektivt och lönsamt företagande, där kunderna upplever företaget 
i positiva termer krävs det att de anställda (med kundintensiva 
arbetsuppgifter) delar ledningens uppfattningar, dvs. att de anställda är 
medvetna om, villiga att acceptera och kapabla att handla i enlighet med 
företagets grundläggande värderingar (Gowan m.fl. 2001). En del författare 
hänvisar detta till organisationskultur, och den gemensamma upp-
fattningen är att ett framgångsrikt företagande bygger på att verksamheten 
har en stark kultur som karaktäriseras av att de anställda delar sig 
ledningens värderingar; att de anställda förstår organisationens/ företagets 
mål och syfte, och att de utifrån detta tar till sig normer för ett korrekt 
agerande (Homburg, Workman Jr och Jensen 2000).  
 
För att på ett effektivt sätt få anställda att förstå, dela och handla i enlighet 
med ledningens uppfattningar och värderingar förefaller många författare 
inom området hänvisa till empowerment i den meningen att anställda måste 
ges befogenheter att på egen hand fatta beslut. Gowan m.fl. (2001:278) 
skriver: ”an essential factor for achieving service exellence is empowering 
employees to do whatever is needed to ensure that customers are satisfied”, 
något som Echeverri och Edvardsson (2002:348) uttrycker på följande sätt: 
”Personalen ska känna att de är bemyndigade att agera efter eget förstånd 
och omdöme. Att vara bemyndigad innebär att man inte har för snäva 
mandat och små befogenheter, utan att man har möjlighet att gå utöver 
det vanliga.” Estelami och De Maeyer (2002) sammanfattar de positiva 

                                          
28 Se t.ex. Abiala och Ahrne (1995); Leidner (1993; 1996); Wesström (1998); Abiala (2000). 
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effekterna och konstaterar att anställdas bemyndigande bevisligen leder till 
ökad kundnöjdhet; ökad vinst; ökad arbetstillfredsställelse bland 
personalen och ökad kvalitet i arbetsutförandet. I stora delar av service 
management-litteraturen antyds det att anställda besitter en i det närmaste 
naturlig vilja att betjäna kunder, och genom att ge de anställda 
befogenheter av olika slag kommer de också att utnyttja detta på ett (för 
kunden) bästa sätt. Wesström (1998) menar dock att idén med att ge de 
anställda bemyndigande (empowerment) inte har sin grund i att skapa ett 
bättre arbetsklimat med möjligheter till personlig utveckling för 
personalen, utan syftar främst till att öka företagens vinst genom före-
komsten av nöjda kunder. Det är således inte av humanism eller av 
omtanke om de anställda som dessa bemyndigas, utan det sker som en 
följd av rent konkurrensmässiga krav. 
 
Det finns i huvudsak två olika synsätt (från service management) på de 
anställda i relation till frågan om kundfokus. Det ena är att de anställda 
har samma motiv, drivkrafter och viljor som ledningen och således strävar 
mot samma mål. En variant av detta är att de anställda inte automatiskt 
och från början delar ledningens syn men kan påverkas och så att säga 
komma till insikt. Schneider och Bowen (1998:112) ger följande 
rekommendationer i anslutning till personalrekrytering: ”…ensuring that 
the right kind of people are hired for personal-contact jobs and that they 
are appropriately socialized, trained, and equipped to satisfy the customer 
expectations”. Det andra synsättet (som dock är närliggande det första) 
genomsyras av uppfattningen och föreställningen om de anställda som 
”marionetter”, vilka lydigt låter sig styras på ett mer eller mindre robot-
liknande sätt – vilket i viss mån kan anses vara det de anställda har betalt 
för att göra. Inget av dessa synsätt problematiserar de anställdas roll i 
strävan mot kundfokusering. Enligt Harris och Ogbanna (2002) finns det 
en stor mängd forskning (som i och för sig inte primärt har sin tillhörighet 
i företagsekonomi) om, från ledningens sida, icke önskvärt beteende bland 
anställda; något som service management av någon anledning väljer att 
ignorera, eller åtminstone inte ge befogad uppmärksamhet. 
 
Det finns en uppfattning om att nöjda kunder skapar nöjda anställda 
(Shou 1991; Danielsson 1995) men ett sådant samband är inte alls 
självklart, vilket Ericsson (1992) noterar. Abiala och Ahrne (1995) som 
intresserar sig för hur arbetsförhållandena i tjänstesamhället påverkar de 
anställda menar att serviceyrken genom sin karaktär, vilket hårdraget 
innebär att kunden alltid har rätt och att dennes minsta lilla nyck skall 
åtföljas med ett leende på läpparna, påverkar den anställdes privata 
känsloliv på så sätt att äkta känslor blir svåra att skilja från låtsade eller 
framtvingade. Även Macdonald och Sirianni (1996) är kritiska till arbets-
förhållandena inom tjänstesektorn och menar att det skapas en ojämlikhet 
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på så sätt att kunden är överordnad och den anställde är underordnad. De 
menar att dessa arbetsförhållanden domineras av en föreställning om 
”herre och tjänare”, där kunden kan bete sig på vilket sätt som helst utan 
att den anställde tillåts säga ifrån. 
 
Den kundfokuseringsstrategi som bygger på närhet blir på ett konkret plan 
en fråga om hur samspelet mellan anställd och kund fungerar. I nästa 
avsnitt kommer problematiken kring detta att diskuteras. 
 
 
2.3.1 Samspelet mellan anställd och kund 
 
En faktor som, enligt den service management-inriktade forskningen, visat 
sig mycket viktig för kundens uppfattning om olika verksamheter är som 
bekant det personliga mötet mellan kund och anställd och hur detta möte 
gestaltar sig. Sanningens ögonblick är ett uttryck som används flitigt inom 
den företagsekonomiska tjänsteforskningen och uttrycket syftar till att 
belysa det ”laddade och dramatiska i mötet mellan kund och producent” 
(Echeverri och Edvardsson 2002:81). I detta sanningens ögonblick anses 
den anställdes uppträdande vara av mycket stor betydelse för hur kunden 
upplever tjänsten. Det gäller för företag och andra organisationer att skapa 
vad som i litteraturen benämns kundtillfredsställelse, kundnöjdhet eller 
liknande, och ofta anses det vara i sanningens ögonblick som detta skapas 
respektive raseras eller omöjliggörs. Blomqvist, Dahl och Haeger (1992:48) 
skriver: ”För att företaget skall få ett gott kvalitetsrykte måste det 
konsekvent leva upp till eller överträffa kundens förväntningar, kundens 
uppfattning är den enda relevanta måttstocken på tjänstekvaliteten.”  
 
Vad som gör en kund nöjd respektive missnöjd kan inte förutbestämmas 
på ett enkelt sätt vilket Fuller och Smith (1996) konstaterar i och med att 
det är olika aspekter som gör olika kunder nöjda. Det kan handla om 
sådant som snabb service/betjäning, vänligt bemötande, empati, erhålla 
information och kunskap eller helt enkelt få möjligheten att småprata med 
den anställde. Bettencourt och Gwinner (1996) menar att personer som 
inte är villiga eller kapabla att anpassa sin stil och sitt uppträdande efter 
kundens önskemål inte är lämpliga att arbeta inom tjänstesektorn. Även 
kundens personliga uppfattning om den anställde kan ha betydelse för 
kvalitetsupplevelsen och Fuller och Smith (1996) påvisar att sådant som 
exempelvis flirtighet från den anställdes sida kan påverka kundens 
kvalitetsupplevelse. Som tidigare nämnts, existerar det bevisligen estetiska 
krav på personalen inom vissa branscher och verksamheter (Hochschild 
1983; Warhurst och Nickson 2001).  
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När företags och andra organisationers förespråkare påstår att 
verksamheten är kundfokuserade betyder inte detta att kunderna 
nödvändigtvis är av samma uppfattning. Söderlund (1997:40) skriver: 
”Kundernas bild av verkligheten är inte alltid identisk med leverantörens 
verklighetsbild.” Att den upplevda kvaliteten är ett resultat av inter-
aktionen mellan två parter uppmärksammas av Swan (1992), som även han 
argumenterar för att kundens och den anställdes verklighetsuppfattning 
kan skilja sig åt. Inom till exempel rehabiliteringsvården, som Swan 
studerat, förväntar sig patienten ofta en total rehabilitering medan 
vårdpersonalen vanligtvis har mera realistiska förväntningar vilket innebär 
att göra det bästa av situationen. Detta kan leda till att patientens 
(kundens) kvalitetsupplevelse är låg. I andra sammanhang kan kundens 
förväntningar vara relativt lågt ställda och om de anställdas hanterande av 
situationen överträffar kundens förväntningar upplever denne därav en 
hög grad av kvalitet.  
 
Vad kundupplevd kvalitet grundas på är inte alldeles enkelt att urskilja, 
trots att flera företag försöker sig på detta. Vad det ofta leder till är att 
kundbemötandet från den anställde sker på ett mer eller mindre mekaniskt 
sätt; interaktionen blir rutiniserad (Leidner 1993). Den rutiniserade 
interaktion grundas på att ledningen kartlägger samt försöker förutse vilka 
olika situationer som kan uppstå i mötet mellan kund och anställd och 
sedermera utfärdar föreskrifter angående personalens sätt att agera i de 
olika tänkta situationerna. 
 
Det är svårt att förutbestämma hur olika situationer skall hanteras för ett 
lyckosamt utfall och Swan (1992), men även andra, menar att det handlar 
om relationer mellan olika aspekter. I en studie som intresserat sig för hur 
barnläkare bemöter sina patienter har Locke (1996) bland annat upptäckt 
att ett bemötande som i sig inte anses passande eller inger förtroende kan 
vändas till det motsatta. Om läkaren till exempel skämtar, skojar och 
uppför sig ”fånigt” skapar detta – paradoxalt – ofta ett lugn hos föräldrarna 
och barnen, samt signalerar att läkaren är kompetent och har situationen 
under kontroll. Givetvis kan man inte från ledningens sida ha som praxis 
att till exempel skämta och skoja med sina kunder (inkluderat patienter 
och andra) eftersom långt ifrån alla skulle gilla det, men inte heller är det 
särskilt klokt att alltid agera utifrån ett dödligt allvar. I anslutning till 
svårigheten att försöka förutbestämma och rutinisera mötet mellan anställd 
och kund, menar Bettencourt och Gwinner (1996) att ett lyckat tjänste-
möte handlar om den anställdes förmåga att anpassa sig till kunden, vilket 
innebär att det är kunden som skall bestämma karaktären på relationen. 
Om kunden till exempel är skämtsam bör den anställde anpassa sitt 
uppträdande på så sätt att själv vara lite skämtsam. Enligt författarna är en 
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lyckad strategi från den anställdes sida att uttrycka samma eller liknande 
uppfattning som kunden, oavsett egen personlig åsikt.  
 
Det oförutsägbara inslaget i tjänstemötet skapar problem för företagen 
eftersom ledningen vill ha kontroll över de olika situationer som kan 
uppstå. En rutiniserad interaktion, dvs. regler för hur den anställde skall 
bemöta kunden, har till uppgift att vara ett instrument för att göra 
kunderna nöjda, samt ett verktyg för ledningen att ha mötet mellan 
anställd och kund under kontroll. Problemet är, som bland andra Swan 
(1992) påpekar, att det kanske inte går att på förhand sätta upp rutiner, 
regler, normer osv. för vad som skapar ett positivt möte för kunden 
eftersom ett möte mellan två individer vanligtvis är dynamiskt till sin 
natur.  
 
I mötet mellan anställd och kund (och hur kunden upplever detta möte) 
anses det, som bekant, spela stor roll vilka befogenheter, eller be-
myndigande (empowerment), de anställda ges. Sparks, Bradley och Callen 
(1997) menar att personalens grad av bemyndigande har en betydande 
inverkan på kundens (kvalitets-)upplevelse, och det handlar helt enkelt om 
vilka befogenheter den anställde har vad gäller att betjäna kunden och lösa 
dennes eventuella problem. Det förefaller inte vara ovanligt att anställda 
har ett ansvar för att kunden skall bli nöjd men dessvärre saknar befogen-
het att kunna åstadkomma detta. Att befogenheter saknas handlar troligtvis 
om att ledningen inte har tillräcklig tillit till personalen och dess omdöme 
att hantera situationer på ett sätt som ledningen tillstyrker, godtar eller 
accepterar i ett eller annat avseende (t.ex. ekonomiska konsekvenser eller 
inverkan på företagets image).  
 
Den anställdes kommunikationsstil anses ha betydelse vad gäller förut-
sättningen att få kunden nöjd. Stilen kan vara endera anpassad eller icke-
anpassad. En anpassad kommunikationsstil betyder att den anställde anpassar 
sitt sätt att samtala till kundens sätt (exempelvis språkbruk) vilket ofta leder 
till att kunden uppfattar den anställde som engagerad och intresserad samt 
uppvisar förståelse för kundens behov och önskemål. Den icke-anpassade 
kommunikationsstilen uppfattas ofta som opersonlig och kan leda till att 
kunden inte känner någon förståelse för sin situation från den anställdes 
sida. Medan en anpassad kommunikationsstil skapar (för kunden) en 
närhetskänsla så leder en icke-anpassad kommunikationsstil till en känsla 
av distans. Det har visat sig finnas en viss skillnad i kommunikationsstil 
mellan olika typer av anställda på så sätt att de som arbetar i den del av 
tjänstesektorn som inte har ett direkt vinstintresse oftare tillämpar den 
icke-anpassade stilen än de som arbetar i rent vinstdrivande företag 
(Sparks, Bradley och Callen 1997). Man kan också på goda grunder anta 
att personer med mer statusfyllda yrken (exempelvis advokater och läkare) 
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inte alls behöver anpassa sig efter kunden på samma sätt som individer 
med yrken av lägre status (exempelvis servitriser och receptionister). 
 
Som hittills framkommit koncentrerar sig således en stor del av service 
management-forskningen på själva mötet mellan kunden och den 
anställde, och försöker kartlägga hur detta möte skall hanteras för att 
kunden skall bli nöjd, och därmed hur företaget skall kunna öka sin vinst. 
Många forskningsresultat visar, som tidigare påpekats, att själva mötet 
mellan anställda och kunder – sanningens ögonblick – är ytterst viktigt för 
hur kunden värderar verksamheten. Tre olika faktorer anses vara speciellt 
viktiga för kundupplevd kvalitet, och de kan kopplas i olika grad till de 
anställdas bemyndigande: 
 
� Hanterande av verksamhetens egna fel 
� Skräddarsydda lösningar 
� Oväntad service 
 
Den första punkten, hanterande av verksamhetens egna fel, handlar om sådant 
som till exempel dubbelbokning på hotell, eller att banken felaktigt dragit 
en summa pengar från någons konto. I en sådan situation måste 
organisationen ha förmågan att kunna vända ett missnöje till 
tillfredsställelse och vanligtvis handlar det om att på olika sätt kompensera 
kunden. Den andra punkten, skräddarsydda lösningar, innebär att verksam-
heten har förmågan och viljan att tillgodose personliga önskemål som så 
att säga inte vanligtvis ingår i det ordinarie utbudet. Exempel på detta kan 
vara busschauffören som låter en resenär stiga av på ett ställe där ingen 
(formell) hållplats finns. Oväntad service är sådant som kunden varken 
begärt eller förväntat sig. Det handlar om att kunden blir positivt 
överraskad och därav upplever hög kvalitet. Exempel på detta kan vara 
bilverkstaden som utan extra kostnad exempelvis kontrollerar oljenivå i 
samband med någon annan service eller reparation. Estelami och De 
Maeyer (2002) påpekar dock att den oväntade servicen inte får vara alltför 
generös, eftersom det hos kunden kan skapa en känsla av obehag och 
misstänksamhet som kan få negativa följder – i värsta fall genom att 
kunden avbryter relationen med det aktuella företaget.  
 
Samtliga ovanstående punkter handlar om att behålla kunder på en alltmer 
hårdnade marknad. Man kan säga att det sammantaget handlar om att göra 
kunden nöjd och lojal genom att få denne på gott humör (i vid 
bemärkelse) på ett eller annat sätt. För att lyckas med detta är det troligt att 
verksamhetens anställda bör ha en ödmjuk attityd och mer eller mindre 
placera sig i underläge gentemot kunden. Korczynski (2003) menar dock 
att tjänstearbetare ofta har en positiv inställning till kunder (att de blivit 
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anställda delvis till följd av en sådan inställning) och att de uppger det 
angenäma inslaget av ”känsloarbete” i kontakten med kunder som arbetets 
mest positiva sida. I enlighet med detta hävdar Garrison och Bly (1997) att 
individer passar olika bra för olika typer av arbete, vilket kan tolkas som att 
vissa individer helt enkelt är bättre lämpade än andra för att ha 
tjänsteyrken. Ofta handlar det om den anställdes förmåga till anpassning 
och flexibilitet, eller annorlunda uttryckt den anställdes tolerans att ta 
order från i stort sett vem som helst utan att visa något missnöje.  
 
Trots att service management oftast talar om tjänstearbetaren (liksom 
kunden) som en individ utan könstillhörighet är det eventuellt viktigt att 
påpeka att det är vanligare att det är kvinnor som har typiska serviceyrken 
– med stora inslag av betjäning – som till exempel flygvärdinna, 
sjuksköterska, servitris, receptionist och liknande (Hochschild 1983). Enligt 
McColl-Kennedy, Daus och Sparks (2003) förväntar sig kunder (både 
kvinnor och män) att kvinnlig servicepersonal skall vara mer hjälpsam än 
manlig servicepersonal. Den sammanlagda retoriken om hur den anställde 
i tjänsteyrken skall vara överensstämmer (om än implicit) i hög grad med 
stereotypa föreställningar om kvinnlighet, dvs. hur kvinnor skall vara och 
hur kvinnor är.  
 
Att de grundläggande principerna för kundfokusering kan medföra 
problem för den anställde har inte, som nämnts inledningsvis, upp-
märksammats i någon större utsträckning av service management-forskarna 
men påvisas av bland andra Hochschild (1983), Abiala och Ahrne (1995), 
och Wesström (1998) vilka menar att ett organiserande enligt service 
managements principer är påfrestande för den anställde – inte minst till 
följd av kraven på att frambringa, eller åtminstone ge uttryck för vissa 
känslotillstånd – och kan i värsta fall leda till personlighetsförändring hos 
den anställde. 
 
 
2.3.2 Förhållandet mellan ledning, anställda och kunder 
 
Eftersom kundfokus i betydelsen ge kunden det vill ha, handlar om att låta 
kunderna styra utbud och problemlösningsstrategi är det lätt att få 
intrycket att kunden är den part som i stor utsträckning äger rätten att 
definiera situationer och diktera villkor. Det finns skäl att ifrågasätta upp-
fattningen om ett sådant förhållande och som jag varit inne på tidigare är 
det troligt att den enskilde kundens möjlighet till påverkan inte alls är så 
stor som det stundtals ges sken av. 
 
Som bekant har en stor del av forskningen om vad kunder vill ha och hur 
kunder upplever kvalitet uppehållit sig vid det konkreta mötet mellan 
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anställd och kund. En konsekvens av detta kan vara att man glömmer bort 
att det faktiskt är tre, och inte två, aktörer som är inblandade (figur 2.5).   
 
 
                                                  Ledning 
 
 
 
 
            Anställda                           Kunder 
 
Figur 2.5: Kundfokus och de tre aktörerna. 
 
 
Att relationen mellan de inblandande aktörerna är problematisk påvisas 
inte minst av Sturdy (1998) som konstaterar att det existerar en i det 
närmaste grundläggande motsättning mellan företagens krav på ekonomisk 
vinst och kraven på att tillgodose kundernas skiftande behov. Och mellan 
dessa två parter befinner sig de anställda. 
 
Ledningen för olika verksamheter har i alla tider på ett eller annat sätt 
försökt få de anställda att utföra arbetet enligt det sätt ledningen finner 
mest effektivt. Detta leder till att en viss typ av kontroll ofta byggs in i 
arbetet, exempelvis i form av ackordsarbete eller löpande band (typiskt för 
industriarbete) eller genom att kunderna utvärderar verksamheten genom 
feedback angående den service man som kund erhåller (vanligt inom 
tjänsteverksamheter som t.ex. hotell). Det senare kan kallas management by 
customers, och enligt Fuller och Smith (1996) är det från ledningens sida en 
attraktiv kontrollform eftersom den medför svårigheter för de anställda att 
anklaga ledningen för att vara alltför kontrollerande samtidigt som de 
anställda upplever en illusion av frihet i arbetet. I anslutning till detta 
uttrycker sig Schou (1991:194) på följande sätt: ”Att bygga in mer 
kundkontakt är således ett sätt att ge mening till arbetet, att hjälpa 
medarbetarna att göra ett bättre arbete, samt ett styrinstrument för 
företagen att styra in medarbetarnas arbetsprestationer i en riktning som 
överensstämmer med kundernas behov och därigenom också med 
företagets mål och strategi.”  
 
Gowan m.fl. (2001) konstaterar att kunder till stor del baserar sin 
uppfattning om ett visst företag på sina erfarenheter av kontakten med 
företagets personal (vanligtvis så kallad frontline employees), vilket innebär att 
det är mycket viktigt att personalen är fokuserad på att hantera kundernas 
behov på bästa sätt. Av detta skäl anses det från ledningens sida viktigt att 
skapa en servicekultur som bygger på delade visioner snarare än direkta 
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order; Zeithaml, Parasuraman och Berry 1990:5) skriver: ”People in service 
work need a vision in which they can believe, an achievement culture that 
challanges them to be the best they can be […] and role models that show 
them the way.” 
 
Till följd av det konsensusperspektiv som förefaller genomsyra större delen 
av service management kan man lätt få intrycket av att ledning, anställda 
och kunder har samma motiv och drivkrafter där det huvudsakligen 
handlar om att göra kunden nöjd och glad. Förutom det naiva i 
uppfattningen om att de anställda alltid agerar utifrån kundens bästa kan 
det konstateras att uppfattningen om kundens bästa inte alls behöver vara 
överensstämmande mellan de tre inblandade aktörerna. Lovén (1995) som 
studerat kvalitet i verkstadsindustrin har i sina empiriska studier funnit att 
ledningen talar i mera abstrakta termer (målstyrning, resultatansvar, 
teamkoncept, självstyrande grupper etc.) angående vad som är kvalitets-
skapande, medan operatörerna har en mera konkret syn på saken och talar 
om det rent praktiska arbetet. Det förefaller som att kundfokus ofta förblir 
ett abstrakt begrepp, och i och med dess något diffusa innebörd vad gäller 
ett konkret handlande kan det vara svårt för de anställda att veta vad 
kundfokus egentligen innebär. Något av det problematiska vad gäller 
kundfokus är således att det å ena sidan anses vara såväl av godo som 
nödvändigt, å andra sidan är det tveksamt vad kundfokus egentligen är och 
hur det skapas i olika verksamheter och situationer. I anslutning till den 
övergripande svårigheten att operationalisera kundfokus i konkret och 
specifik verksamhet är det troligt att synen på vad som är kundfokusering 
(dvs. kvalitetsskapande) till viss del skiljer sig åt mellan ledning, anställda 
och kunder. 
 
Även om ledningen och kunderna kan vara överens om vad som är god 
kvalitet och hur det skall åstadkommas så fungerar de anställda som en 
länk mellan dessa två. Konkret betyder det att de anställda endera kan 
stödja denna uppfattning och därmed underlätta, eller så kan de anställdas 
handlande och attityder vara ett hinder för att uppnå det ledning och 
kunder gemensamt eftersträvar. Det är viktigt att komma ihåg att de 
anställda inte alls behöver dela vare sig ledningens eller kundernas 
uppfattning om vad verksamheten bör erbjuda eller på vilket sätt olika 
önskemål, behov, problem etc. bör hanteras. Då anställda på ett eller annat 
sätt stör, försvårar eller till och med saboterar kundmötet (exempelvis en 
servitör som avsiktligt spiller mat eller dryck på en osympatisk restaurang-
besökare) handlar detta sällan om irrationellt beteende, utan om en – inte 
sällan undermedveten – uppfattning om ett rättfärdigt handlande (Harris 
och Ogbanna 2002). 
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Från management-perspektiv kan det tyckas att de anställda är till för att 
utföra de uppgifter ledningen bestämmer och på det sätt ledningen anser 
vara det riktiga (i vissa fall indirekt via kunderna). Dessutom existerar, från 
vissa håll, en uppfattning om att anställda inte alls har något emot att 
betjäna kunder – snarare tvärtom. Från ett annat, mera kritiskt arbets-
villkorsperspektiv har de anställda ofta personliga mål och motiv för sitt 
arbete som inte alls behöver överensstämma med ledningens (eller 
kunders) syn. Lovén (1995) har funnit att anställda tenderar att lära sig de 
prestigefyllda uppgifterna i verksamheten på bekostnad av att lära sig fler 
uppgifter och därmed få ett bredare kunnande. Detta kan vara en 
indikation på att många anställda ser till sina egna behov och viljor i första 
hand och till ledningens direktiv samt kundens önskemål i andra hand. Att 
ha stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till karriär kan mycket väl 
påverka viljan och attityden till arbetsuppgifter som upplevs mindre 
stimulerande och som kanske inte alls medverkar till befordran av något 
slag. De anställdas agerande kan också handla om makt, kontroll, status 
och identitet. Jewkes, Abrahams och Mvo (1998) menar att bilden av 
sjuksköterskan som drivs av en genuin önskan att hjälpa andra inte alltid 
stämmer, och enligt författarna är det inte alldeles ovanligt med sjuk-
sköterskor som på olika sätt förödmjukar patienter. Delvis kan ett sådant 
beteende förklaras av yrkesgruppens ställning (profession eller inte?) i 
relation till såväl läkare och annan vårdpersonal som patienter, och vilka 
uppgifter som anses ingå i arbetet. I ett försök att höja sin status och skapa 
en tydlig (yrkes-)identitet med anspråk på respekt kan en strategi vara social 
distansering från patienterna. 
 
Leidner (1996) påvisar att maktförhållandet mellan ledning, anställda och 
kunder leder till att det bildas och upplöses allianser mellan två parter mot 
den tredje i olika situationer. Detta handlar om att få kontroll och en 
avgörande fråga om vilka kombinationer av allianser som bildas (och även 
upplöses) är vem som anses bära skulden till missnöje eller till vems fördel 
det är att arbetet organiseras och utformas på ett speciellt sätt. Kund och 
ledning kan mycket väl bilda en allians mot den anställde i en situation 
där ledningens policy är att verksamheten skall vara kundfokuserad och 
där kunden har önskemål/problem som den anställde av olika skäl inte 
kan tillmötesgå eller lösa på det sätt kunden vill. På motsvarande sätt kan 
kunden och den anställde bilda en allians mot ledningen genom att dessa 
två parter är överens om hur situationen eller ärendet bör lösas/hanteras 
men att ledningen på ett eller annat sätt omöjliggör detta. Ett exempel på 
det sistnämnda kan vara patienten och vårdpersonalen som är helt överens 
om hur vården bör bedrivas samtidigt som sjukhusledningen och/eller 
landstingspolitikerna genom personalnedskärning och ekonomisk 
åtstramning gör det omöjligt. En allians mellan ledning och anställda 
gentemot kunden har Leidner funnit i sin studie av McDonalds där de 
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anställda blir irriterade på ”långsamma” och ”besvärliga” kunder, snarare 
än på ledningen som i hög grad bär ansvaret för det höga arbetstempot 
och den rådande tidspressen. 
 
Jag har tidigare påtalat service managements allmänna konsensusperspektiv 
som förefaller utgöra en slags bas för analyserandet av relationen mellan 
anställd och kund, samt ligger till grund för de rekommendationer som 
förmedlas angående strategier för ett framgångsrikt företagande. Enligt 
Gremler och Gwinner (2000) karaktäriseras den ideala servicerelationen av 
ett lustfyllt samspel och en samhörighetskänsla mellan kund och anställd, 
som medför att det utvecklas en stark vänskap mellan dessa.29 Som en 
direkt följd av denna nära relation gagnas kunden genom att: a) den 
anställde har stor kunskap om kundens unika önskemål och förväntningar, 
vilket underlättar förutsättningen för ett skräddarsytt hanterande av olika 
ärenden, och b) kunden är medveten om den anställdes kapacitet att 
tillgodose varierande önskemål. Sammantaget antas det ovanstående leda 
till en bättre överensstämmelse mellan förväntningar och utförande. Det 
förefaller som att service management-forskningen i största allmänhet 
väljer att ignorera maktförhållanden med avseende på över- och under-
ordning. Att det i slutändan handlar om ekonomiska transaktioner (i vilka 
såväl företag som kund med största säkerhet vill få till en så gynnsam 
ekonomisk situation som möjligt), och att kunden (indirekt) betalar den 
anställde för utföra vissa tjänster och service verkar inte bekymra service 
management-forskarna i någon större utsträckning. Frågor som berör 
möjligheten att det över huvud taget skall kunna utvecklas relationer 
mellan kunder och anställda som kännetecknas av glädje, samhörighet, 
omtanke, djup vänskap, hög tillit etc. (i en genuin mening) lyser med sin 
frånvaro. I sammanhanget vill jag dock påpeka att det inte är särskilt troligt 
att det är på så vis att kunder och anställda generellt sett betraktar sig som 
antagonister i en situation med tydligt identifierade motsättningar med 
avseende på makt, kontroll, status, över- och underordning etc. 
 
Service management-forskningen har som bekant fokuserat i synnerhet 
lägre kvalificerat tjänstearbete och yrkesgrupper med en förhållandevis låg 
status, i strävan mot att identifiera hur man skapar kundfokus. Att det i 
samband med denna typ av tjänstearbete är så att kunden generellt sett är 
överordnad den anställde och förfogar över rätten att definiera relationens 
karaktär kan knappast ifrågasättas. Dock är det så att det inom tjänste-
sektorn även existerar arbeten och yrkesgrupper som kännetecknas av hög 
status (vanligtvis till följd av hög formell utbildning), där kunden knappast 

                                          
29 Yrkesgrupper som nämns i samband med utvecklandet av en djup vänskap är exempelvis frisörer 
och anställda på kemtvätten (Gremler och Gwinner 2000). Jag har inte lyckats finna något exempel i 
service management-litteraturen som berör detta förhållande mellan kund och anställd i 
”professionellt” tjänstearbete, innefattande yrkesgrupper som t.ex. civilekonomer. 
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kan betraktas som överordnad och inte heller besitter möjligheten att 
diktera villkor för relationen mellan anställd och kund. Även om inte 
service management eller den kritiska arbetsvillkorsforskningen engagerar 
sig i särskilt stor utsträckning åt att definiera och precisera tjänstesektorn 
med avseende på olika typer av tjänsteverksamheter och olika konkreta 
tjänster/ärenden, olika yrkesgrupper, olika kunder och liknande, har det 
trots allt gjorts försök att definiera ”kunder” i relation till tjänste-
verksamhetens art. Bailey (2000) menar att det är viktigt att skilja på 
kunder och klienter, och enligt Bailey har skillnaden mellan kund och 
klient att göra med skillnaden mellan enklare tjänstearbete (butiksbiträden, 
serveringspersonal, receptionister och liknande) och professionellt tjänste-
arbete (exempelvis civilekonomer, läkare och lärare). I och med denna 
distinktion kritiserar Bailey föreställningen om att relationen mellan 
anställd och kund är universell, dvs. inte påverkas av skillnader i verksam-
hetens eller tjänstens karaktär.  
 
Den ställning en viss yrkesgrupp har i en verksamhet kan påverka hur 
uppgifter och situationer hanteras och vilka lösningar som tillämpas. 
Professionella yrkesgrupper har ofta möjlighet att agera på ett sätt som gör 
att deras självständighet bibehålls eller utökas. Denna möjlighet skapas och 
legitimeras främst utifrån yrkesgruppens formella kompetens inom sitt 
yrkesområde. Den status och fackkunskap som utbildningen och yrket 
medför fungerar i praktiken som ett argument för att handla på det sätt 
man själv anser vara riktigt. Ett exempel på detta är läkarna inom 
sjukvården som genom sina formella kunskaper och sin höga status har 
möjlighet att agera mer eller mindre självständigt. Även om sjukhus-
ledningar och landstingspolitiker har den formella makten att besluta om 
frågor inom vården så har läkarna större kunskaper inom det medicinska 
området vilket kan ge dem ett övertag i ärenden och frågor om hur vården 
skall bedrivas. Professionella yrkesgrupper kan också i viss mån strunta i de 
direktiv ledningen ger och utföra sitt arbete på det sätt de personligen 
finner mest lämpligt. Den yrkesmässiga statusen, den formella 
kompetensen, svårigheten att ersätta kvalificerad arbetskraft samt löne-
nivån gör det svårt att få exempelvis läkare (och andra högutbildade) att 
utföra uppgifter som de är överkvalificerade för.  
 
Med det ovanstående resonemanget kan det tänkas uppstå problem om 
lägre utbildade yrkeskategorier försvinner, vilka haft en nära relation till 
kunderna. Att ta bort arbetsuppgifter av närhetsbevarande eller närhets-
skapande karaktär (och ersätta dessa med strategier baserade på hög formell 
utbildning och/eller tekniska system) kan medföra en förskjutning bort 
från kundfokusering snarare än det motsatta. En omstrukturering av 
personalstyrkan med avseende att höja den sammanlagda kompetensen är 
eventuellt inte alltid så lyckad om delar av verksamhetens uppgifter är av 
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den karaktär att de kvarvarande yrkeskategorierna inte är intresserade av att 
utföra dessa uppgifter eller till och med vägrar. Det är inte heller 
ekonomiskt försvarbart att låta högutbildade med höga löner utföra 
arbetsuppgifter som inte kräver den formella höga utbildningen. Draget till 
sin spets kan exempel på detta vara civilekonomer som sätts i kassan på 
banken eller läkare som lägger om sår och hjälper till med patienternas 
hygien.  
 
Det är troligen så att de olika relationerna mellan de inblandade aktörerna 
– ledning, anställda och kunder – är mer invecklade och problematiska än 
förespråkare för service management vill göra gällande. Det grundläggande 
handlar om att de tre aktörerna med största säkerhet har olika viljor, motiv 
och drivkrafter som baseras till största delen på ett slags egenintresse 
inkluderat inte minst ekonomiska faktorer och relationer samt sådant som 
makt, kontroll och status.  
 
I inledningen till detta kapitel presenterade jag fyra faktorer som 
tillsammans på ett övergripande sätt inbegriper vad kunder kan tänkas vilja 
ha, dvs. vad kundfokus består av. Vad som omfattas av de olika faktorerna 
och hur dessa faktorer förhåller sig till varandra är delvis komplext och 
som ett led i att försöka uppmärksamma detta vill jag avsluta den 
teoretiska genomgången med figur 2.6 som är en vidareutveckling av figur 
2.1. 
 
 

      Vad vill kunder ha? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.6: En schematisk framställning av kundfokuseringsfaktorer med avseende att identifiera 
essens och interaktion.   
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3. Metod och material 
 
I det här kapitlet presenteras undersökningens upplägg som inkluderar 
utgångspunkt för projektets uppkomst, val av verksamheter och metod, 
hur respondenter valts ut och på vilket sätt data samlats in. Ambitionen 
med kapitlet är att ge läsaren förståelse för, eller åtminstone en inblick i, 
föreliggande forskningsprocess med de överväganden och val som före-
kommit.  
 
 
3.1 Utgångspunkter och syfte 
 
Föreliggande undersökning tar sin utgångspunkt huvudsakligen i den 
inriktning av den företagsekonomisk tjänsteforskningen som går under 
benämningen service management. Från denna forsknings sida har man 
ägnat mycket stort utrymme åt hur företag i det moderna tjänstesamhället 
skall agera för att skapa, bibehålla och öka den konkurrenskraft som är 
avgörande för att överleva i den alltmer hårdnande konkurrensen. I mycket 
stor utsträckning har man engagerat sig i vad kunder värdesätter, och då i 
synnerhet i samband med det fysiska mötet mellan anställd och kund. 
Service management-forskningen – som är nästintill uteslutande pro 
management – studerar kunders uppfattningar angående sådant som 
bemötande, lojalitet, förväntningar, kvalitet etc. för att sedan förmedla 
normativa management-filosofier som gynnar vissa (ekonomiska) 
intressen.30  
 
De anvisningar som service management förmedlar i form av forsknings-
rapporter, (läro-)böcker och artiklar angående ett kundfokuserat 
företagande grundas åtminstone delvis på selektiv information från 
kunder. Dessa publikationer spelar antagligen en aktiv roll då företags-
ledningar beslutar om hur verksamheten skall organiseras för att åstad-
komma en ekonomiskt optimal situation. För anställda med vardaglig 
kundkontakt får service management-publikationerna i vissa fall en högst 
påtaglig betydelse angående deras arbetsuppgifter och hur dessa skall 
utföras. De anställdas inställning och attityd gentemot verksamheten/ 
företaget, dess kunder och arbetsförhållandena är självklart av betydelse – 
även om inte service management ägnat någon större uppmärksamhet åt 
detta då de anställda i viss bemärkelse fungerar som en länk mellan 
ledning och kunder. I figur 3.1 illustreras det ovanstående resonemanget 
som kan betraktas som ett slags kretslopp. 
                                          
30 Det finns tydliga inslag av konsultverksamhet inom den företagsekonomiska tjänsteforskningen, 
och i och med att själva kärnan i nämnda forskningstradition är att finna optimala lösningar sett ur ett 
företagsekonomiskt ledningsperspektiv är det inte särskilt konstigt att man prioriterar ägarnas 
intressen framför såväl kunders som anställdas. 
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Förmedlande av                                                                              Inhämtade av selektiv     
management-                                                                                                            information 
filosofi                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Relationen mellan service management-litteraturen, verksamhet och kunder. 
 
 
Då man studerar den litteratur som kommer från service management slås 
man främst av den massiva tilltron till närhet som överordnad 
kundfokuseringsfaktor. Att kunder upplever det viktigt med ett personligt 
och tillmötesgående bemötande behöver inte ifrågasättas, däremot borde 
kunders uppfattningar, upplevelser och värderingar av andra tänkbara 
faktorer studeras mer ingående. Därtill förefaller det vara så att service 
management-forskningen främst intresserar sig för lägre kvalificerat 
tjänstearbete (detaljhandel, hotell och restaurang etc.) där den anställde 
befinner sig förhållandevis långt ner i hierarkin. Dessutom är det på så sätt 
att man (implicit) låter generalisera resultaten från dessa studier till att 
omfatta i stort sett allt tjänstearbete inom hela tjänstesektorn (och till och 
med den varutillverkande sektorn). 
 
Mot bakgrund av vad som har framkommit i de två föregående kapitlen är 
det angeläget att studera kundfokus i en annan kontext än vad som 
vanligtvis görs. Syftet med föreliggande studie är som bekant att undersöka 
kunders (konkret bankkunders och patienters) inställning till olika kund-
fokuseringsfaktorer/-strategier i högre kvalificerat tjänstearbete. 
 
 
3.2 Val av verksamheter 
 
Service management-forskningen har, som tidigare påtalats, en benägenhet 
att generalisera resultat och slutsatser till att omfatta i stort sett hela tjänste-
sektorn (och till viss del även varuproducerande företag) trots att många av 
dessa studier fokuserar på lägre kvalificerat tjänstearbete. Dessa typer av 
arbete innefattar ofta tydliga inslag av service i form av betjäning och 
uppassning där det knappast råder någon tveksamhet angående kundens 
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överordning. Eftersom det i stor utsträckning saknas ett problematiserande 
av såväl service managements betoning på närhetens överordnande 
betydelse i samband med kundfokusering som av den generalisering som 
görs, är det viktigt att föreliggande studie fokuserar (tjänste-)arbete som 
inte självklart karaktäriseras av de betjänande inslagen. Vidare är det 
angeläget att finna verksamheter där åtminstone väsentliga delar av 
personalen med kundkontakt har hög formell utbildning. Ytterligare ett 
önskemål är att valda verksamheter är av sådan karaktär att de allra flesta 
kan relatera till dem utifrån någon typ av erfarenhet, samt en allmän 
uppfattning om att verksamheterna är viktiga på ett eller annat sätt i 
respondenternas liv. Önskvärt är också att finna fler än en verksamhet som 
uppfyller dessa krav, inte minst utifrån möjligheten till jämförelser 
angående kunders uppfattningar om olika kundfokuseringsstrategier. Att 
fokusera på verksamheterna bank och sjukvård medför att ovanstående 
kriterier uppfylls. 
 
Att välja verksamheterna bank och sjukvård för den kontextuella ramen är 
inte bara fördelaktigt av skäl som att: a) stora delar av personalstyrkan med 
kundkontakt är högutbildad; b) ingen av verksamheterna kan betecknas 
som typiskt lågkvalificerat tjänstearbete; c) såväl bank som sjukvård torde 
vara viktiga verksamheter för många eftersom de koncentrerar sig på de 
betydande områdena ekonomi och hälsa; d) de allra flesta människor har 
någon typ av erfarenhet, endera direkt eller indirekt av de båda 
verksamheterna.  Dessutom är det svårt att konsekvent undvika (”välja 
bort”) någon av dessa två.  
 
Förutom de ovanstående fördelarna med ett val av bankverksamhet och 
sjukvård kan jag konstatera att båda verksamheterna har genomgått en 
liknande strukturomvandling vad gäller personalstyrkans sammansättning 
där lägre utbildade personalkategorier som exempelvis kassapersonal på 
banken och undersköterskor inom vården minskats. Båda verksamheterna 
satsar istället på högre utbildade i syfte att höja den totala kompetensnivån 
i respektive organisation. Samtidigt existerar det en ambition inom båda 
verksamheterna att placera mottagaren, dvs. bankkunden respektive 
patienten i centrum. Detta är intressant i relation till det teoretiska 
perspektivet (service management) som förespråkar faktorn närhet i form 
av personliga relationer och kontakter mellan anställd och kund. En annan 
intressant jämförelse mellan bank och sjukvård är att den ena är verksam 
på den privata konkurrensutsatta marknaden medan den andra till största 
delen bedrivs i offentlig regi och medan bankerna uppvisar mycket stora 
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vinster31 har flera landsting ansenliga problem att få ekonomin att gå ihop 
vilket medför stora sparkrav.32 
 
I litteraturen om och kring kundfokus är det vanligt att man inte gör 
någon åtskillnad angående lämplig kundfokuseringsstrategi beroende på 
sådant som verksamhetens art och bransch. Detta resulterar i att service 
management förmedlar en sorts universell bild av hur man på bästa och 
mest effektiva sätt bedriver verksamhet. Men är det så att man som kund 
alltid föredrar en viss faktor eller en viss aspekt framför andra? Kan en 
(kundfokuserings-)faktor verkligen vara allmängiltig i den meningen att det 
inte spelar någon större roll för kunden vilken typ av verksamhet det rör 
sig om? Är variabler som kundens kön, ålder, socioekonomiska position 
och erfarenhet ovidkommande vad gäller uppfattningen om och 
värderingen av kundfokuseringsfaktorer? Detta är några frågor som dyker 
upp vid en läsning av publikationer från den vanligtvis pro management-
inriktade och normativa service management-forskningen. 
 
 
3.3 Val av metod 
 
Med olika tillvägagångssätt33 har jag kommit fram till att kundfokus i 
definitionen ge kunden det kunden vill ha kan handla om fyra övergripande 
faktorer: närhet, kompetens, teknik och pris. I föreliggande undersökning 
handlar det således inte om att identifiera (hittills okända) faktorer som är 
av betydelse för kunder och patienter utan att studera bankkunders och 
patienters uppfattningar om och värderingar av på förhand bestämda 
faktorer. 
 
Att empiriskt studera hur bankkunder och patienter förhåller sig till de 
olika presumtiva kundfokuseringsfaktorerna (inkluderat ett prövande av 
giltigheten i service management-litteraturen) handlar om ett antal val. För 
det första är det – i samband med studiens syfte – viktigt med en design 
som tillåter en kvantifiering av resultaten i motsats till att ”endast” 
identifiera olika uppfattningar och värderingar utan att kunna säga något 
om hur vanliga dessa är och för vilka individer, eller grupper av individer, 
de är gällande. Detta innebär att jag har en ambition om att finna mönster 

                                          
31 Enligt DN Ekonomi 20 juli 2004 uppvisar de fyra storbankerna (Nordea, SEB, 
Föreningssparbanken och Handelbanken) en sammanlagd vinst på hela 49 miljarder kronor. 
32 Det följande är exempel på sparkrav inom den svenska sjukvården: Enligt Sydsvenskan (2004-04-
08) måste den skånska sjukvården spara 200 miljoner kronor under 2005; Enligt ett 
pressmeddelande (2003-05-28) från Örebro läns landsting skall det under 2004 och 2005 sparas 250 
miljoner kronor; Stockholms läns landsting står inför ett sparkrav på 878 miljoner kronor (SvD 2004-
04-17). 
33 Tillvägagångssätten har handlat om litteraturstudier, observerande av konkret verksamhets-
utövning samt logiskt tankearbete. 
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av mera generell karaktär. Detta medförde att jag i ett tidigt skede 
bestämde mig för att använda en standardiserad enkät, riktad till ett 
förhållandevis stort antal personer. 
 
Ett annat val handlar om urvalet av respondenter. Självklart är det så att ett 
representativt urval av befolkningen är den bästa tankbara metoden/ 
tekniken för denna studies syfte men tyvärr förfogar inte detta projekt över 
de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra en postenkät – 
alternativt telefonintervju – med ett representativt urval av befolkningen. 
Dessutom fanns (och finns fortfarande) en misstanke om att en enkät, som 
behandlar kundfokuseringsfaktorer i bankverksamhet och sjukvård, 
distribuerad per post skulle medföra stort bortfall. Som följd av detta valde 
jag att istället för ett representativt urval använda mig av strategiskt urval – 
en serie ”totalundersökningar” – som representerar en viss bredd av sociala 
kategorier angående viktiga skillnader i befolkningen (kön, ålder, klass). 
Trots att respondenterna inte består av ett representativt urval av 
befolkningen och trots att generaliseringar utifrån detta material är mycket 
vanskligt, torde materialet ändå innehålla en hel del väsentlig information.  
 
Mig veterligen existerar det ingen tidigare undersökning med samma 
upplägg som denna, där ett framträdande syfte är att pröva giltigheten i 
vissa av de påståenden som service management för fram angående vad 
dagens kunder värderar och föredrar i relationen till olika (tjänste-)företag. 
Enligt min uppfattning bör fenomenet kundfokusering i allmänhet 
studeras mera ingående (från olika perspektiv och infallsvinklar) och i 
synnerhet bör det så kallade kundupplevda kvalitetsperspektivet – som service 
management-forskarna mer eller mindre mutat in – belysas mer balanserat. 
Föreliggande studie har en till viss del explorativ karaktär som inbegriper 
ett antagande om att det finns uppfattningar och värderingar bland dagens 
kunder som skiljer sig från bilden av den serviceinriktade och upplevelse-
sökande kunden som engagerad och aktiv deltar i (vad företags-
ekonomiska tjänsteforskare gärna kallar) tjänsteprocessen. Annorlunda 
uttryckt handlar det om att undersöka huruvida det existerar uppfattningar 
och värderingar som skiljer sig från de som service management visar och 
förmedlar.  
 
 
3.3 Frågeformulärets uppbyggnad 
 
Inledningsvis är det på sin plats att upplysa läsaren om att den potentiella 
kundfokuseringsfaktorn pris har en undanskymd plats i det frågeformulär 
(bifogas som bilaga) som använts. Den främsta anledningen har att göra 
med att den offentliga sjukvården finansieras genom skattemedel vilket 
medför att vi som patienter erhåller vård till kraftigt subventionerat pris 
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som dessutom inte påverkas i någon större utsträckning av vilken typ av 
åkomma, symptom eller sjukdom vi söker vård för – priset blir alltså i det 
närmaste irrelevant. Eftersom en viktig aspekt i denna studie är att kunna 
jämföra huruvida uppfattningar angående kundfokuseringsfaktorer skiljer 
sig åt beroende på om det rör sig om bankverksamhet eller sjukvård har jag 
efter övervägande beslutat mig för att inte alls innefatta faktorn pris i den 
del av frågeformuläret som berör vården. Dock vill jag påpeka att pris finns 
inkluderat i anslutning till vissa frågor som rör bankverksamhet. Således 
medför det ovanstående att jag främst fokuserar på faktorerna närhet, 
kompetens och teknik som potentiella kundfokuseringsfaktorer. 
 
Ganska tidigt i den förhållandevis utdragna processen (där flera personer 
från olika teoretiska ämnesinriktningar samt praktiker har bidragit med 
värdefulla synpunkter) att utforma en väl fungerande enkät fattades ett 
beslut om att inkludera frågor av scenariokaraktär. Vid sidan om mera 
allmänna och generella frågor angående respondenternas inställning till 
banken och vården upplevde jag det vara viktigt att konkretisera olika 
situationer, förhållanden, tillstånd eller ärenden i anslutning till respektive 
verksamhet för att kunna få en mera nyanserad bild av uppfattningen om 
kundfokuseringsfaktorer/-strategier. Tanken med dessa scenarier är att med 
hjälp av olika beskrivna situationer och förhållanden etc. förflytta sig från 
det enkla, triviala och okomplicerade till det betydligt mera omfattande, 
avancerade och allvarliga i syfte att se huruvida önskad, eller föredragen 
faktor är statisk eller om denna önskan förändras beroende på situationens 
”allvarlighetsgrad” sett ur ett kund-/patientperspektiv. Då jag talar om det 
enkla respektive det omfattande är det viktigt att ha i åtanke att det är den 
tillfrågades perspektiv som är styrande för till vilken kategori situationer 
och ärenden hänvisas. En situation som inbegriper exempelvis ett husköp 
är med all säkerhet en betydligt större händelse för den blivande husägaren 
än för den banktjänsteman som handhar ärendet, och på motsvarande sätt 
är det i stort sett självklart så att ett borttagande av ett födelsemärke 
upplevs som betydligt mer dramatiskt av patienten än av läkaren som utför 
ingreppet. I anslutning till de olika scenarierna i frågeformuläret finns dels 
fasta svarsalternativ där kärnan i respektive svarsalternativ består av närhet, 
kompetens eller teknik, dels finns det en möjlighet för den tillfrågade att 
själv formulera hur han eller hon vill att den aktuella situationen skall 
hanteras. I samband med de olika scenarierna ombeds respondenten 
dessutom uppge om denne har erfarenhet (personligen alternativt indirekt 
via närstående) av det beskrivna scenariot eller en liknande/likvärdig 
situation.  
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3.5 Urval och genomförande 
 
I föreliggande studie intresserar jag mig som bekant för tjänstearbete som 
befinner sig långt från de lågkvalificerade serviceyrkena. Jag vill undersöka 
vad bankkunder och patienter anser om faktorer som närhet i skepnaden 
personlig relation, kompetens i form av personalens utbildningsnivå och 
tekniska system och apparater som ett alternativ vad gäller hanterande av 
olika situationer och tillstånd i kontakten med banken respektive sjuk-
vården.  
 
Jag väljer att inte ställa upp kriterier för vem som kan betraktas som 
bankkund respektive patient av den anledningen att i princip alla har haft, 
har eller kommer att ha någon kontakt med såväl banken som sjukvården. 
De allra flesta av oss har någon typ av kontakt med banken i varierande 
utsträckning (eventuellt inskränker detta sig för en del till att endast ha ett 
lönekonto medan andra kan vara mycket aktiva och frekventa bankkunder) 
och på samma sätt har de allra flesta av oss varit tvungna att uppsöka 
sjukvården någon gång, alternativt kommer att bli tvungna till det förr eller 
senare. Man behöver inte nödvändigtvis vara vare sig frekvent patient eller 
bankkund för att ha rätt att uttrycka sin uppfattning om kundfokuserings-
faktorer i bankverksamhet respektive sjukvård. De ovanstående ställnings-
tagandena leder till att undersökningens population i strikt mening inte 
begränsas till någon konkret grupp av individer och därför vore det 
önskvärt om respondenterna bestod av ett representativt urval av Sveriges 
befolkning – så blev dock inte fallet av olika anledningar.  
 
En tidig tanke var att jämföra olika kategorier av individer och huruvida 
dessa skiljer sig åt vad gäller inställning till de olika faktorerna närhet, 
kompetens och teknik. Tanken var att urvalet skulle bestå av studenter, 
pensionärer, tjänstemän och arbetare, och att denna indelning skulle hållas 
intakt. Att välja just dessa grupper har att göra med en hypotes om att det 
skulle finnas signifikanta skillnader mellan (åtminstone vissa av) dessa 
grupper vad gäller inställning till de faktorer som ingår i begreppet kund-
fokus. På grund av dels de begränsade ekonomiska resurserna som 
projektet förfogar över, dels en förhållandevis klar uppfattning om vilka 
olika kategorier av individer som bör inkluderas i urvalet bestämdes att 
göra ett icke-sannolikhetsurval.  
 
Datainsamlingen påbörjades vid årsskiftet 1999/2000 och själva urvalet av 
respondenter skedde på olika sätt. Tanken var att via mer eller mindre 
personliga kontakter kunna besöka arbetsplatser, föreläsningar och andra 
arrangemang i syfte att samla in data. För att minimera risken för högt 
bortfall beslutade jag att använda mig av så kallad ”gruppenkät”, vilket i 
praktiken innebär att enkäten delas ut, besvaras och samlas in vid ett och 
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samma tillfälle då grupper av respondenter av olika anledningar finns 
samlade på en och samma plats.  
 
I den kommande redovisningen av hur data samlats in kommer jag att 
hålla mig på en mycket konkret och deskriptiv nivå. 
 
Vad gäller studenter tog jag kontakt med undervisande lärare vid Karlstads 
universitet34 och fick möjlighet att i samband med föreläsningar genom-
föra datainsamling. Studenterna kommer från tre olika inriktningar/ämnen 
och utgör sammanlagt 248 individer. Studenterna hade inte fått någon 
information i förväg om datainsamlingen vilket minimerar risken för att 
någon skulle vara frånvarande på grund av en motvilja att ställa upp. 
Urvalet35 består av de individer som vid tillfället fanns på plats och trots 
att jag informerade om att deltagandet var frivilligt kan det glädjande 
konstateras att ingen avböjde att medverka vilket innebär att svars-
frekvensen uppgår till 100 procent.  
 
Den första erfarenheten av ”gruppenkät” som datainsamlingsmetod var 
överraskande god både i fråga om svarsfrekvens och om smidighet vad 
gäller själva hanterandet. Även om datainsamlingen för vissa andra 
kategorier av respondenter inte blev riktigt så lyckat som dessa första data-
insamlingstillfällen indikerade är mitt bestående intryck att ”gruppenkät” 
ger mycket goda chanser till hög svarsfrekvens. 
 
Urvalet av pensionärer föregicks av kontakt med två pensionärsföreningar, 
vilka båda ställde sig positiva till att delta i undersökningen.  Vad gäller 
förening A bestämdes det att jag i samband med ett ordinarie medlems-
möte skulle komma och informera om studien och samtidigt genomföra 
datainsamlingen. Tyvärr var intresset att delta kraftigt begränsat och svars-
frekvensen uppgår till blygsamma 56 procent (30 personer). 
 
Den andra pensionärsföreningen (som jag benämner B) hade inte 
utrymme i sina ordinarie möten att avsätta tid för ett besvarande av 
enkäten och därför bokades en extra sammankomst där pensionärerna 
skulle få information om studien och i anslutning till denna också besvara 
enkäten (samt att få kaffe och smörgås). 72 personer deltog i mötet och 
samtliga besvarade enkäten. Att svarsfrekvensen mellan de två pensionärs-
grupperna skiljer sig åt har antagligen en del att göra med det faktum att 
förening B:s möte var arrangerat enbart i syfte att delta i studien. 
Sammantaget ingår det 102 (ålders-)pensionärer – vilket motsvarar en svars-
frekvens på 80 procent – i undersökningen. 
                                          
34 Vid tidpunkten för datainsamlingen var Karlstads universitet fortfarande en högskola. 
35 Urvalet för samtliga kategorier (studenter, pensionärer, tjänstemän och arbetare) består av dem 
som vid respektive tillfälle fanns på plats. 
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När det rör sig om tjänstemän ville jag inkludera sådana som har en 
förmodad och förhållandevis tydlig identifikation med arbetet som 
tjänsteman.36 Jag använde mig av de kontakter som finns etablerade mellan 
arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och verksamheter som agerar 
fadderföretag till studenter. Två myndigheter (X och Y) tillfrågades och 
både ställde sig positiva till att medverka i undersökningen. Begreppet och 
tankarna kring kundfokus är inget nytt för någon av dessa två verksamheter 
som båda till viss del använder sig av kundbegreppet trots att verksam-
heternas art kan tyckas svårförenlig med en traditionell definition av 
kunder. 
 
Ingen av myndigheterna ansåg sig ha möjlighet att samla de anställda för 
att dela ut, besvara och samla in enkäten vid ett och samma tillfälle. 
Datainsamlingen på myndighet X gick till på så sätt att jag besökte 
arbetsplatsen på morgonen och personligen delade ut en enkät till varje 
anställd. Sedan återkom jag på eftermiddagen för att samla in enkäterna. 
Svarsfrekvensen bland de anställda uppgår till tillfredsställande 91 procent 
(107 personer).  
 
Tyvärr ansågs det från ledningens sida inte vara möjligt att göra på samma 
sätt på myndighet Y och istället för att jag personligen besökte de anställda 
fick jag lämna över distribuerandet till en av cheferna. De anställda på 
myndigheten ansågs behöva någon vecka på sig för besvarandet av 
frågeformuläret och oavsett om de ovanstående omständigheterna spelade 
in eller inte är svarsfrekvensen betydligt sämre (jämfört med den andra 
myndigheten) och uppgår till endast 57 procent (215 personer). 
Tillsammans blir svarsfrekvensen för tjänstemännen 65 procent (322 
personer). 
 
Vad gäller inkluderande av arbetare ville jag koncentrera mig på en klassisk 
och traditionell definition av denna grupp och vände mig av denna 
anledning till industriarbete. Då studiens frågeställningar och syfte 
mottogs med intresse från myndigheternas ledning, kan jag tyvärr 
konstatera att snarast motsatt förhållande gällde bland företagsledningarna 
inom industrin. Möjligen beror detta på att studien och dess fråge-
ställningar inte anses beröra den tillverkande industrin på samma sätt som 
företag, förvaltningar eller myndigheter inom andra branscher och 
områden. Att låta mig besöka en arbetsplats i syfte att få de anställda att 
besvara en enkät medför ett produktionsbortfall som industrin inte gärna 
tillåter. Vid denna tidpunkt (årsskiftet 1999/2000) rådde högkonjunktur 

                                          
36 Jag tror att tjänstemän med någon typ av myndighetsutövning kan ha en tydligare identifikation 
med sin roll som tjänsteman jämfört med vissa andra grupper av tjänstemän som är verksamma 
exempelvis i industrisektorn. 
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och företagen menade att tiden inte räckte till för både den ordinarie 
verksamheten och ett deltagande i föreliggande undersökning. 
 
I första skedet försökte jag få tillträde till företag inom processindustrin 
(eftersom stor del av arbetet består i övervakning vilket till viss del tillåter 
annan sysselsättning under tiden) via personliga kontakter, dock utan 
någon framgång. Då försökte jag med andra företag inom processindustrin, 
som jag inte har någon personlig koppling till, men inte heller här lyckades 
jag få tillträde. I detta läge försökte jag erbjuda någon form av 
”kompensation” för att få komma in på arbetsplatsen. Denna 
”kompensation” var ett erbjudande om en kostnadsfri studie i någon fråga 
som företagsledningen kunde vara intresserad av. Dock var detta förslag 
inte tillräckligt intressant.  
 
Det tredje försöket bestod i att ta kontakt med industriföretag utanför 
processindustrin, och via en personlig kontakt tilläts jag komma till en 
industri i livsmedelsbranschen (industri 1). Det visade sig dock att den typ 
av arbete som bedrivs på det aktuella företaget gör det mycket svårt för de 
anställda att hinna med att fylla i en enkät under arbetstid vilket delvis kan 
vara orsak till den låga svarsfrekvensen på 41 procent (30 personer). 
Tillvägagångssättet bestod i att jag på morgonen gick runt i fabriken till de 
olika arbetsplatserna/-stationerna, informerade om studien och lämnade ut 
enkäten för att återkomma senare under dagen för insamling.  
 
Självklart är det otillräckligt att arbetare skulle vara representerade av 
endast 30 personer så jag ansåg det nödvändigt att söka vidare för att få ett 
större antal respondenter med traditionell arbetartillhörighet. 
 
Jag tog då kontakt med en fackförening inom processindustrin (industri 2) 
och erhöll medhåll vad gäller vikten av att även industriarbetares 
uppfattningar och upplevelser bör inkluderas i undersökningen. Detta 
ledde till att jag fick möjlighet att via fackets medlemsregister skicka 
frågeformuläret hem till de 990 medlemmarna. Dock betraktas detta 
register som ”hemligt” vilket innebär att jag inte har någon kontroll över 
vilka som fått och lämnat in enkäten, och i förlängningen att jag inte kan 
genomföra någon bortfallsanalys. Det medförde även att jag saknade 
möjlighet att skicka ut påminnelser till de som inte inom utsatt tid 
återsände enkäten. Dock bifogades ett följebrev från fackförbundets 
avdelningsordförande där det framgår att avdelningsstyrelsen anser det 
viktigt att medlemmarna deltar i studien – något som tyvärr inte gav 
önskad effekt. 
 
Mina farhågor angående risken för ett stort bortfall bekräftades genom en 
svarsfrekvens på endast 30 procent (298 personer). I detta läge såg jag två 
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alternativ där det ena består i att helt utesluta industriarbetare i 
undersökningen. Det andra alternativet handlar om att försöka validera 
resultaten från de omkring 300 arbetare som besvarat enkäten. Detta 
medförde att jag återigen tog kontakt med processindustrin och efter 
många nekanden fick jag till sist komma till ett mindre pappersbruk 
(industri 3). Insamlingen gick till så att jag delade ut enkäterna (till fem 
olika skiftlag) vid skiftets början och samlade in dem strax innan skiftets 
slut. Möjligheten att få besöka respondenterna personligen förefaller vara 
ett effektivt sätt att få individer att ställa upp och glädjande är 
svarsfrekvensen bland arbetarna på detta pappersbruk 81 procent (73 
prsoner)  
 
Sammanlagt uppgår svarsfrekvensen för kategorin industriarbetare till 35 
procent (401 personer) och självklart är detta inte särskilt tillfredsställande. 
Dock vill jag påpeka att det trots allt är så att 401 industriarbetare har 
besvarat frågeformuläret och givit mig sin syn på olika kundfokuserings-
faktorer i samband med bankverksamhet och sjukvård. Jag vill också 
poängtera att det största bortfallet återfinns i den grupp där distributionen 
av enkäten skedde per post och frågan är huruvida man kan hoppas på en 
högre svarsfrekvens vid ett sådant förfarande och i anslutning till denna 
studies frågeställning. Min uppfattning är att jag har gjort allt som står i 
min makt att få tillgång till respondenter tillhörande denna kategori.  
 
I och med att studien handlar om bankverksamhet och sjukvård ansåg jag 
det vara av betydelse att även inkludera anställda i såväl bankverksamhet 
som sjukvård för att se huruvida dessa personer har en avvikande syn på de 
olika kundfokuseringsfaktorerna. Den ursprungliga idén var att dessa 
respondenter inte skulle ingå i de fyra kategorierna som består av 
studenter, pensionärer, tjänstemän och arbetare, utan att de anställda i 
bank och sjukvård skulle utgöra en sorts jämförande grupp. 
 
När det gäller bankpersonal visade sig att två av de tre största bankerna var 
intresserade av att delta i studien. Tyvärr fanns inte möjlighet att få besöka 
de olika lokalkontoren för datainsamling, utan distributionen av enkäterna 
sköttes av respektive chefer vid de olika bankkontoren. Svarsfrekvensen 
bland de bankanställda uppgår till 52 procent (85 personer). 
 
På sjukvårdssidan tog jag kontakt med en facklig representant och via 
denna fick jag möjlighet att få besöka fyra olika vårdavdelningar vid 
Centralsjukhuset i Karlstad. På grund av att den dagliga verksamheten 
måste fortgå utan avbrott var det inte praktiskt genomförbart att samla 
personalen för ifyllande av enkäten. Lösningen fick bli den att jag 
personligen lämnade ut enkäterna till respektive avdelningschef som i sin 
tur delade ut och samlade in dessa, och efter en vecka kom jag tillbaka och 
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hämtade frågeformulären. Totalt sett fick jag in svar från 97 personer, 
vilket ger en svarsfrekvens på 71 procent.  
 
I tabell 3.1 ger jag en sammanfattning av svarsfrekvensen för de olika 
urvalsgrupperna. 
 
 
Tabell 3.1: Sammanfattning av undersökningens urvalsgrupper och svarsfrekvens i procent.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enhet  Urvalet De som besvarade enkäten     Svarsfrekvens (%)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Studenter    248               248  100 
(Tre utbildningsinriktningar) 

Pensionärer    127               102    80 
(Två föreningar) 

Tjänstemän    493               322    65 
(Två myndigheter) 

Arbetare                           1153                401    35 
(Två arbetsplatser, en facklig org.) 

Bankanställda    162                 85    52 
(Två banker) 

Vårdanställda    137                 97    71 
(Fyra vårdavdelningar) 

Totalt                          2327            1255                            54 
_____________________________________________________________ 
 
 
Som framkommer i tabell 3.1 ovan är den sammanlagda svarsfrekvensen 
54 procent och framförallt är det kategorin arbetare som drar ned den.37 
Trots den förhållandevis låga svarsfrekvensen anser jag att det inte är 
särskilt troligt att de som valt att inte besvara enkäten skulle ha något 
särskilt skäl till detta som har att göra med att studien handlar om just 
bankverksamhet och sjukvård. Det är enligt min uppfattning mer troligt att 
det hela har att göra med att man inte anser sig kunna eller vilja avsätta 
den tid det tar att besvara frågorna och/eller att man inte anser fråge-
ställningen vara tillräckligt intressant eller personligt engagerande.  
 
Inledningsvis i projektet hade jag misstankar om att en enkät distribuerad 
per post skulle innebära en risk för stort bortfall, en misstanke som har 
bekräftats. Den åtgärd som vidtogs för att minska denna risk var att jag 
personligen skulle dela ut, närvara under besvarandet och sedan samla in 
frågeformulären vid ett och samma tillfälle. Erfarenheterna av denna data-

                                          
37 Om jag exkluderar kategorin arbetare stiger svarsfrekvensen till 73 procent. 
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insamlingsmetod/-teknik har varit mycket goda. Olyckligtvis kunde inte 
detta förfarande genomföras fullt ut. Om ett urval sker på något annat sätt 
än genom sannolikhetsurval kan det inte garanteras att urvalet är 
representativt (Hellevik 1996). Förvisso har jag en ambition om att kunna 
presentera resultat och slutsatser av något sånär allmängiltig karaktär och i 
anslutning till detta kommer jag att diskutera och relatera den föreliggande 
undersökningens slutsatser i ljuset av tidigare forskning.  
 
Jag vill uppmärksamma att denna undersökning i viss mån är ett direkt 
resultat av den befintliga service management-forskningen. I den vanligtvis 
pro management-inriktade litteraturen om vad kunder vill ha ges en något 
tudelad bild av kunder. Å ena sidan framhålls att kunder är unika, att de 
inte kan betraktas som utbytbara och att varje kund har sina specifika och 
individuella önskemål som verksamheten bör beakta. Å andra sidan finns 
det en tendens inom service management-forskningen att betrakta kunder 
som en homogen grupp där de olika kunderna egentligen önskar samma 
sak, nämligen service och då vanligtvis i form av personliga relationer/ 
kontakter med den anställde. De strategier man använder sig av påstås vara 
ett resultat av kundernas önskemål, men det förefaller snarare i många fall 
vara så att företaget/verksamheten själv är den mest drivande i frågan, och 
att dessa kundfokuseringsstrategier först och främst är ekonomiskt 
lönsamma för verksamheten. Mot bakgrund av det ovanstående handlar en 
av studiens frågeställningar om att granska huruvida de påståenden som 
förs fram i service management-litteraturen är så allmängiltiga som det 
hävdas. I samband med detta syfte vill jag argumentera för att de 1255 
personer som ingår i undersökningen utgör tillräckligt stort underlag för 
denna uppgift.  
 
Det finns ingen anledning att försöka dölja de brister som finns i studien, 
varav urvalsförfarandet självklart kan diskuteras och bortfallsnivån tyvärr 
ligger på en ganska hög nivå. Tanken om ett selektivt urval (där jag samlar 
respondenter för att på plats inhämta information) uppkom som påpekats 
tidigare främst av ekonomiska omständigheter men detta förfarande ansågs 
även bidra positivt till svarsfrekvensen. Att så inte riktigt blev fallet ska 
kanske inte enbart skyllas på olyckliga omständigheter men då denna 
insamlingsmetod kunde användas på tänkta sätt uppnåddes en hög 
svarsfrekvens.  
 
En styrka med denna studie är att stor vikt läggs vid förhållandet mellan 
uppfattningar på en övergripande nivå och en mera specifik nivå där 
konkreta ärenden, situationer och tillstånd står i fokus. Som framkommer 
senare finns det intressanta resultat som pekar på att kundfokusering totalt 
sett förefaller vara mera komplicerat än det ibland framställs inom delar av 
service management-litteraturen. Förutom resultatet som visar att det 
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bland kunder och patienter råder ett problematiskt förhållande mellan 
(främst) faktorerna närhet och hög utbildning/kompetens, finns det i 
materialet uppgifter som ligger till grund för ett teoretiskt resonemang om 
närhetens olika innebörd. Detta anser jag kunna bidra väsentligt till en 
utveckling av begreppet närhet i kontakt mellan kund och anställd/ 
verksamhet. Att påvisa närhetens olika essens beroende på sådant som 
verksamhetens art och ärendets karaktär torde vara värdefullt för 
kommande forskning oavsett om det rör sig om företagsekonomisk tjänste-
forskning av pro management-karaktär eller om det handlar om en mera 
kritisk forskning med utgångspunkt i de anställdas arbetsvillkor. 

3.6 Analystekniker och oberoende variabler 
 
Det insamlade materialet som består av 1255 enkäter har bearbetats med 
hjälp av statistikprogrammet SPSS. I analysen av materialet har jag utgått 
från bi- och trivariata korstabuleringar (dock redovisas inte alltid resultatet 
av dessa ”körningar” i tabellform) som syftar till att få en övergripande bild 
av hur stor andel av de tillfrågade som ansluter sig till den ena eller andra 
uppfattningen angående hur banken och sjukvården bör ”organiseras” och 
hur dessa verksamheter bör hantera/lösa olika situationer, tillstånd, 
ärenden etc. Som en vidareutveckling av detta använder jag mig av 
logistisk regression i syfte att se närmare på sambandet mellan olika 
oberoende variabler och vilka faktorer (närhet, kompetens/utbildning och 
teknik) som föredras i olika situationer. Logistisk regression handlar om 
jämförelser mellan kategorier med hjälp av oddskvoter. Oddskvoten anger 
oddset (risken, chansen, benägenheten) att en viss kategori har samma 
uppfattning/handlar på samma sätt som en vald referenskategori. På 
sedvanligt vis ges respektive referenskategori värdet 1. Detta innebär att 
värden/odds över 1 anger en ökad risk medan värden under 1 anger en 
minskad risk att den aktuella kategorin kommer att ”svara” på samma sätt 
som referenskategorin. Fördelen med logistisk regression är att man kan 
konstanthålla och jämföra flera oberoende variablers påverkan på en 
beroende variabel. Då vissa uppfattningar/val omfattar en mycket liten 
andel av respondenterna har jag ibland valt att exkludera dessa 
uppfattningar/val till följd av problem angående resultatens tillförlitlig-
het.38 I andra fall har jag dock valt att inkludera dem, men markerat den 
låga andelen genom att använda parenteser.  
 

                                          
38 Exempelvis utgår uppfattningen om att bankens kassaverksamhet är oviktig då jag använder 
logistisk regression eftersom endast två procent av respondenterna delar denna uppfattning (se 
tabellerna 4.4 och 4.5). 
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I de analyser som jag gör ingår mer eller mindre genomgående de 
oberoende variablerna kön, ålder, utbildningsnivå och socioekonomisk 
status oavsett vilken verksamhet det handlar om.  
 
I tabell 3.2 redovisas frekvensfördelningen av de återkommande oberoende 
variablerna. 

Tabell 3.2: Frekvensfördelning av de oberoende variabler som genomgående ingår i analysen.39

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberoende variabler Andel i procent Antal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kön
Man 47 595 
Kvinna 53 660 
Ålder
18-29 år  20 254 
30-39 år 19 235 
40-64 år 53 654 
65- år   8  99 
Utbildningsnivå 
Grundskola 18 221 
Gymnasium/folkhögskola 66 818 
Högskola/universitet 17 207 
Socioekonomisk status 
Arbetare 36 455 
Tjänsteman 64 800 
___________________________________________________________________
 
 
I kapitlet som behandlar inställning till bankverksamhet kommer jag att i 
de fall det är motiverat även inkludera variabler som på olika sätt åter-
speglar respondenternas privatekonomiska situation och vilka erfarenheter 
man som bankkund har av olika situationer. På motsvarande sätt gör jag 
med sjukvårdskapitlet, dvs. inkluderar sådana variabler som mäter eller 
åtminstone indikerar i vilken utsträckning den tillfrågade har/haft mycket 
eller liten kontakt med sjukvården.  
 
Vad gäller variabeln socioekonomisk status så har jag valt att dela in 
respondenterna i endera arbetare eller tjänstemän. I kategorin arbetare 
ingår således även f.d. arbetare som numera är pensionerade, och kategorin 
tjänstemän består förutom verksamma tjänstemän av högskolestuderande 
(blivande tjänstemän) och pensionerade tjänstemän. Detta val handlar om 
att ge icke arbetande en ”klasstillhörighet” – trots att de inte lönearbetar är 

                                          
39 Vad gäller ålder har 13 personer valt att inte uppge denna och nio personer har valt att inte uppge 
sin utbildningsnivå. 
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de ändock bärare av värderingar som i olika stor utsträckning har samband 
med personernas tidigare respektive kommande yrkestillhörighet. 
 
Då det rör sig om respondenternas inställning till kundfokuseringsfaktorer 
i bankverksamhet anser jag det vara väsentligt att inkludera variabler som 
på olika sätt mäter, eller åtminstone indikerar, hur den tillfrågades 
ekonomiska situation ser ut och upplevs. Jag har prövat flera olika 
ekonomiska indelningar men det visar sig att (utifrån den information jag 
har tillgång till) respondenternas ekonomiska situation inte förefaller spela 
särskilt stor roll för uppfattningen om de olika faktorerna. Dock har jag 
valt att i redovisningarna av vissa resultat trots detta inkludera variabler 
som mäter respondenternas ekonomiska situation – inte minst för att låta 
läsaren själv se hur de ekonomiska variablerna påverkar, eller snarare inte 
påverkar, uppfattningen om olika fokuseringsfaktorer.    
 
I ett försök att dela in respondenterna i något sånär lägre respektive högre 
inkomstkategorier med hänsyn till civilstånd använder jag mig av fyra olika 
grupper baserade på hushållets sammanlagda inkomst (inom parantes 
anges andelen av det totala urvalet):  
 

1) Ensamstående med månadsinkomst upp till 19 999 kr (24 procent) 
2) Ensamstående med månadsinkomst på 20 000 kr eller mer (8 procent) 
3) Gift/sambo med månadsinkomst upp till 39 999 kr (53 procent) 
4) Gift/sambo med månadsinkomst på 40 000 kr eller mer (15 procent) 

 
Jag inkluderar även de tillfrågades subjektiva uppfattning om deras 
ekonomiska situation där jag använder mig av en indelning i ”ganska eller 
mycket god” (79 procent) respektive ”ganska eller mycket dålig” (21 
procent). Jag väljer att även ta hänsyn till huruvida respondenterna har 
hemmaboende barn eller inte, av den anledningen att barn ”kostar” en hel 
del och således antagligen påverkar hushållets ekonomiska situation. 
 
Vad gäller den del som behandlar inställningen till sjukvård inkluderas, 
förutom de variabler som återfinns i tabell 3.2, variabler som på olika sätt 
syftar till att mäta respondenternas objektiva såväl som subjektiva 
erfarenhetsgrad av åkomma/sjukdom och kontakt med vården. Ett mer 
eller mindre objekt mått på detta är huruvida den tillfrågade har någon typ 
av åkomma eller sjukdom som medför regelbunden kontakt med sjukvården och 
om man varit inlagd på sjukhus minst ett dygn under de senaste tre åren. De 
tillfrågade har även ombetts att (i subjektiv mening) uppge huruvida de 
anser att de har eller har haft mycket kontakt med sjukvården. Det visar sig att 
24 procent av de tillfrågade har någon typ av sjukdom eller åkomma som 
medför regelbunden kontakt med sjukvården; 20 procent av 
respondenterna uppger att de har varit inlagda på sjukhus minst ett dygn 
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den senaste treårsperioden; 30 procent av de tillfrågade anser att de 
personligen haft mycket sjukvårdskontakt medan 25 procent upplever sig 
ha haft mycket indirekt kontakt via anhöriga eller nära vänner. 
 
Jag väljer att i analysen av inställning till patentfokuseringsfaktorer också 
inkludera huruvida den tillfrågade är gift/sammanboende (68 procent) eller 
ensamstående (32 procent), samt huruvida respondenten har hemma-
boende barn (42 procent). Anledningen till detta har att göra med en 
misstanke om att dessa två aspekter skulle kunna ha en icke obetydlig 
inverkan på inställningen till närhet, kompetens/utbildning och teknik i 
sjukvårdssammanhang. 
 
I redovisningen av materialet framträder vissa resultat som överensstämmer 
med så kallade stereotypa föreställningar, vilket eventuellt tydligast ger sig 
tillkänna i samband med kön. Då jag redovisar resultat som exempelvis 
visar att kvinnorna i materialet ger uttryck för en närhetsinriktning i större 
utsträckning än männen är inte det detsamma som att kvinnor i allmänhet 
föredrar närhet och att män inte gör det. I många fall är det så att 
majoriteten av såväl kvinnor som män delar samma uppfattning. Vad det 
snarare handlar om är att ur en mängd information kunna identifiera 
variabler och värden som i olika hög grad ”riskerar” påverka uppfattningen 
om olika faktorer och handlingsalternativ. Formuleringar som att ”kvinnor 
är mer benägna än män” innebär helt enkelt att den statistiskt fastställda 
risken/chansen att en kvinna skall ha den ena eller andra uppfattningen är 
x (oddskvoten) gånger större än att en man har den – förutsatt att man är 
referenskategori. 
 
 
3.7 Begrepp och definitioner 
 
Innan jag går vidare vill jag passa på att uppmärksamma vissa begrepp och 
definitioner som används i den kommande texten. Då jag talar om 
instrumentella faktorer är det en sammanslagning av teknik och utbildning/ 
kompetens. Denna sammanslagning görs i huvudsak till följd av att det i 
samband med vissa situationer och ärenden (kanske främst då det handlar 
om sjukvård) är mycket svårt att entydigt fastställa huruvida kärnan i olika 
(be-)handlingsalternativ består av teknik eller kompetens. Ett val av 
instrumentella faktorer kan betraktas handla främst om att man 
koncentrerar sig på de medel som effektivast antas leda till målet. I och 
med detta kan ett hanterande som till stor del handlar om snabbhet och 
smidighet, samt att på egen hand lösa olika ärenden tillskrivas en 
instrumentell inriktning. Sammantaget innebär detta att jag gör en 
distinktion mellan å ena sidan närhet, å andra sidan icke närhet. En icke 
närhetsinriktad inställning kan således omfatta dels ett prefererande av 
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teknik eller kompetens, dels en önskan om snabbhet, smidighet och eget 
hanterande. 
 
Då jag undersöker hur bankkunder och patienter vill att olika situationer 
skall hanteras består dessa av olika karaktär. Detta leder till att jag gör en 
uppdelning av ärenden i enkla respektive omfattande ärenden. Enkla 
ärenden består av sådant som med andra termer kan benämnas vardagliga, 
rutinmässiga, obekymmersamma och liknande, medan omfattande 
ärenden inkluderar det komplicerade, allvarliga, bekymmersamma etc. Jag 
vill poängtera att det är ur den tillfrågades perspektiv denna indelning görs 
och vad som kan uppfattas som omfattande av kunden/patienten mycket 
väl kan betecknas som rutinärende av personalen. Jag vill också klargöra att 
en gränsdragning mellan det enkla och det omfattande till viss del är 
godtycklig i och med att de tillfrågade med största säkerhet skiljer sig åt 
sinsemellan vad gäller uppfattningen om vad som är enkelt respektive 
omfattande. 
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4. Kundfokusering i bankverksamhet 
 
Som vuxen är det svårt att helt undvika kontakt med banken40 och i 
dagens samhälle är mer eller mindre omöjligt. Traditionellt sett har 
bankens affärsidé varit in- och utlåning av pengar men över tid har andra 
ekonomiska transaktioner blivit ett stort inslag i verksamheten. Att erbjuda 
ekonomisk rådgivning till kunderna angående hur dessa bör förvalta sina 
pengar samt ett hanterande av olika typer av penningplaceringar är sådant 
som banken numera lägger stor vikt vid. Något tillspetsat är banken inte 
längre är särskilt intresserad av de kunder som ”bara” förvarar sina pengar 
på lönekonto och/eller sparkonto. Inte heller är man överdrivet förtjust i 
att kunderna personligen besöker banken i vardagliga ärenden, eftersom 
detta sällan genererar någon större vinst. Denna strategi överensstämmer 
till viss del med att företagsekonomiska tjänsteforskare börjat tala om att 
företag behöver koncentrera sig på de mest lönsamma kunderna och till 
dessa erbjuda exklusiv service (Zeithaml 2000). 
 
För att få kunderna att själva utföra de mera rutinmässiga ärendena har 
man dels minskat kassaverksamheten (och till och med lagt ned vissa 
lokalkontor), dels lanserat olika (tekniska) system som bankautomater, 
telefontjänster och inte minst internet-bank.41 Dessutom har man infört, 
alternativt höjt, olika avgifter i samband med enklare ärenden, något som 
antagligen medför minskat antal kunder på bankkontoren. 
 
Bankverksamhet bedrivs i den privata sektorn med ”fri konkurrens”. För 
att framgångsrikt kunna konkurrera om kunderna måste man, enligt service 
management-forskningens perspektiv, utveckla ett kundfokus, dvs. erbjuda 
kunderna det de önskar. I detta kapitel kommer jag att se närmare på vad 
bankens kunder anser om de olika kundfokuseringsfaktorerna – närhet, 
kompetens och teknik. Jag kommer att studera respondenternas upp-
fattningar vad gäller bankverksamhet både på en övergripande generell 
nivå och på ett specifikt plan där jag inkluderar såväl enklare vardagliga 
ekonomiska ärenden som mera omfattande och avancerade sådana, 
betraktat ur ett kundperspektiv. Även om jag i huvudsak koncentrerar mig 
på de tre nämnda faktorerna – närhet, kompetens och teknik – kommer jag 
att i korthet beröra den potentiella kundfokuseringsfaktorn pris. 
 
 
 

                                          
40 Jag använder mig av termen banken i bestämd form som ett slags samlingsbegrepp som 
inkluderar de olika enskilda banker (Nordea, SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken m.fl.) som 
är verksamma inom den finansiella sektorn. 
41 Med termen Internet-bank åsyftas de olika bankernas (Nordea, SEB, Handelsbanken, Förenings-
sparbanken m.fl.) ”verksamhet” som är tillgänglig via internet.  
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4.1 Allmän uppfattning om banken  
 
Inledningsvis kan jag konstatera att nio av tio respondenter är nöjda med 
banken allmänt sett och lika många hyser förtroende för densamma. Att så 
stor andel är så positivt inställd till banken förefaller en aning förvånande 
mot bakgrund av exempelvis bankkrisen i början av 1990-talet som 
resulterade dels i skyhöga utlåningsräntor, dels i att skattebetalarna (via 
staten) senare fick betala notan. Som jag nämnde inledningsvis skedde 
under samma årtionde en minskning av kassaverksamheten generellt sett 
till förmån för diverse tekniska lösningar, samtidigt som olika avgifter 
infördes/höjdes. Bankerna gör (för närvarande) stora ekonomiska vinster 
och stundtals framförs kritik angående hur delar av dessa vinster skapas.42 
Inget av det ovanstående förefaller dock ha påverkat de tillfrågade i negativ 
riktning vad gäller deras allmänna uppfattning om och förtroende för 
banken. Möjligen kan respondenternas välvilliga inställning till banken ha 
ett samband med att börsen vid tidpunkten för datainsamlingen (årsskiftet 
1999/2000) gick mycket bra. Eftersom en stor del av de pengar som 
placeras görs med bankens hjälp är det troligt att åtminstone de kunder 
som vid tidpunkten hade pengar placerade i aktier och/eller fonder uppgav 
sig vara mer nöjda med banken än de skulle vara ett par år senare när IT-
bubblan sprack, vilket i sig medförde ett internationellt börsras.  
 
I ett försök att förklara den allmänt positiva inställningen till banken vill 
jag hänvisa till Echeverri och Edvardsson (2002:105) som skriver:  
 

Tjänstens resultatdimension hänger samman med vad kunden anser att banken 
lovat och därmed vilka förväntningar som skapats. Det är kundens tolkning av det 
banken informerat om och upplevts ha utlovat som är det centrala, inte vad som i 
någon objektiv mening eller enligt bankens mening sagts eller bankens avsikt med 
informationen eller marknadsföringen. 

 
Utifrån detta kan jag tänka mig att respondenterna i föreliggande 
undersökning inte har större eller andra förväntningar på banken än denna 
kan uppfylla. Det sätt på vilket bankerna bedriver sin verksamhet skulle 
således vara överensstämmande med det agerande, eller handlande, som 
kunderna förväntar sig av en bank. Vilka förväntningar man som bank-
kund har kan mycket väl vara relaterade till den ekonomiska omfattningen 
av kontakterna och i vilken utsträckning man besöker bankkontoret. Det 
framgår att en majoritet (86 procent) av respondenterna besöker banken (i 
snitt) en gång eller färre per månad. Anledningen till att kunderna besöker 
bankkontoren så pass sällan har antagligen att göra med att de använder sig 
av (företrädesvis tekniska) alternativ till den personliga kontakten för 

                                          
42  I tidningen Expressen (2001-06-14) kritiserar dåvarande finansminister Bosse Ringholm bankerna 
för att de fördröjer betalningar som görs via Internet och därmed otillbörligt tar kundernas ränta, 
något som rör sig om miljardbelopp varje år. 
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vardagliga ärenden som exempelvis kontantuttag och betalning av 
räkningar.  
 
 
4.2 Kundfokusering på övergripande nivå 
 
När det rör sig om kundfokusering på generell nivå handlar detta bland 
annat om vad man som bankkund vill att banken satsar resurser på i en 
mera allmän mening. Det kan vara kompetens i form av ekonomiskt högt 
utbildad personal, olika tekniska system som till exempel bankautomater, 
telefontjänster och internet, eller närhet genom personlig kontakt med 
bankens personal. Som en inledning till analysen av bankkundernas 
uppfattning om kundfokuseringsstrategier/-faktorer i bankverksamhet vill 
jag i tabell 4.1 nedan redovisa de resultat som bygger på respondenternas 
förstahandsval av nämnda kundfokuseringsfaktorer.43  
 
 
Tabell 4.1: Förstahandsval av tre kundfokuseringsfaktorer. Andel i procent. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Män Kvinnor Totalt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Utbildning   11      12    11 
Teknik   33      26    29 
Närhet   58      64    61 

Summa 100    100  100 
N 578    638 1216 
_____________________________________________________________

 
Det framkommer med all tydlighet att närhet i form av personliga 
kontakter mellan anställd och kund är det som de flesta anser vara 
viktigare än såväl tekniska system som att bankens anställda har hög 
ekonomisk utbildning. Detta resultat stämmer tämligen väl överens med 
de påståenden som service management-forskare framför angående vad 
dagens kunder önskar i kontakten med diverse företag och andra 
verksamheter.  
 
 

                                          
43 Ordagrant lyder frågan enligt följande: Rangordna följande aspekter, från 1 till 3, med avseende på 
vad du tycker är viktigast i din kontakt med banken (sätt 1 vid det påstående du tycker är viktigast, 2 
vid det näst viktiga och 3 vid det minst viktiga). 
� All bankpersonal måste vara högutbildad (t ex civilekonomer) 
� Banken måste erbjuda moderna tekniska lösningar (t ex Internet) 
� Personlig kontakt med bankpersonalen måste erbjudas även för okomplicerade ärenden (t ex 
kontantuttag) 
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Dock visar tabell 4.1 att inte alla bankkunder anser den personliga 
kontakten vara det viktigaste och i tabell 4.2, som bygger på logistisk 
regression, redovisas mera ingående för vilka kundkategorier de olika 
faktorerna upplevs vara viktigast.  
 
Innan jag diskuterar resultaten i tabell 4.2 vill jag uppmärksamma att 
andelen som placerar faktorn utbildning på första plats endast är elva 
procent vilket medför betänkligheter vad gäller tillförlitlighet. I och med 
att rangordningen av faktorerna är en central del väljer jag att (i tabell 4.2) 
inte exkludera uppfattningen om att utbildning är den viktigaste faktorn i 
bankverksamhet, dock kommer jag inte att kommentera detta i någon 
större utsträckning. 
 
Faktorn närhet värderas högst bland kvinnor, lågutbildade, arbetare, äldre 
och ensamstående med förhållandevis låg inkomst. Jag vill dock 
uppmärksamma att den aktuella frågan handlar om att rangordna tre på 
förhand bestämda faktorer vilket kan medföra att det inte uttryckligen 
handlar om att man som bankkund önskar en viss faktor särskilt högt utan 
mycket väl kan handla om att vid en rangordning måste någon faktor 
hamna på högre plats än någon annan. Vad jag vill ha sagt med detta är att 
det finns en möjlighet att vissa respondenter inte anser någon av de tre 
faktorerna vara särskilt viktig och det finns en möjlighet att vissa 
respondenter anser samtliga faktorer vara mycket viktiga. 
 
Även om både män och kvinnor ger uttryck för en hög värdering av närhet 
i kontakten med banken så värdesätter kvinnor denna aspekt i högre grad. 
Då det handlar om könsskillnader förstärks i viss mån de stereotypa 
föreställningar som existerar om män och kvinnor och som i olika stor 
utsträckning hänvisar närhet och personliga relationer till något specifikt 
kvinnligt. Att kvinnor i jämförelse med män skulle vara mer inriktade på 
samhörighet, personliga band, intimitet och förtrolighet i största allmänhet 
har påvisats tidigare (Christensen 1987; Kohler-Riessman 1990; Ericsson 
1993).  Wright (1982) beskriver kvinnlig vänskap med termen face-to-face 
medan manlig vänskap istället handlar mera om side-by-side, och möjligtvis 
kan detta till viss del förklara kvinnors större benägenhet att värdesätta den 
personliga relationen även då det handlar om kontakt med företag. Trots 
att det kan existera en medveten strategi från diverse företag att försöka 
skapa relationer till kunderna där de ekonomiska aspekterna hamnar i 
skymundan till förmån för illusionen om omtänksamhet – vilket Abiala 
(2000) hävdar – är det förmodligen inte så att kunder i allmänhet och 
kvinnliga kunder i synnerhet skulle betrakta bankens anställda som 
”personliga vänner” i någon större utsträckning.  
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Tabell 4.2: Betydelsen av olika oberoende variabler för att rangordna respektive faktor på första 
plats vad gäller önskad kundfokuseringsstrategi. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Närhet Teknik (Utbildning) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön    
Man (ref kat) 1 1 1 
Kvinna  1,76*** 0,48*** 1,24 
Utbildningsnivå    
Grundskola (ref kat) 1 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,55** 1,71** 1,50 
Högskola/universitet 0,41** 2,21** 1,82 
Socioekonomisk 
status

   

Arbetare (ref kat) 1 1 1 
Tjänsteman 0,51*** 2,35*** 0,69 
Ålder    
18-29 år 0,45*** 1,69** 1,85** 
30-39 år  0,90 0,82 1,61* 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 
65- år 1,93** 0,19*** 3,64*** 
Inkomst (hushållet 
före skatt/mån) 

   

Ensamstående med 
inkomst upp till 19 999 
kr/mån (ref kat) 

1 1 1 

Ensamstående med 
inkomst på 20 000 
kr/mån eller mer 

0,57** 1,16 1,94* 

Gift/sambo med 
inkomst upp till 39 999 
kr/mån 

0,66** 1,42* 1,27 

Gift/sambo med 
inkomst på 40 000 
kr/mån eller mer 

0,49** 1,86** 1,31 

Uppfattning om 
privatekonomin 

   

Ganska eller mycket 
god (ref kat) 

1 1 1 

Ganska eller mycket 
dålig 

1,01 0,78 1,50* 

Hemmaboende barn    
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 0,90 1,00 1,31 

N

Nagelkerke R Square 

1111 

0,113 

1098 

0,118 

1092 

0,053 
 
Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 

_____________________________________________________________ 
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Även i värderingen av närhet i förhållande till bankkundens egen 
utbildningsnivå och socioekonomisk status föreligger signifikanta 
skillnader mellan olika kategorier. Det framkommer att lågutbildade och 
arbetare värdesätter närhet i form av personlig kontakt med bankens 
anställda i betydligt större utsträckning än de med högre utbildning och 
tillhörande kategorin tjänstemän. Jag vill uppmärksamma att inom 
samtliga utbildningsnivåer anses dock närhet vara den faktor man värderar 
högst men värderingen av närhet minskar till förmån för andra faktorer 
(främst teknik) i takt med stigande utbildningsnivå.  
 
Att personer som har det något sämre ekonomiskt ställt har en tendens att 
värdera närhet högre än tekniska alternativ kan kanske förklaras genom att 
internet eventuellt är den tekniska lösning man främst associerar till, och 
som låginkomsttagare anser man sig möjligen inte ha ekonomiskt utrymme 
för att införskaffa dator med tillhörande internet-abonnemang. Denna 
tolkning kan även tillämpas som förklaring till att lägre utbildade uppvisar 
en högre värdering av faktorn närhet – något jag återkommer till senare. 
 
Även bankkundernas ålder påverkar inställningen till de olika 
kundfokuseringsfaktorerna på så sätt att stigande ålder medför ökad 
generell värdering av faktorn närhet. Alternativ (tekniska lösningar) till att 
personligen besöka banken för att uträtta ärenden har introducerats på 
senare tid, och bland de kunder som vant sig vid det traditionella sättet 
(fysiska bankbesök) existerar eventuellt en viss motvillighet till att överge 
detta till förmån för nya förfaringssätt. Denna tolkning kan vara adekvat i 
synnerhet då det handlar om de äldre bankkunderna över 65 år. Förutom 
en motvilja till att använda tekniska alternativ medför stigande ålder 
(åtminstone till en viss gräns) ofta mera omfattande bankärenden44 och 
detta påverkar eventuellt värderingen av en personlig kontakt med bankens 
anställda i en positiv riktning. 
 
Att ett slags odefinierad närhet i form av kontakt med bankpersonalen 
upplevs vara viktigt råder det ingen tvekan om. Dock bör det 
uppmärksammas att anledningen till önskan om kontakt med bankens 
anställda kan skilja sig åt. Å ena sidan finns det de kunder som anser att 
den personliga kontakten är viktig för alla typer av ärenden, även enklare 
sådana av mera vardaglig natur. Å andra sidan existerar det en uppfattning 
om att den personliga kontakten med bankpersonalen främst får sitt värde 
då det rör sig om mera omfattande ekonomiska ärenden, och att man med 
fördel kan sköta de enklare bestyren med hjälp av de tekniska alternativ 
som finns.  
                                          
44 Det är mycket troligt att medelålders i jämförelse med yngre har (stora) huslån och liknande, är 
mer engagerade i pensionssparande och andra möjligheter till att försäkra sig om en tryggad 
ekonomisk framtid. 
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Det är viktigt att notera att majoriteten av de tillfrågade anser att den 
personliga kontakten erhåller sitt värde främst i samband med mera 
avancerade ärenden (vilket jag återkommer till längre fram). Detta 
tillsammans med uppgiften om att de allra flesta kunder faktiskt besöker 
banken i tämligen liten utsträckning (i snitt en gång eller färre per månad) 
leder till en misstanke om att betydelsen av närhet i bankverksamhet har 
ett stort inslag av latent värde, som innebär att man vill att möjligheten till 
personlig kontakt skall finnas även om man mycket sällan utnyttjar denna 
möjlighet. 
 
Förmodligen löser bankkunderna i stor utsträckning sina olika ekonomiska 
ärenden på annat sätt än att personligen besöka banken – det kan röra sig 
om sådant som autogiro för betalning av återkommande räkningar; 
bankgiro för enstaka räkningar; bankautomater för kontantuttag och 
betalkort för olika inköp; telefon eller internet för att kontrollera saldot på 
konton och göra vissa överföringar osv. Att man som bankkund har 
möjligheten att personligen kunna besöka banken förefaller många gånger 
ha ett högre värde än att faktiskt besöka bankkontoret. Schneider, 
Gunnarson och Wheeler (1992) använder sig av aspekten möjlighet 
(opportunity) för att fördjupa förståelsen av arbetstillfredsställelse, men 
möjlighet i betydelsen att kunna om man skulle vilja är fruktbar även i 
analysen av detta datamaterial. En tolkning av de till viss del motstridiga 
resultaten angående den personliga kontaktens betydelse kan vara att 
möjligheten till att kunna besöka banken upplevs vara så pass viktig att 
flertalet bankkunder väljer att placera faktorn närhet på första plats vid en 
rangordning av de tre kundfokuseringsfaktorerna.  
 
Som den inledande tabell 4.1 visar är det, som bekant, i huvudsak närhet 
och teknik som föredras – det är mellan dessa faktorer valet främst står. 
Närhet respektive teknik speglar, eller symboliserar, antagligen till stor del 
skillnader i en mer eller mindre grundläggande inställning hos individen.45 
Trots att de allra flesta anser att kundfokusering i bankverksamhet – på en 
övergripande nivå – handlar om endera närhet eller teknik vill jag ändå 
kommentera faktorn kompetens som i denna framställning till största 
delen handlar om personalens formella utbildningsnivå. 
 
Jag vill inte dra några långtgående slutsatser från utfallet i tabell 4.2 vad 
gäller förekomsten av att rangordna faktorn utbildning på första plats, 
eftersom denna uppfattning delas av endast elva procent av de tillfrågade. 
Dock vill jag i korthet kommentera faktorn utbildning ur ett 
rangordningsperspektiv. 
                                          
45 I Nya Wermlandstidningen (2003-04-12) citeras Annika Bolin (vice vd i SEB): ”Visst tror vi på 
internet-teknologin, men vi tror också att folk vill komma till banken och uträtta sina ärenden. Bägge 
kundkategorierna vill vi värna om och vi har en ambition att bli Sveriges bästa bank.” 
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Att placera högutbildad personal (kompetens) som den viktigaste faktorn 
generellt sett då det handlar om kundfokuserad bankverksamhet är inte 
särskilt vanligt förekommande. Totalt sett anser endast en av tio 
bankkunder att det är viktigare att bankpersonalen har hög formell 
ekonomisk utbildning än att banken erbjuder moderna tekniska system 
och apparater eller att möjligheten till personlig kontakt tillhandahålls 
även för enkla ekonomiska ärenden. Anledningen till denna låga värdering 
av högutbildad bankpersonal kan eventuellt vara att det är något oklart på 
vilket sätt man som bankkund skulle vara gynnad av att bankpersonalen 
har en hög formell ekonomisk utbildning. Eftersom rangordningen av de 
tre faktorerna grundas på en övergripande och generell uppfattning om 
bankverksamhet i största allmänhet utan någon närmare definition av 
situationer, förhållanden eller ärenden är det troligt att de andra faktorerna 
– närhet och teknik – tillskrivs ett högre värde, inte minst som följd av att 
dessa två faktorer i viss mån är tydligare och lättare att urskilja.  
 
Det är dessutom troligt att många bankkunder i förhållandevis liten 
utsträckning har den typ av affärer med banken där personalens 
utbildningsnivå kan förmodas ha en klar betydelse för hanterandet av 
situationen. Det är fullt möjligt att såväl teknik som närhet är betydligt 
viktigare faktorer för den vardagliga och rutinmässiga kontakt man har 
med banken, såväl direkt som indirekt. Vad detta konkret betyder är att så 
länge lönen, pensionen, studiestödet eller dylikt går in på kontot, så länge 
automatiska överföringar av olika slag löper utan störningar, så länge 
hanteringen av bankgiro, betalkort och bankautomatkort fungerar 
tillfredsställande, så länge man kan logga in på internet-banken och att 
telefontjänsterna är tillgängliga etc. är man inte beroende av att 
bankpersonalen är högt utbildad inom området ekonomi. Och om de 
tekniska systemen tillfälligt är ur funktion, kan man alltid besöka 
bankkontoret personligen för att exempelvis ta ut kontanter eller föra över 
pengar mellan olika konton. För dessa enklare ärenden behövs antagligen 
inte en civilekonomexamen eller liknande. 
 
Det förefaller som att det främst är de vardagliga ärendena, eller 
situationerna, som utgör den allra största delen av bankkontakten och att 
man ställs inför tämligen få ekonomiska situationer där bankpersonalens 
ekonomiska utbildningsnivå antas ha en påtaglig effekt för hanterandet av 
aktuellt ärende. Men det kan också vara så att man som bankkund förvisso 
bryr sig om de anställdas kompetens men anser att den kompetens som 
krävs för att kunna sköta ett arbete på banken inte kommer av hög formell 
utbildning utan erhålls genom praktiskt utövande av yrket – en 
uppfattning som framförts av exempelvis Collins (1979). I anslutning till 
detta kan jag konstatera att två tredjedelar av de tillfrågade anser att 
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kompetens främst erhålls genom praktik och erfarenhet, inte genom 
formell utbildning.  
 
Att hävda att bankens kunder inte skulle bry sig nämnvärt om 
bankpersonalens kompetens är eventuellt en förhastad slutsats. Tabell 4.3 
som bygger på de tillfrågades uppfattning om huruvida bankpersonalen är 
kompetent nog att bistå med den ekonomiska hjälp respondenterna anser 
sig behöva visar en del intressanta resultat. Till att börja med kan det 
konstateras att det föreligger stora skillnader i bankkundernas uppfattning 
om olika personalkategoriers ekonomiska duglighet. Medan man har stor 
tillit till att så kallad annan bankpersonal (som har hand om lån, 
penningplacering och annan ekonomisk rådgivning) skulle vara kompetent 
är det sämre ställt med uppfattningen om kassapersonalens kompetens. 
Intressant är att bankkundens egen utbildningsnivå har ett samband med 
uppfattningen om bankpersonalens kompetens. Ju högre utbildad man 
själv är desto lägre tenderar man att estimera kassapersonalens kunnande 
medan det existerar indikationer (om än små) att det motsatta förhållandet 
skulle råda vid en bedömning av annan bankpersonals eventuella 
kompetens.  
 
 
Tabell 4.3: Andel som bedömer att bankpersonalen är kompetent nog att bistå med ekonomisk hjälp. 
Andel i procent. N=1212. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grundskola Gymnasieskola/motsv. Högskola/universitet 
 Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Totalt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kassapersonalen 
på banken  
är kompetent 72 73 67 70 55 59 68

Annan 
bankpersonal  
är kompetent 

92 87 95 97 96 98 93

_____________________________________________________________ 
 
 
Trots att det är en mycket liten andel av de tillfrågade som vid en 
rangordning av de olika kundfokuseringsfaktorerna placerar högutbildad 
personal på första plats (se tabell 4.1) verkar de tillfrågade inte vara helt 
ointresserade av bankpersonalens eventuella ekonomiska kompetens. 
Majoriteten av de tillfrågade anser att bankpersonalen besitter tillräckligt 
ekonomiskt kunnande, även om det föreligger stora skillnader i 
uppfattning beroende på om det rör sig om kassapersonal eller annan 
bankpersonal.  
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I anslutning till uppfattningen om bankpersonalens ekonomiska 
kompetens och till viss del även inställningen till högutbildad personal, 
visar det sig att totalt 60 procent av de tillfrågade vill ha en formellt utsedd 
rådgivare, även kallad personlig bankman. Det framkommer att kvinnor, 
lågutbildade och individer med lägre inkomster är de som är mest 
intresserade av att ha en personlig bankman och detta resultat följer 
samma mönster som uppträder då respondenterna ombeds rangordna de 
tre faktorerna. Frågan är dock huruvida företeelsen personlig bankman 
skall kopplas till kompetens- eller närhetsaspekten – en fråga jag 
återkommer till senare.  
 
Gutek m.fl (2000) talar om tre olika typer av interaktion mellan kunder 
och anställda (med stigande intensitet): a) tillfälligt möte, b) 
pseudoförbindelse, och c) relation.46 I service management-litteraturen 
framkommer det om och om igen hur viktigt det är för företag att skapa 
(personliga) relationer med sina kunder, vilka påstås i hög grad uppskatta 
och vara gagnade av sådana personliga relationer. Då det rör fenomenet 
personlig bankman handlar det vanligtvis om den högsta graden av 
intensitet (den ”bästa” typen av interaktion) som kännetecknas av att 
kunden i sina förbindelser med ett visst företag söker kontakt med, eller 
anlitar, samma person (den anställde) vid varje kontakt med det aktuella 
företaget och att kunden gärna betraktar och benämner den anställde i 
termer av sin (konkret: ”min bankman”, ”min frisör”, ”min tandläkare”). 
Jag avser inte att föra någon djupare diskussion huruvida andelen (60 
procent) som önskar en personlig bankman skall betraktas som stor eller 
liten men finner det intressant att relatera frågan till service management-
forskningens slutsatser angående personlig relation mellan anställd och 
kund. 
 
Som tidigare nämnts anser majoriteten av de tillfrågade att närhet är den 
faktor som är viktigast då det handlar om bankverksamhet. Från bankernas 
sida har man dock hävdat att tekniska lösningar är det som mest gynnar 
kunderna.47 Banken åberopar smidighet och oberoende som tilltalande 
aspekter, att kunderna inte behöver bekymra sig om tid och rum för att 
kunna uträtta många av sina ekonomiska ärenden. Enligt tabell 4.4, som 
redovisar respondenternas uppfattning om den personliga kontakten med 

                                          
46 För att förtydliga skillnaderna mellan de tre typerna av interaktion/möte väljer jag att illustrera med 
hjälp av en ”hårklippning”. Tillfälligt möte kan sägas innefatta en viss grad av ”slumpmässighet”, och i 
anslutning till hårklippning innebär det att man som kund vänder sig till vilken frisörsalong som helst. 
En pseudoförbindelse handlar om att man som kund vänder sig till ett och samma företag, vilket i 
detta exempel betyder att man alltid klipper sig på ”Frisörsalong X”, men att man blir klippt av olika 
frisörer vid olika tillfällen. En relation däremot handlar i föreliggande exempel om att man alltid klipper 
sig på ”Frisörsalong X” men också att det alltid är ”Frisör Z” som klipper. 
47 I Expressen (2001-06-14) citeras Ulla Lundquist (Svenska bankföreningens VD): ”Bankerna har 
utvecklat tekniker som verkligen underlättar för kunden. Tänk bara på Internetservicen.” 
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bankens anställda, förefaller det som att de flesta bankkunder delar 
bankens uppfattning om att de tekniska alternativen är attraktiva – 
åtminstone då det rör sig om vardagliga och mer eller mindre rutinmässiga 
bankärenden.  
 
 
Tabell 4.4: Vad man anser om den personliga kontakten med bankens personal. Respondenterna 
har ombetts att endast ange det alternativ som bäst överensstämmer med den egna uppfattningen. 
Andel i procent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Män Kvinnor Totalt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Personlig kontakt är 
viktig även för 
vardagliga ärenden. 
Kassaverksamheten 
bör uttökas snarare än 
minskas. 

25 23 24 

Personlig kontakt är 
viktig främst för 
avancerade ärenden. 
De vardagliga 
ärendena kan skötas 
med teknikens hjälp 

71 76 74 

Personlig kontakt är 
oviktig. Banken bör 
satsa på teknik och 
minska kassa-
verksamheten 

3 2 2 

Summa 100 100 100 
N 584 650 1234 
_____________________________________________________________ 
 
 
Medan en odefinierad och generell närhet (på övergripande nivå) 
värdesätts av kvinnor, lågutbildade, arbetare, äldre och de med lägre 
inkomster visar det sig tydligt att tekniska lösningar generellt sett tilltalar 
män, högre utbildade, tjänstemän och yngre. Då närhet i bankverksamhet 
specificeras något mer i form av karaktär på de ekonomiska ärendena visar 
det sig att de som är mest orienterade mot närhet generellt sett 
överensstämmer med dem som värdesätter personlig kontakt för även 
enklare vardagliga ärenden (tabell 4.5). Det är således vanligare bland 
kvinnor, lågutbildade, arbetare och äldre att värdesätta närhet även i 
samband med enkla och vardagliga bankärenden. Vidare framkommer det 
att personer som upplever sin privatekonomi som dålig är mer benägna att  
uträtta även enkla ekonomiska ärenden på plats i banken. 
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På frågan om vad man som bankkund anser om den personliga kontakten 
med bankens personal finns det ursprungligen tre svarsalternativ som i 
korthet handlar om att den personliga kontakten är: 1) viktig för alla typer 
av ärenden; 2) viktig för främst avancerade ärenden; 3) generellt sett 
oviktig.  
 
Det visar sig att endast två procent av de tillfrågade är av uppfattningen att 
den personliga kontakten är oviktig och som följd av detta avstår jag från 
att inkludera denna åsikt i tabell 4.5. Detta medför att de två uppfattningar 
som redovisas kan betraktas som i det närmaste ”spegelvändningar” av 
varandra. 
 
Att män till skillnad från kvinnor ger uttryck för en större orientering mot 
tekniska alternativ vad gäller bankverksamhet på en generell nivå har 
konstaterats tidigare (se tabellerna 4.1 och 4.2) och även när det handlar 
om inställning till den personliga kontakten i relation till ärendenas 
karaktär kan jag konstatera att det föreligger en tendens som pekar åt att 
män gärna använder sig av tekniska alternativ för hanterande av enklare 
ekonomiska ärenden (tabell 4.5). Detta kan knappast betraktas som något 
revolutionerande resultat. Traditionellt sett har teknik och manlighet 
sammankopplats på ett sätt som antyder att män besitter en naturlig och i 
det närmaste medfödd fallenhet och intresse för teknik i största allmänhet 
(Hopkins 1984; Faulkner 2003; Mellström 2003). Faulkner (2003) påvisar 
teknikens betydelse för den så kallade hegemoniska maskuliniteten, och i 
och med att alternativet till de tekniska lösningarna i huvudsak är närhet i 
form av personlig kontakt (som i sig kan betraktas som ett mera feminint 
alternativ) är det kanske inte så förvånande att män uttrycker ett större 
intresse för tekniska system och apparater i största allmänhet. Det är 
möjligt att respondenterna inte definierar och specificerar de tekniska 
alternativen närmare utan att det snarare handlar om att ge uttryck för en 
mera grundläggande inställning till teknik som sådan, alternativt att man 
faktiskt har något specifikt tekniskt alternativ (företrädesvis internet som i 
sig eventuellt tilltalar män i högre grad än kvinnor) i åtanke när man 
uppger sin ståndpunkt i nämnda fråga.     
 
Att högre utbildade (med tillhörande tjänstemannayrken) är mer 
orienterade mot att värdesätta de tekniska lösningar som banken 
tillhandahåller kan ha en del att göra med tillgången till och utnyttjandet 
av internet, vilket är det tekniska system som innefattar flest funktioner 
vad gäller de privatekonomiska ärenden kunderna kan tänkas ha, samt 
möjligen är det tekniska system flertalet bankkunder associerar till då man 
talar om bankteknik i generella termer. 
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Tabell 4.5: Inverkan på val av olika svarsalternativ ifråga om personlig kontakt med bankpersonal. 
Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Personlig kontakt med 
bankpersonalen är viktig 
även för enkla ärenden. 
Kassaverksamheten bör 
utökas snarare än 
minskas. 

Personlig kontakt med 
bankpersonalen är viktig 
främst för avancerade 
ärenden. Det vardagliga 
kan med fördel skötas med 
teknikens hjälp. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kön   
Man (ref kat) 1 1 
Kvinna  1,42* 0,82 
Utbildningsnivå   
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,65** 1,50** 
Högskola/universitet 0,45** 2,12** 
Socioekonomisk status   
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 0,33*** 2,72*** 
Ålder   
18-29 år 0,58** 1,59** 
30-39 år  0,62** 1,50** 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 2,36** 0,60** 
Inkomst (hushållet före 
skatt/mån) 
Ensamstående med inkomst upp 
till 19 999 kr/mån (ref kat) 1 1
Ensamstående med inkomst på 
20 000 kr/mån eller mer 1,02 0,97 
Gift/sambo med inkomst upp till 
39 999 kr/mån 0,87 1,13 
Gift/sambo med inkomst på 
40 000 kr/mån eller mer 0,57 1,68* 
Uppfattning om 
privatekonomin 
Ganska eller mycket god (ref kat) 1 1 
Ganska eller mycket dålig 1,58** 0,60** 
Hemmaboende barn   
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,88 0,96 

N

Nagelkerke R Square 

1138 

0,140 

1138 

0,129 
 
Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
 
 
Nelander, Goding och Ivarsen (2004) påvisar i en LO-rapport att omkring 
70 procent av de LO-anslutna har tillgång till internet medan motsvarande 
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andel bland medlemmarna i TCO är 85 procent och i SACO nästan 90 
procent. Det visar sig också att användandet av internet skiljer sig åt bland 
medlemmarna i de olika förbunden på så sätt att LO:s medlemmar nyttjar 
internet i minst utsträckning; endast 61 procent har använt internet det 
senaste året. Detta kan ställas i relation till användandet bland 
medlemmarna i de andra förbunden som ligger på 78 procent (TCO) 
respektive 85 procent (SACO).  
 
Förutom att tjänstemän är betydligt mer inriktade mot tekniska alternativ 
än arbetare, framkommer det att även ålder spelar in på inställningen till 
teknik i bankverksamhet. Yngre respondenter är mer teknikorienterade 
vilket antagligen har en del med erfarenhet och vana att göra. Förmodligen 
är vissa av de olika tekniska systemen – inte minst internet – ett naturligt 
inslag i det dagliga livet i större utsträckning för yngre i jämförelse med 
äldre. Jag kan tänka mig att det dessutom kan vara så att yngre generellt 
sett har en mindre omfattande ekonomisk relation med banken och att de 
därav inte har samma behov av att träffa bankpersonalen. Vad gäller de 
äldres mindre intresse för internet, menar Sourbati (2004) att det handlar 
om olika hinder, som att de äldre inte har tillgång den tekniska 
utrustningen (dvs. dator och/eller programvara) i lika stor utsträckning 
som yngre och att de saknar erfarenhet och tillgänglig support. Vidare 
menar Sourbati att det kan vara en kostnadsfråga, samt att kulturella och 
språkliga faktorer kan utgöra hinder för de äldre att använda internet. Att 
äldre generellt sett är mindre benägna att använda sig av den teknik som 
erbjuds för att hantera och lösa olika ärenden påvisas även av Gilly och 
Zeithaml (1985). 
 
Begriplighet har visat sig ha en avgörande betydelse för bankkundens 
inställning till de tekniska systemen som existerar (Carlell 2001), och om 
man inte är van vid de tekniska systemen är det troligt att man saknar den 
känsla av begriplighet, kontroll och säkerhet som är mer eller mindre 
nödvändig för att man skall uppskatta dessa tekniska alternativ till den 
traditionella bankkontakten ansikte mot ansikte. Det visar sig att tilliten till 
de (bank-)tekniska systemen är högre bland dem som föredrar teknik 
framför att besöka bankkontoret – ett samband som inte är särskilt 
förvånande. 
 
Vid en summering av den generella uppfattningen om banken och dess 
olika sätt att placera kunden i centrum kan jag konstatera att det råder en 
till synes utbredd uppfattning bland respondenterna i mitt material om att 
god bankverksamhet bedrivs genom fysisk närhet till kunderna, dvs. 
genom personlig kontakt mellan anställd och kund. Detta resultat stämmer 
väl överens med det som service management förespråkar då det handlar 
om att skapa och bibehålla en långsiktig företagsmässig framgång. Att 
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möta kunderna face-to-face där varje enskild kund betraktas som en unik 
individ med personliga önskemål, behov och krav som därtill skall 
tillgodoses på ett (ur kundens perspektiv) tillfredsställande sätt, är något av 
ett mantra inom delar av den företagsekonomiska tjänsteforskningen. Jag 
opponerar mig inte mot att det är viktigt att erbjuda kunder en möjlighet 
att personligen besöka företaget eller verksamheten och få personlig 
assistans i syfte att lösa ett visst ärende men denna aspekt överskattas 
ibland. För det första är det en förhållandevis stor andel bankkunder som 
hellre ser att banken satsar resurser på moderna tekniska alternativ och 
lösningar än att det ges möjlighet till personlig kontakt med personalen. 
För det andra är det så att majoriteten anser att den personliga kontakten 
får sitt värde främst i samband med omfattande ekonomiska ärenden. I 
nästa avsnitt kommer jag att fokusera på bankverksamhet på en specifik 
nivå där jag avser att börja med det enkla och vardagliga för att sedan 
förflytta mig till det mera omfattande. 
 
 
4.3 Kundfokusering på specifik nivå i anslutning till enklare ärenden 
 
I texten ovan har jag redogjort för hur respondenterna inledningsvis, eller 
snarare utifrån en sorts helhetsbedömning av bankverksamhet betraktar 
faktorerna närhet, teknik och kompetens och hur majoriteten anser att 
faktorn närhet är den viktigaste av de tre. Dock modifieras denna bild 
något när det framkommer att man som bankkund gärna använder de 
olika tekniska system och apparater som finns tillgängliga då det rör 
enklare ekonomiska ärenden. Således råder det en viss ambivalens bland 
respondenterna då det handlar om närhet kontra teknik. 
 
I denna del kommer jag att redovisa de tillfrågades syn på olika 
kundfokuseringsfaktorer i anslutning till specificerade och definierade 
ekonomiska ärenden och situationer. Jag avser att börja med olika enklare 
och vardagligare ärenden som kontantuttag, betalning av räkningar, 
överföring av pengar och möjligheten att kunna betala med kontokort. 
Vissa av dessa ärenden kan utföras genom endera personliga besök i 
banken eller användande av tekniska alternativ. Till viss del kan resultaten 
betraktas som åtminstone en indikation på huruvida bankkunderna 
föredrar närhet eller teknik för hanterandet av enklare ärenden generellt 
sett. Dessutom erhålls information angående respondenternas uppfattning 
om i vilken grad de olika sätten att utföra vardagliga ärenden på värderas. I 
tabell 4.6 ges en översiktsbild av respondenternas bedömning.  
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Tabell 4.6: Bedömning av hur viktiga respondenterna anser att följande möjligheter är. Andel i 
procent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               Inte alls      Ganska         Ganska         Mycket                
                                               viktigt       oviktigt         viktigt           viktigt           Summa          N 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Möjlighet att kunna 
ta ut kontanter i  
bankautomat    5                3               17        76 100           1249           

Möjlighet att kunna 
betala räkningar  
via giro    6                6            22        66  100           1235 

Möjlighet att 
kunna betala  
med betalkort  14              14            24        48 100           1242 

Möjlighet att kunna 
ta ut kontanter i  
bankkassan  20             27                31                  23 100           1245 

Möjlighet till 
överföring via 
telefon  23              27            23        27 100           1234 

Möjlighet till 
överföring via 
internet  33              23            18        27 100           1240 

Möjlighet att kunna 
betala räkningar i  
bankkassan 42              33            17          8 100           1239 

_____________________________________________________________
 
 
Då det handlar om att ta ut kontanter från sitt konto finns det i huvudsak 
två olika tillvägagångssätt – använda bankautomat eller besöka banken. 
Vissa affärsrörelser bistår förvisso med möjligheten för kunden att via sitt 
betal-/kontokort kunna ta ut kontanter men för detta krävs det vanligtvis 
att man köper något, dvs. butiken (eller motsvarande) drar en större 
summa pengar än det varan/tjänsten kostar från kortet och kunden får då 
mellanskillnaden i kontanter. Att kunna ta ut pengar i bankautomat 
värderas betydligt högre än möjligheten till detsamma genom att besöka 
banken. Hela 93 procent av de tillfrågade anser att bankautomater är 
viktiga i varierande grad medan endast 54 procent tycker att det är viktigt 
att kunna ta ut pengar på plats i banken. Då detta resultat översätts i 
termer av teknik kontra närhet råder det knappast någon tvekan om att det 
tekniska alternativet är mer angeläget för bankkunderna i allmänhet. 
Bankautomaterna, som finns utplacerade på flertalet ställen – inte minst i 
stadskärnorna – är ett smidigt alternativ till att söka upp ett bankkontor för 
att kunna ta ut kontanter. Att de dessutom är öppna dygnet runt till 
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skillnad från bankens begränsade öppettider, samt att bankkunderna haft 
lång tid att vänja sig vid detta alternativ för att kunna ta ut pengar är 
troligen bidragande skäl till den höga värderingen.  
 
Då det rör sig om olika typer av köp erbjuder de flesta verksamheter 
möjligheten att använda betal-/kontokort som ett alternativ till kontanter. 
Betal-/kontokorten är – som de flesta vet – kopplade till ett tekniskt 
datasystem där pengar inte består av sedlar och mynt utan existerar i 
symbolisk mening. Även om inte betal-/kontokort kan likställas helt med 
bankautomater eller med att ta ut kontanter i bankkassan så finns det vissa 
likheter mellan dessa och jag kan konstatera att även det elektroniska 
systemet med ”symboliska pengar” värderas högre än möjligheten att göra 
kontantuttag i bankkassan i och med att 72 procent anser betal-/kontokort 
vara viktigt. Vidare framkommer att en stor majoritet (88 procent) av 
respondenterna anser att giro som betalningssystem är ganska eller mycket 
viktigt. Huruvida detta, sammantaget kan tolkas som att de tekniska 
systemen värderas högre än den personliga kontakten kan eventuellt 
diskuteras – dock framkommer det att ”endast” var fjärde tillfrågade anser 
att det är ganska eller mycket viktigt med det mera närhetsinriktade 
alternativet att kunna betala räkningar i bankkassan. Även om aspekten 
smidighet antas vara en starkt bidragande orsak även i detta fall, bör det 
påpekas att banken vanligtvis tar ut en förhållandevis hög avgift av de 
kunder som väljer att betala räkningar på plats i banken. I tabell 4.6 återges 
även värderingen av att kunna göra ekonomiska transaktioner med hjälp av 
teknik i form av telefon och internet. Här handlar det om två olika 
alternativ som båda är tekniska och det föreligger inte några dramatiska 
skillnader i värdering av dessa två bland respondenterna generellt sett. 
 
I den mån det är möjligt att ställa faktorerna teknik och närhet mot 
varandra råder det knappast någon tvekan om att de flesta föredrar att 
utföra sina enklare och mera vardagliga ärenden med teknikens hjälp. 
Service management förkunnar som bekant närhet (i form av personlig 
kontakt mellan anställd och kund där den anställde ofta förväntas betjäna 
kunden på ett mer eller mindre uppassande sätt) som en avgörande faktor 
för ett framgångsrikt företagande. Dock tyder mina resultat på att närhet 
inte är så väsentligt och avgörande – i alla fall inte då det rör sig om 
enklare och vardagliga bankärenden. Att på egen hand med hjälp av 
tekniska system och apparater sköta enklare bankärenden kan måhända i 
viss mån kopplas till begrepp som kundmedverkan och kundinvolvering, 
något som service management menar är kvalitetshöjande för kunden. 
Echeverri och Edvardsson (2002:469) skriver. ”Genom att företaget flyttar 
över aktiviteter till kunden i tjänsteprocessen, ökar oftast tjänstens 
flexibilitet, vilket är positivt för den kundupplevda kvaliteten och 
produktiviteten.”  
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Tabell 4.7 (som är en vidareutveckling av frekvenstabell 4.6) syftar till att 
klargöra olika variablers inverkan på värderingen av olika alternativ för att 
utföra enklare ärenden. I tabellen har jag dikotomiserat respondenternas 
uppfattning om olika sätt att utföra enklare bankärenden på genom att slå 
samman uppfattningarna inte alls viktigt och ganska oviktigt respektive 
ganska viktigt och mycket viktigt. Jag vill uppmärksamma att resultaten i 
tabell 4.7 inte handlar om val mellan olika alternativ, utan huruvida man 
som bankkund anser att olika alternativ att lösa bankärenden på är ganska 
eller mycket viktigt. Som en följd av att de allra flesta har en positiv 
värdering av bankautomater och giro kommer inte dessa två ”funktioner” att 
ingå i den logistiska regressionsanalys vars resultat presenteras i tabell 4.7. 
 
Det visar sig att kvinnor i jämförelse med män är mer benägna att 
värdesätta samtliga olika sätt att utföra (bank-)ärenden på utom internet. 
Tidigare har jag påvisat att männen i studien ger uttryck för en mera 
teknikorienterad inställning på en övergripande nivå (där banktekniken 
inte uttryckligen definieras eller avgränsas) och dessa resultat kvarstår då 
det handlar om det datatekniska systemet internet – som i sig eventuellt 
betraktas i en vidare mening än enbart i samband med bankärenden. 
Dessutom upplevs internet troligen på annat sätt (t.ex. spännande, 
förlösande, farligt, riskabelt) än andra tekniska alternativ som 
bankautomater och traditionella telefoner, något som kan ha inverkan på 
mäns och kvinnors värdering. 
 
Intressant nog visar det sig att kvinnorna i materialet genomgående 
värderar de andra tekniska lösningarna (än internet) högre än männen gör. 
En tolkning av detta är att kvinnors påstådda motvilja till teknik är 
överskattad och i anslutning till vissa områden felaktig. Trots att kvinnor 
faktiskt använder tekniska apparater (inte minst i samband med 
hushållsarbete inkluderat städning, tvättning och matlagning) i tämligen 
stor utsträckning hamnar de tekniska aspekterna/inslagen ofta i 
skymundan (Faulkner 2003). Möjligen är det något liknande som sker i 
uppfattningen om de olika teknikintensiva sätt att utföra bankärenden på, 
vilket eventuellt medför att sådant som bankautomater, telefoner och 
betalkort inte betraktas i huvudsak som tekniska system/apparater. Då de 
tekniska inslagen på olika vis inte framträder på ett synligt och klart 
identifierbart sätt, är det tänkbart att mäns intresse, engagemang och 
värdering minskar.  
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Tabell 4.7: Inverkan på uppfattningen att olika sätt att utföra enklare bankärenden på är ganska eller 
mycket viktigt. Logistisk regression. Oddskvoter. 
--------------------------------------------------------------------------------------

Möjlighet 
att kunna 
betala med 
betal-
/kontokort

Möjlighet 
att kunna ta 
ut
kontanter i 
bankkassan

Möjlighet 
till över-
föring via 
telefon

Möjlighet 
till över-
föring via 
internet 

Möjlighet att 
kunna betala 
räkningar i 
bankkassan

--------------------------------------------------------------------------------------------
Kön
Man (ref kat) 1 1 1 1 1 
Kvinna 1,53** 1,86*** 1,64*** 0,40*** 1,21 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 1 1 1 
Gymnasium/motsv. 1,44* 0,77 1,89*** 1,85** 1,07 
Högskola/universitet 1,57* 0,88 2,53*** 3,10*** 1,14 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 1 1 1 
Tjänsteman 1,63** 0,41*** 1,69*** 1,64** 0,60** 
Ålder 
18-29 år 3,72*** 1,43* 1,19 3,39*** 2,30*** 
30-39 år 1,37* 1,06 1,12 1,42** 1,15* 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 1 1 
65- år 0,59** 1,76** 0,69 0,19*** 0,85 
Inkomst (hushållets före 
skatt/mån) 
Ensamstående med inkomst 
upp till 19 999 kr/mån (ref 
kat)

1 1 1 1 1 

Ensamstående med inkomst 
på 20 000 kr/mån eller mer 

1,42 1,55* 1,35 2,52*** 1,02 

Gift/sambo med inkomst 
upp till 39 999 kr/mån 

1,98*** 1,09 1,20 1,75** 1,00 

Gift/sambo med inkomst på 
40 000 kr/mån eller mer 

3,10*** 0,74 1,70** 3,21*** 0,89 

Uppfattning om 
privatekonomin
Ganska eller mycket god 
(ref kat) 

1 1 1 1 1 

Ganska eller mycket dålig 0,61** 1,52** 0,94 0,58** 1,41** 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 1 1 1 
Nej 0,85 1,14 0,71** 0,72** 1,25 

N 1145 1149 1139 1143 1142 

Nagelkerke R Square 0,147 0,084 0,115 0,216 0,060

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
______________________________________________________________________________________
 
 
Rasmussen och Håpnes (1998 [1991]) påvisar att kvinnor till skillnad från 
män är mer nyttoorienterade när det gäller teknik, dvs. kvinnor lägger 
större vikt vid det praktiska användningsområdet. I många hushåll är 
kvinnan den som primärt har ansvar för de vardagliga inköpen (Nyman 
2002) och det kan eventuellt förklara varför kvinnor värderar de tekniska 
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alternativen – som underlättar vardagen – högre. Som nämnts tidigare är 
internet det enda som män värderar högre och det är troligt att detta har 
ett samband med att det rör sig om ett datatekniskt system – något som 
traditionellt sett har attraherat män i större utsträckning än kvinnor. 
Dessutom kan internet betraktas som ett förhållandevis nytt sätt att utföra 
bankärenden på, vilket medför att tiden för tillvänjelse inte alls kan mäta 
sig med tillvänjelsetiden för exempelvis bankautomater.  
 
De olika sätten att utföra enklare bankärenden på handlar i praktiken 
främst om faktorerna närhet respektive teknik vilket innebär att faktorn 
kompetens i form av bankpersonalens formella utbildningsnivå inte 
inbegrips. Jag har tidigare påvisat att bland andra lågutbildade och arbetare 
är mer benägna att värdesätta den personliga kontakten med 
bankpersonalen allmänt sett (tabell 4.2) och dessutom anser att personlig 
kontakt mellan anställd och kund är viktig även då det rör sig om generellt 
sett enklare bankärenden (tabell 4.5). Även då olika enklare ärenden 
definieras visar det sig att arbetare i jämförelse med tjänstemän värderar 
närhet i form av kassaverksamhet (ta ut kontanter och betala räkningar) 
högre. Vidare existerar det tendenser48 som pekar åt att de tidigare 
resultaten angående bankkundens utbildningsnivå i relation till värdering 
av de olika kundfokuseringsfaktorerna kvarstår på så sätt att lågutbildade 
värderar närhet och högutbildade värderar teknik 
 
Då närhet ställs mot teknik framkommer vissa tendenser mot att även 
ålder och uppfattning om privatekonomin har viss betydelse för 
respondenternas värdering. Pensionärer (65 år och äldre) är den 
ålderskategori som högst värdesätter möjligheten att kunna ta ut kontanter 
i bankkassan. Eventuellt och i viss mån kan detta förklaras med vana och 
tradition. De tekniska alternativen har introducerats på senare tid och som 
Gilly och Zeithaml (1985) påpekar är de äldre mindre benägna att använda 
sig av sådana lösningar. Som en logisk följd av detta värderar yngre de 
tekniska alternativen högre, men det framkommer även att de yngsta (18-
29 år) uppvisar en hög värdering av att kunna betala räkningar på plats i 
banken. Om jag tillåts spekulera, misstänker jag att det finns en tendens 
mot att yngre personer uppger en högre värdering av möjligheter och 
alternativ oavsett vad det handlar om. En sådan tolkning bygger på en 
uppfattning om att man som individ har rätt till en stor mängd 
valmöjligheter och möjligen kan detta betraktas som ett resultat av det 
moderna samhällets framväxt, och den reflexivitet som Giddens (1991) 
menar är utmärkande för vår tid. 
 

                                          
48 Jag väljer att använda mig av begreppet tendens då jag talar om identifierade intressanta 
skillnader som dock inte är statistisk signifikanta. 
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Det framkommer även resultat som visar att de som upplever sin 
privatekonomiska situation som ganska eller mycket dålig har en högre 
värdering av de alternativ som inbegriper personlig kontakt genom besök 
på bankkontoret. Dock är det nog inte så att dessa personer värderar 
närhet och personlig kontakt i sig högre, utan snarare kan handla om att 
de har begränsade möjligheter att använda sig av (vissa) tekniska alternativ 
på grund av sin ekonomiska situation. 
 
Efter att ha redovisat hur respondenterna förhåller sig till och värderar de 
olika kundfokuseringsfaktorerna då det rör sig om enklare ärenden 
kommer jag i det följande avsnittet att fokusera på mera omfattande 
bankärenden.  
 
 
4.4 Kundfokusering på specifik nivå i anslutning till mera avancerade 
ärenden 
 
Efter att ha studerat hur bankkunder värderar olika faktorer på dels en 
övergripande nivå, dels på en specifik nivå i anslutning till enklare och 
mera vardagliga ärenden, kommer jag nu att se närmare på uppfattningen 
då det handlar om mera omfattande bankaffärer. Det är viktigt att notera 
att vad som skall betraktas som omfattande har att göra med kundens 
perspektiv, och inte den anställde eftersom synen på vad som är 
omfattande och avancerat respektive mer eller mindre rutinartat troligtvis 
skiljer sig åt mellan kunder och anställda.  
 
De två olika situationer som respondenterna ställs inför gäller en eventuell 
placering av en större summa pengar, samt att stå i begrepp att genomföra 
en stor affär som vanligtvis kräver finansiering genom ett (bank-)lån. Innan 
en närmare redovisning och diskussion om olika (kund-)kategoriers önskan 
i samband med omfattande bankärenden vill jag sammanfatta det totala 
utfallet, och i tabell 4.8 framgår det tydligt att samma mönster uppträder 
oavsett om situationen berör hur en större summa pengar bör 
förvaltas/placeras eller hur man vill sköta bankkontakten i samband med 
ett planerat större köp. Dessa resultat ger en fingervisning om att det är 
”omfattningsgraden” i sig som är avgörande – inte de enskilda specifika 
ärendena – för hur man vill att situationer skall hanteras. 
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Tabell 4.8: Översikt över respondenternas val i anslutning till två olika omfattande ekonomiska 
situationer. Horisontell procent. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Låta 
banken ta 
hand om 
det hela 
utan egen 
inbladning 

Diskutera
igenom 
ärendet 
med
bankens 
personal 

På egen 
hand 
sköta så 
mycket 
som
möjligt  

Annat 
alternativ 

Summa N

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Hur en större summa 
pengar bör förvaltas/ 
placeras 1 78 13 8 100 1240 

Hur man ser på 
kontakten med 
banken i samband 
med en större affär 
(som kräver banklån) 

9 71 18 2 100 1220 

_____________________________________________________________ 
 
 
I inledningen till detta kapitel framhöll jag att banken numera gärna 
engagerar sig i konsultativ verksamhet där penningplacering i olika former 
utgör en stor del. De tillfrågade har i anslutning till detta ombetts att sätta 
sig in i en situation där de ärver eller vinner en större summa pengar, och i 
samband med detta uppge hur de skulle vilja hantera situationen.49  
 
Till att börja med kan jag konstatera att de allra flesta (92 procent) skulle 
placera/investera pengarna på ett eller annat sätt, istället för att välja ett 
annat alternativ såsom traditionellt sparande, konsumtion, betala av lån, 
skänka pengar etc. Enligt Lindqvist (2001) har ett marknadsekonomiskt 
tänkande alltmer smugit sig in i allmänhetens medvetande och aktieaffärer 
uppfattas numera vara var mans angelägenhet. Medias förhållandevis 
kraftiga fokusering på ekonomi (börs- och valutakurser, företagssamman-
slagningar, halvårsredovisningar etc.) har antagligen bidragit till det, 
åtminstone till synes, ökade intresset för (företags-) ekonomiska nyheter i 
största allmänhet. Möjligen är det – som Lindqvist uttrycker det – 
                                          
49 Ordagrant lyder frågan: Om Du skulle vinna en stor summa pengar, eller få ett stort arv etc, vad 
skulle Du då göra? 
� Jag vill att högutbildad personal på banken sköter en placering av pengarna utan min 
inblandning. 
� Jag vill att någon på banken sätter sig ned med mig och diskuterar igenom min ekonomiska 
situation, bland annat vad gäller målet med en penningplacering. 
� I första hand skulle jag själv sätta mig in i olika placeringsmöjligheter genom att läsa 
facktidningar, surfa på Internet och liknande. 
� Jag skulle låta pengarna vara i ”säkert förvar”, t ex på ett sparkonto. 
� Annat, nämligen________________________________________ 
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ekonomins kolonisering av vardagen som framträder i och med att nio av 
tio individer skulle välja att investera sina pengar istället för att så att säga 
njuta av dem här och nu. 
 
Att lämna över hela ansvaret för en penningplacering till bankens 
ekonomiskt högutbildade personal skulle kunna betraktas stå för en 
orientering mot kompetens, att bankpersonalen i egenskap av sin 
utbildning och sin erfarenhet skulle vara bäst lämpad att på egen hand 
utan kundens involvering bedöma hur pengarna skall placeras. Dock är 
inte detta alternativ något som tilltalar respondenterna i och med att 
endast en (!) procent föredrar ett sådant förfarande. Att inte lämna över 
ansvaret helt till bankens professionella placerare kan i och för sig tolkas 
som ett misstroende gentemot denna personalkategoris kompetens, men 
det handlar nog snarare om att man som kund inte helt vill släppa 
kontrollen över vad som sker med pengarna. Jag kan konstatera att 78 
procent av de tillfrågade helst ser att det erbjuds en möjlighet att 
tillsammans med bankpersonalen diskutera igenom den planerade 
penningplaceringen, och enligt service management skulle det inte vara 
misstänksamhet eller misstroende som motiverar involvering från kundens 
sida, utan att kundmedverkan genom delaktighet ger en – med 
företagsekonomisk terminologi – ökad kvalitetsupplevelse (Echeverri och 
Edvardsson 2002; Mossberg 2003). Det kan dock ifrågasättas i vilken grad 
kunden verkligen är en aktiv och delaktig aktör med egna förslag och idéer 
– i realiteten misstänker jag att bankpersonalens uppfattningar är tämligen 
styrande för hur pengarna i slutändan placeras. 
 
Att själv, utan bankens inblandning, sköta en penningplacering uppfattas 
av 13 procent som det mest attraktiva alternativet. Huruvida detta har att 
göra med brist på förtroende angående bankpersonalens kompetens, eller 
hög tilltro till den egna (ekonomiska) förmågan låter jag vara osagt. Dock 
kan det diskuteras huruvida en ekonomiskt lyckad placering har att göra 
med placerarens kompetens eller om det snarare handlar om tur, 
alternativt slump.50  
 
Även om placering (på ett eller annat sätt) är det som tilltalar de allra flesta 
kan jag nämna att tre procent föredrar att behålla pengarna på ett 
sparkonto eller liknade, medan fem procent skulle välja att på ett eller 
annat sätt ”använda” pengarna.  
 

                                          
50 Dåvarande handelsminister, Leif Pagrotsky gick år 2000 ut i media med skarp kritik mot 
bankpersonalens kompetens vad gäller placering av pengar – ”Sex av tio svenskar hade tjänat på att 
låta en apa, i stället för en bank eller ett fondbolag, placera deras sparpengar, anser Pagrotsky.” 
(Affärsvärlden nr. 33, 2000; http://www.afv.se/artiklar/00-33/00-33-nyhets-pm.html)
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Trots att penningplacering och ekonomisk rådgivning på senare tid har 
kommit att utgöra en allt större del av bankens verksamhet så är 
fortfarande utlåning ett väsentligt inslag. Det andra bankärendet av 
omfattande art handlar således om att respondenterna sätter sig in i en 
situation där de planerar att genomföra ett större köp, som till exempel ett 
hus eller en bil.51 För de allra flesta innebär en sådan situation att man är 
tvungen att låna pengar till en större del av köpet, företrädesvis av banken. 
 
Jag kan konstatera att samma mönster uppträder oavsett om det rör sig om 
hur en större summa pengar skall hanteras eller hur ett planerat större köp 

skall skötas.  
 
Att lämna över information angående köpesumma, inkomster och utgifter 
till banken som i sin tur utan någon större medverkan från kundens sida 
gör beräkningar och bedömningar angående huruvida ett lån kan beviljas 
eller inte, anser endast nio procent vara att föredra. Trots att bankens 
slutgiltiga beslut angående det ansökta lånet hänger samman med kundens 
betalningsförmåga och inte torde påverkas i någon större utsträckning av 
kundens medverkan, vill majoriteten (71 procent) diskutera igenom den 
planerade affären med bankens personal. Vad exakt man som kund är ute 
efter då man vill diskutera igenom det förestående köpet (och även andra 
ärenden) med bankpersonalen är svårt att ge ett entydigt svar på. Inte 
heller service management-forskningen är särskilt tydlig på vad man som 
kund vill utan hänvisar mer eller mindre implicit till att det är upp till 
kunden att avgöra vad i den personliga relationen (mötet) som är väsentligt 
och att den anställde bör vara tillräckligt ”service minded” och flexibel för 
att kunna svara upp mot kundens önskemål, behov och krav.  
 
Den personliga relationen mellan anställd och kund som finns, eller bör 
finnas, enligt service management handlar i många konkreta tjänsteyrken 
om ett slags uppassande på kunden som bär tydliga inslag av närmast 
”herre och tjänarekaraktär”. Den anställdes primära uppgift i många av 
dessa yrken förefaller mest handla om att hålla kunden på gott humör med 
hjälp av olika strategier (Hochschild 1983; Abiala 2000). Då det rör sig om 
bankverksamhet är det mindre troligt att den personliga kontakt/relation 
man som kund efterfrågar (i samband med mera omfattande och 
                                          
51 Ordagrant lyder frågan: Du står i begrepp att göra en större affär, t ex köpa hus, bil/båt eller 
sommarstuga. Hur ser du på kontakten med banken? 
� Jag lämnar information om mina inkomster och utgifter, och låter banken göra budget och 
beräkningar åt mig. 
� Jag tycker det är viktigt att diskutera igenom köpet och ser därför till att boka en tid där jag får 
prata om budget osv. 
� Jag gör helst min egen bedömning av affären med hjälp av interaktiva dataprogram, eller t.o.m. 
för hand/med hjälp av miniräknare, under förutsättning att banken ger mig nödvändig information. 
� Annat, nämligen_____________________________ 
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avancerade ekonomiska ärenden) skulle vara av betjänande närhet som 
kännetecknas bland annat av att kunden befinner sig i överläge gentemot 
den anställde. Det är inte troligt att det är samma mekanismer som är 
verksamma i kontakten mellan kund och anställd i lågkvalificerat 
tjänstearbete som i högre kvalificerat (tjänste-)arbete – exempelvis 
bankverksamhet.  
 
I de flesta fall är det troligtvis så att viljan till personlig kontakt med 
bankpersonalen handlar åtminstone inte om en önskan om ett 
uppassande, så kallad betjänande närhet. För en stor del av kunderna 
handlar viljan om att träffa bankpersonalen troligtvis om att man i olika 
avseenden vill ta del av den anställdes ekonomiska kunnande, vilket även 
innefattar den anställdes befogenheter att på egen hand förhandla med 
bankens kunder om exempelvis räntenivåer, amorteringstider och olika 
avgifter och dess storlek. Det ovanstående rör sådana aspekter som 
inbegrips i en auktoritativ närhet där mötet i sig har en underordnad 
betydelse. Att föredra ett möte där det ges möjlighet att diskutera affären 
med bankpersonalen kan således handla om att kunden på olika sätt vill få 
till stånd en så ekonomiskt gynnsam situation som möjligt. Banken å sin 
sida bedriver knappast någon ”välgörenhet” vilket medför att närhet i 
samband med det ovanstående inte med automatik låter sig sammanfalla 
med personliga relationer i meningen omtanke och välvilja. 
 
Det är också möjligt att det finns ett inslag av vad jag vill kalla emotionell 
närhet i fråga om viljan till personlig kontakt med bankpersonalen i 
anslutning till vissa ärenden. En emotionell närhet skiljer sig från såväl en 
betjänande som en auktoritativ sådan i det att dess essens är stöd, tröst, 
uppmuntran och liknande. Att vilja diskutera igenom en planerad större 
affär kan tänkas ha en del att göra med att man som presumtiv låntagare 
vill få emotionellt stöd för att man gör rätt val. Att exempelvis köpa en 
bostad är för många människor den största affär man gör i livet och 
innebär ofta att man måste låna en mycket stor summa pengar. En 
planerad affär av sådan dignitet kan troligtvis medföra osäkerhetskänslor 
hos kunden och då kan bankens personal eventuellt fungera som stöd.  
 
Då det handlar om det alternativ som innebär att man som kund själv 
beräknar och bedömer affären i så stor utsträckning som möjligt kan jag 
konstatera att 18 procent av de tillfrågade anser detta vara mest attraktivt, 
medan två procent föredrar att sköta ärendet på något annat sätt – till 
exempel be en bekant om hjälp att genomföra nödvändiga beräkningar. 
 
Vilka kunder föredrar då de olika alternativen? Som framgått tidigare är det 
få bankkunder som föredrar att helt lämna över ansvaret till banken vilket 
innebär att det främst handlar om ett val mellan att i samråd med bankens 
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personal komma fram till en lämplig lösning eller att själv utföra så mycket 
som möjligt utan bankens inblandning. I de logistiska regressionsanalyser 
som följer ingår endast dessa två alternativ då de tillsammans utgör 
omkring 90 procent av respondenternas uppfattningar. 
 
Som tabell 4.9 visar, är kvinnor och lågutbildade de som är mest benägna 
att välja det alternativ vilket innebär att man diskuterar igenom ärendena 
med bankpersonalen. Vad denna orientering mot närhet/personlig kontakt 
egentligen består i är inte alldeles klart. Vad som dock förefaller vara mer 
klart är att det knappast handlar om en önskan om den sorts betjäning och 
uppassning som kan vara central inom andra tjänsteyrken som 
kännetecknas av lägre kvalificeringsgrad. Detta medför att denna så kallade 
”närhetsönskan” troligen är av endera auktoritativ eller emotionell 
karaktär. Vad detta konkret betyder är att kunden (möjligen implicit) 
endera efterfrågar den anställdes yrkeskompetens – inklusive befogenheter 
– i en eller annan mening, eller att kunden söker ett känslomässigt stöd för 
att denne i situationer som på ett eller annat sätt medför långtgående 
konsekvenser tar/har tagit de ”rätta” besluten. 
 
Vidare finns det vissa tendenser som pekar mot att individer som inte har 
erfarenhet av ett specifikt ärende är mer benägna att föredra det alternativ 
som innefattar en möjlighet att diskutera med bankens personal. En 
tolkning av detta är att då man inte varit med om en viss situation tidigare 
finns det en osäkerhet som antagligen bäst hanteras/reduceras genom att 
personligen träffa (erfarna) anställda. 
 
Att på egen hand (oavsett om det rör sig om ett förvaltande av en större 
summa pengar eller hanterandet av ett planerat större köp) bedöma och 
beräkna så mycket som möjligt utan bankens hjälp tilltalar framförallt 
män, högutbildade och tjänstemän. Att mäns generellt sett större 
orientering mot att själva vilja hantera ekonomiska situationer av mera 
omfattande karaktär skulle ha sin upprinnelse i en sorts kollektiv manlig 
ekonomiskt hög kompetens är kanske inte det mest troliga. Enligt Akther 
(2003) motiveras dock män av ekonomiska aspekter i högre grad än 
kvinnor och är mer benägna att ta risker samt tenderar att uppvisa en 
överdriven självsäkerhet vad gäller förmågan att fatta beslut. Ericsson 
(1993:70) menar att: ”män förhåller sig automatiskt till auktoritet – de 
försöker utöva auktoritet över andra eller försöker hindra andra från att 
utöva auktoritet över dem”. Good och Wood (1995) hävdar bland annat 
att män förväntas vara oberoende och logiska, och enligt Basow och 
Rubenfield (2003) ogillar män i större utsträckning än kvinnor 
erbjudanden om hjälp av olika slag. Sammantaget antyder detta att det är 
viktigt för män att visa sig kapabla att hantera olika situationer och att inte 
låta andra inkräkta på självbestämmandet.     
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Tabell 4.9: Uppfattning om hur ett större arv eller en storvinst skall förvaltas respektive hur en större 
planerad affär bör hanteras. Logistisk regression. Oddskvoter.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Förvalta en större summa 
pengar

Stå i begrepp att genomföra 
en större affär 

 
Diskutera
igenom 
ärendet 
med
bankens 
personal 

På egen 
hand sköta 
så mycket 
som
möjligt 

Diskutera
igenom 
ärendet med 
bankens 
personal 

På egen hand 
sköta så 
mycket som 
möjligt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön     
Man (ref kat) 1 1 1 1 
Kvinna 2,09*** 0,42*** 1,92*** 0,42*** 
Utbildningsnivå     
Grundskola (ref kat) 1 1 1 1 
Gymnasium/liknande 0,99 1,47 1,21 1,25 
Högskola/universitet 0,69 1,78* 1,01 1,67* 
Socioekonomisk status     
Arbetare (ref kat) 1 1 1 1 
Tjänsteman 1,10 1,43* 1,22 1,46* 
Ålder     
18-29 år 0,63** 1,32 0,83 1,40 
30-39 år 0,84 0,80 0,97 1,05 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 1 
65-90 år 0,83 0,90 0,97 0,77 
Inkomst (hushållet före skatt)     
Ensamstående med inkomst upp 
till 19 999 kr/mån (ref kat) 

1 1 1 1 

Ensamstående med inkomst på 
20 000 kr/mån eller mer 

0,77 1,56 0,78 1,64 

Gift/sambo med inkomst upp till 
39 999 kr/mån 

1,38* 0,82 0,79 1,35 

Gift/sambo med inkomst på 
40 000 kr/mån eller mer 

0,97 1,06 0,51** 2,20** 

Uppfattning om 
privatekonomin 

    

Ganska eller mycket god (ref kat) 1 1 1 1 
Ganska eller mycket dålig 0,94 0,72 1,05 0,88 
Hemmaboende barn     
Ja (ref kat) 1 1 1 1 
Nej 1,00 0,84 1,27 0,89 
Erfarenhet av situationen      
Ja (ref kat) 1 1 1 1 
Nej 1,06 0,86 1,22 0,57** 

N 1134 1134 1124 1124 

Nagelkerke R Square 0,058 0,060 0,064 0,084 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
________________________________________________________ 
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Att högutbildade (och tjänstemän) är mer benägna än lågutbildade (och 
arbetare) att på egen hand ta sig an de olika ekonomiska beräkningar och 
bedömningar som följer av olika omfattande ekonomiska ärenden kan 
eventuellt förklaras med en större tilltro till den egna kompetensen. I 
egenskap av högutbildad och/eller tjänsteman ligger möjligtvis en viss 
föreställning om att man borde vara kapabel att själv hantera såväl den 
ekonomiska bedömningen som den ekonomiska beräkningen angående 
diverse ekonomiska ärenden; åtminstone torde detta vara mer utbrett 
bland dem som är verksamma i yrken med koppling till ekonomiska 
spörsmål. 
 
På motsvarande sätt som avsaknad av erfarenhet leder till ökad önskan om 
personlig kontakt med bankens personal visar det sig att de som har 
erfarenhet (i synnerhet av större affärer) är betydligt mer benägna att själva 
utföra så stor del som möjligt i samband med nämnda ärenden. Att 
erfarenhet leder till att man i större utsträckning föredrar att själv sköta så 
mycket som möjligt har antagligen en hel del att göra med en uppfattning 
om att det inte är så komplicerat som man tidigare kanske antog, dvs. 
erfarenhet har en avdramatiserande effekt. Det är även fullt möjligt, och 
till och med troligt, att man lär sig något genom erfarenheten och således 
kan erfarenhet inbegripa en lärande process. 
 
I frågeformuläret har respondenterna även ombetts att ta ställning till olika 
aspekter och omständigheter i relation till deras upplevda benägenhet att 
byta bank. Syftet med denna ”omvända” värdering är att försöka få utökad 
kunskap om vad man som bankkund värderar. Att fokusera på vad som 
skulle få individer att byta bank kan ge ytterligare och kanske till och med 
mer värdefull information och kunskap om fenomenet kundfokusering än 
att ställa frågor om vad man uppskattar och föredrar. Till att börja med 
kan jag konstatera att så stor andel som 30 procent av de tillfrågade svarar 
nej på frågan som lyder: Finns det något som skulle få dig att byta bank? Ett 
skäl till detta är en uppfattning om att det inte är någon skillnad mellan de 
olika bankerna och att det således inte spelar någon roll vilken av bankerna 
man anlitar. Andra skäl kan vara att man upplever det vara alldeles för 
besvärligt att byta bank samt att man anser sig uppbunden genom 
exempelvis lån. En från bankens sida positiv tolkning av resultatet skulle 
vara att bankkunderna är så nöjda med banken att det i stort sett inte finns 
något som skulle få dem att byta. I tabell 4.10 redovisar jag i procent den 
andel som skulle överväga ett bankbyte av olika anledningar. 
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Tabell 4.10: Andel respondenter som skulle överväga att byta bank av följande olika 
omständigheter. Mer än ett alternativ kan anges. Andel i procent. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Män Kvinnor Totalt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Höga avgifter i 
samband med olika 
tjänster

57 55 56 

Dåligt bemötande från 
bankpersonalens sida 43 50 47 

Låg inlåningsränta 34 33 34 

Hög utlåningsränta 31 29 30 

Brister i bankens 
tekniska system 26 31 28 

Små möjligheter till 
personlig kontakt med 
bankpersonalen 

21 21 21 

Dåliga öppettider 18 18 18 

Avsaknad av tekniska 
system 13 11 12 

För låg 
utbildningsnivå bland 
bankpersonalen 

9 10 9 

Annat (ex: långa köer) 4 4 4 

N 592 652 1244 
_____________________________________________________________ 
 
 
Inledningsvis i detta kapitel hävdade jag att även pris (inkluderat avgifter 
och kostnader av olika slag) är en potentiell faktor i kundfokusering även 
om flertalet författare inom området påstår att pris mer eller mindre spelat 
ut sin roll och att dagens kunder är mer intresserade av andra faktorer och 
aspekter som exempelvis unik service och helhetsupplevelser. Det förefaller 
dock som att pris, inkluderat avgifter och kostnader, spelar en betydande 
roll för bankkunderna. Bland de fyra främsta anledningarna till ett 
eventuellt bankbyte är tre av dem direkt relaterade till pengar räknat i 
kronor och ören. Det främsta skälet till att överväga ett bankbyte är de 
avgifter som banken tar ut i samband med olika tjänster eller ärenden och 
det visar sig att räntenivåer – både vad gäller låg ränta på insatta pengar 
och hög ränta på lånande pengar – hamnar bland de viktigaste 
anledningarna i fråga om ett övervägande att byta bank. Detta resultat 
förefaller inte vara förenligt med den retorik som hävdar att pris inte längre 
är en framträdande faktor för dagens moderna kunder. 
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Service management förefaller till stora delar underskatta, eller till och 
med medvetet bortse från, kundernas intresse av faktorn pris när det 
handlar om kontakten/relationen mellan kund och företag/verksamhet. 
Som jag nämnde i kapitel två, hävdar Söderlund (1997) att 30 procent av 
de kunder som väljer att vända sig till ett konkurrerande företag gör detta 
till följd av att det ”nya” företaget uppfattas ha bättre produktkvalitet, 
medan majoriteten (de resterande 70 procenten) byter till följd av 
bristande servicekvalitet. Enligt Söderlund finns det således inga kunder 
som ”byter leverantör” på grund av att man upptäcker att andra företag 
skulle ha lägre priser och att detta skulle vara ett avgörande skäl till att 
handla någon annanstans – såvida inte pris ingår i Söderlunds definition 
av produktkvalitet alternativt servicekvalitet.  
 
Inte heller verkar närhetsaspekten vara så väsentlig eftersom endast var 
femte bankkund skulle överväga ett bankbyte till följd av dels små 
möjligheter till personlig kontakt med personalen, dels dåliga öppettider.  
 
Då jag genomför en logistiskt regressionsanalys av respondenternas 
uppskattade benägenheten att byta bank (tabell 4.11) utgår anledningarna 
låg utbildningsnivå bland personalen och annat (exempelvis långa köer) på 
grund av att mindre än tio procent av de tillfrågade uppger dessa 
anledningar vara skäl nog. Jag vill dessutom påpeka att det är 
förhållandevis få som uppger avsaknad av tekniska system som skäl att 
överväga ett bankbyte. 
 
Då det handlar om (hypotetiskt) bankbyte utifrån olika aspekter kan jag 
konstatera att resultaten till viss del följer samma mönster som 
framkommit tidigare. Kvinnorna i materialet kan även i detta sammanhang 
betraktas vara mer närhetsorienterade, främst genom en större benägenhet 
att byta bank på grund av dåligt bemötande. Dessutom kan kvinnornas 
uppfattningar även i denna fråga tolkas som en större inriktning mot att 
betrakta de tekniska systemen och apparaterna ur ett nyttoperspektiv då de 
till skillnad från männen tenderar vara mer benägna att byta bank om 
tekniken krånglar (brister i tekniken). Männen å sin sida värdesätter i större 
utsträckning att tekniska alternativ tillhandahålls. 
 
Vad gäller bankkundernas egen utbildningsnivå verkar det vara så att 
lågutbildade generellt sett är mindre benägna att byta bank oavsett 
förhållande. Däremot förefaller arbetare i jämförelse med tjänstemän 
generellt sett något mer villiga att överväga ett bankbyte och särskilt tydligt 
framträder detta då det rör sig om höga avgifter, hög utlåningsränta och 
dåliga öppettider. 
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Tabell 4.11: Att överväga ett bankbyte av olika anledningar. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Höga
avgifter 

Dåligt
bemöt-
ande

Låg in-
lånings-
ränta 

Hög ut-
lånings- 
ränta 

Brister
i tekniken 

Små 
möjlig-
heter till 
personlig 
kontakt

Dåliga
öppet-
tider

Av-
saknad av 
tekniska
system 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön 
Man (ref kat) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kvinna 0,95 1,34** 0,90 1,09 1,26 0,91 1,32 0,72* 
Utbildningsnivå
Grundskola (ref 
kat) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Gymnasium 
/liknande

1,69** 1,80** 1,13 1,64** 1,29 2,08** 1,10 1,47 

Högskola
/universitet

2,27*** 2,11** 1,50* 2,57*** 1,89** 2,05** 1,19 1,91 

Socioekonomisk 
status
Arbetare (ref kat) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tjänsteman 0,77* 1,04 0,90 0,61** 0,91 1,27 0,50*** 1,42 
Ålder
18-29 år 1,36* 0,97 1,28 1,27 2,03*** 0,81 0,89 3,59*** 
30-39 år 1,25 1,50** 1,19 1,59** 1,53** 0,91 0,98 1,49 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 1 1 1 1 1 
65- år 0,50** 0,30*** 1,85** 0,21*** 0,30** 0,47** 0,31** 0,14* 
Inkomst 
(hushållet före 
skatt) 
Ensamstående 
med inkomst upp 
till 19 999 kr/mån 
(ref kat) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ensamstående 
med inkomst på 
20 000 kr/mån 
eller mer 

0,91 1,25 1,17 1,21 1,03 0,78 0,90 0,99 

Gift/sambo med 
inkomst upp till 
39 999 kr/mån 

1,22 1,48** 1,10 1,77** 1,03 1,33 0,85 0,88 

Gift/sambo med 
inkomst på 
40 000 kr/mån 
eller mer 

1,40 1,75** 0,90 1,63* 1,31 1,08 1,09 1,21 

Uppfattning om 
privatekonomin 
Ganska eller 
mycket god (ref 
kat) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ganska eller 
mycket dålig 

1,20 1,11 1,29* 1,34* 1,09 1,02 1,33 0,72 

Hemmaboende 
barn
Ja (ref kat) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nej 0,98 1,09 1,11 0,84 0,99 1,01 1,13 0,75 

N 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 1148 

Nagelkerke R 
Square 

0,048 0,075 0,023 0,094 0,066 0,030 0,038 0,098 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 

_____________________________________________________________ 
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Bankkunders ålder tycks påverka inställningen till att byta bank på ett 
förväntat sätt i och med att de yngre är mer angelägna om att tekniska 
alternativ dels tillhandahålls, dels fungerar tillfredsställande. De äldsta är 
generellt sett inte särskilt villiga att överväga ett bankbyte förutom då 
räntan på sparade pengar upplevs vara låg.   
 
De tillfrågades ekonomiska situation visar sig inte vara så signifikant som 
man skulle kunna tänka sig. Dock visar det sig att de som upplever sin 
privatekonomi som dålig är mer benägna att byta bank på grund av 
räntenivåer (hög utlåningsränta och låg inlåningsränta) vilket inte är särskilt 
förvånande. 
 
 
4.5 Sammanfattning av inställningen till kundfokus i bankverksamhet 
 
På en övergripande nivå anser de flesta av denna studies respondenter att 
närhet i form av personlig kontakt/relation är det viktigaste i bank-
verksamhet. Denna faktor uppfattas av majoriteten vara mer väsentlig än 
att banken satsar resurser på ett tillhandahållande av moderna tekniska 
lösningar, eller att bankens personal är högutbildad inom det ekonomiska 
området. Det förefaller dock som att denna närhet främst har ett latent 
värde för bankkunderna, inte minst eftersom de allra flesta faktiskt besöker 
banken i liten utsträckning. Dessutom är det mindre troligt att majoriteten 
av bankkunderna på regelbunden basis engagerar sig i diverse omfattande 
och/eller avancerade ekonomiska bankärenden. Min tolkning av den höga 
värderingen av närhet (personlig kontakt/relation) på den övergripande 
nivån är att det främst handlar om att försäkra sig om att det finns en 
möjlighet att besöka bankkontoret och träffa personalen om så skulle 
behövas. I denna höga värdering av närhet ryms eventuellt även en mera 
allmän uppfattning om att ”det goda” till stor del handlar om personlig 
kontakt och personliga relationer oavsett konkreta sammanhang och 
omständigheter – närhet skulle således ha ett egenvärde. 
 
Då enklare och mera vardagliga bankärenden står i fokus visar det sig dock 
att respondenternas övergripande höga värdering av närhet drastiskt 
minskas till förmån för tekniska alternativ och lösningar – man vill helt 
enkelt inte besöka banken i någon större utsträckning då det rör sig om 
sådant som exempelvis kontantuttag och betalning av räkningar. Om det 
är så att den övergripande uppfattningen om ”det goda” har inslag av ett i 
det närmaste ideologiskt ställningstagande, så kännetecknas uppfattningen 
om hur man vill utföra enklare bankärenden av ett mera pragmatiskt 
förhållningssätt. 
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I och med att bankärenden blir mera omfattande framträder den höga 
värderingen av närhet igen. Som kund vill man gärna ha personlig kontakt 
med bankpersonalen då det handlar om ärenden som involverar stora 
summor pengar och/eller medför långtgående konsekvenser.  
 
 

Övergripande nivå 
(icke definierade situationer) 

Specifik nivå 
(definierade situationer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Enklare  ärenden                                            Omfattande ärenden 
        

Figur 4.1: Respondenternas uppfattning om kundfokuseringsfaktorer/-strategier i samband med 
olika nivåer (övergripande och specifik) samt olika typer av bankärende.
 
 
Jag har tidigare ställt mig frågan om vad exakt man som kund efterfrågar i 
kontakten med personalen i samband med omfattande ärenden. Även om 
jag utifrån mina data inte kan ge ett klart och tydligt svar på denna fråga, 
rör det sig knappast om ett betjänande inslag, något som kan vara av 
central betydelse i relationen mellan anställd och kund i andra tjänsteyrken 

Närhet 

Personlig
kontakt med 

bankpersonalen
Instrumentella 

faktorer
-  Teknik 
-  Utbildning/ 
   kompetens

Närhet 

Icke närhet Närhet 

Icke närhet 
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som kännetecknas av lägre kvalifikation. Den närhet man som bankkund 
säger sig uppskatta i samband med mera omfattande ekonomiska ärenden 
är antagligen av auktoritativ eller emotionell karaktär. Som bankkund 
efterfrågar man i huvudsak den anställdes ekonomiska kompetens 
(inkluderat ekonomiska befogenheter) eller söker ett ”känslomässigt” stöd 
för att man agerar på rätt sätt, dvs. att de val och beslut man överväger är 
rätta och riktiga. Figur 4.152 syftar till att på ett tydligt sätt illustrera det 
ovanstående. 
 
På den övergripande nivån värderar majoriteten faktorn närhet högst, 
något som till stor del förefaller handla om möjligheten att kunna besöka 
banken om det skulle behövas – närhet intar ett närmast latent värde. På en 
specifik nivå och i samband med enkla, vardagliga och rutinmässiga 
ärenden föredrar majoriteten att använda sig av i huvudsak de tekniska 
apparater och system som finns tillgängliga. Men då ärenden betraktas som 
mera omfattande vill de allra flesta helst besöka banken för att diskutera 
aktuellt ärende med bankpersonalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
52 Staplarnas höjd bygger på respondenternas rangordning av de tre kundfokuseringsfaktorerna 
(närhet, kompetens och teknik), inställning till kontakten med bankens personal och hur man vill att 
omfattande ärenden skall hanteras. 
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5. Kund-/patientfokusering i sjukvård 
 
Det är inte enbart det privata näringslivet med sina vinstdrivande företag 
som tagit till sig begreppet kundfokus. Även den offentligt finansierade 
sjukvården har anammat idéerna om kundfokusering, och man har en 
ambition att placera patienten i centrum. Falk (1994:52) menar att det har 
skett en förändring inom vården och han skriver: ”Hälso- och sjukvården 
har traditionellt styrts genom planering, nivåstrukturering och byråkratisk 
kontroll. Nu vill man i stället ha ekonomiska incitament och marknads-
orienterade principer.” Falk menar att det handlar om att konkurrens-
utsätta vården, vilket medför att sjukhusen och klinikerna måste vara 
effektiva och attraktiva sett ur patientens perspektiv. En större frihet att 
som patient själv välja var man vill få vård och ett system där intäkter står i 
proportion till antalet patienter antas leda till en bättre sjukvård generellt 
sett. Andra författare menar att det är olämpligt att låta idéer om kundens 
– inkluderat patientens – suveränitet ta över professionella yrkesgruppers 
omdömesförmåga (Buchanan, Self och Ingram 1987). Det finns en 
uppenbar risk att service managements idéer om att ”ge kunden det 
kunden vill ha” – i kombination med Falks (1994) uppfattning om en 
ekonomisk fördelningspolitik baserad på patienters ”kvalitetsuppfattning” 
om olika sjukhus, kliniker och enskilda läkare – i värsta fall leder till att 
patienten får ett icke önskvärt inflytande och ett övertag som medför att 
patienten kan diktera villkor vad gäller sådant som sjukskrivningar, 
remisser, recept på önskat läkemedel m.m.   
 
Trots att det finns flera olika personalkategorier inom vården och att långt 
ifrån alla vårdbesök inkluderar ett möte med läkare är det dock denna 
yrkesgrupp det ofta handlar om då vården diskuteras. Enligt Charles, Gafni 
och Whelan (1999) finns det tre olika modeller för mötet mellan läkare 
och patient. I den paternalistiska modellen är det läkaren – utan patientens 
inblandning – som avgör på vilket sätt sjukdomen/skadan/åkomman skall 
behandlas och liten eller ingen hänsyn tas till patientens eventuella 
önskemål. I upplysningsmodellen presenterar läkaren olika möjliga 
behandlingsformer/-alternativ och sedan är det upp till patienten att fatta 
beslut om lämplig behandling. Delaktighetsmodellen kännetecknas av att 
läkare och patient tillsammans kommer fram till det lämpligaste 
behandlingsalternativet. Såväl den upplysande som den delaktiga modellen 
är mer resurskrävande än den paternalistiska genom att tid måste avsättas 
för konsultation och för att försäkra sig om att patienten verkligen förstår 
innebörden av olika behandlingsalternativ. Jones m.fl. (2004) hävdar att 
inom den brittiska sjukvården har ökat patientinflytande blivit ett mycket 
angeläget mål, något som förefaller gälla för flertalet länder i den 
industrialiserade världen. Författarna konstaterar att man från beslutsfattar-
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håll talar i termer av partnerskap som anses borga för en bättre vård sett ur 
patientens synvinkel. Det handlar om: a) att ge patienten mer information 
som är anpassad till dennes personliga omständigheter; b) att vården blir 
mer serviceinriktad; c) att öppenhet är rådande; d) att genom delaktighet 
skapa förutsättningar för ökad patienttillfredsställelse. Hausman (2004) är 
inne på samma linje och menar att mötet mellan läkare och patient 
behöver förbättras, något som kan ske genom att läkaren visar ett större 
intresse för patienten som individ. Tankarna om att betrakta patienter som 
partners (i vårdsammanhang) kan jämföras med att se kunder som 
medarbetare (i vinstdrivande företag), en tanke som framförs av bland 
andra Mossberg (2003:192) som skriver: ”Om kunderna ges information om 
verksamheten, kunskap så att de kan hjälpa sig själva, teknik så att de kan 
genomföra vissa uppgifter på egen hand uppstår fördelar, som bidrar till 
engagemang och kreativitet. […] Företaget skapar lösningar tillsammans med 
kunden.” Att i högre grad låta patienter vara delaktiga i sin vård- eller 
hälsosituation ligger väl i linje med tankarna och idéerna om ett 
företagsekonomiskt kundfokuseringsbegrepp. 
 
Kundfokusering i vården är dock inte något som uppfattas odelat positivt. 
Jonsson (1991) menar att det föreligger stora skillnader mellan sjukvård 
och annan verksamhet genom att patienten ofta har svårighet att bedöma 
sitt vårdbehov och ta ställning till olika behandlingar. Åberg och Wallin 
(1992) är också kritiska till att införa köp/säljförhållanden – liknande de 
som existerar i andra branscher – och hävdar att patienten alltid är i 
psykologiskt underläge genom att vara sjuk, beroende, orolig, rädd, 
okunnig, respektfull etc. Trots att sjukvården påstår sig placera patienten i 
centrum, menar Åberg och Wallin (1992:9) att detta inte riktigt stämmer 
och de skriver: ”Patientens rätt till att vara i centrum har, drastiskt uttryckt, 
tillgodosetts genom att sjukvården har sagt till patienten: Där är centrum, 
ställ dig där och rör dig inte!” 
 
Runt tiden för det svenska riksdagsvalet 1998 (dvs. omkring ett och ett 
halvt år innan denna studies datainsamling) betonades det från diverse 
politiskt håll att satsningar på ”vård, skola och omsorg” var något av det 
mest politiskt angelägna, vilket kan tolkas som att det fanns (och 
fortfarande finns) ett behov och en önskan om att förbättra (inte minst) 
sjukvården. I åtminstone delar av landet har vården under senare år varit 
utsatt för stark kritik rörande bland annat vårdköer och nedläggning/ 
flyttning av kliniker och till om med hela sjukhus. Dessutom upplever 
många Landsting en minst sagt kärv ekonomisk situation som medför 
betydande sparkrav.  
 
I det följande kommer jag att redovisa och diskutera hur 1255 (potentiella) 
patienter uppfattar och värderar de olika faktorer som kan ingå i en kund-
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fokuserad sjukvård. Jag avser att börja med en kortare redovisning av en 
mera allmän uppfattning om vården, för att sedan koncentrera mig på hur 
de tre (kundfokuserings-)faktorerna närhet, utbildning/kompetens och 
teknik uppfattas och värderas, dels på en övergripande och generell nivå, 
dels på ett mera specificerat plan där tillstånd av varierad allvarlighetsgrad 
definieras.  
 
 
5.1 Allmän uppfattning om vården 
 
En stor majoritet (86 procent) är nöjd med sjukvården generellt sett och en 
nästan lika stor andel (83 procent) säger sig ha gott förtroende för vården. 
Detta förhållandevis goda omdöme är inte överensstämmande med den 
bild som förmedlas i bland annat media där sjukvårdens brister och 
patienters missnöje ofta framhålls.53 Det visar sig för övrigt att erfarenhet av 
sjukhusvistelse (minst ett dygn under de senaste tre åren), förekomst av kronisk 
sjukdom/åkomma och självuppskattad stor erfarenhet av sjukvården är aspekter 
som medför en något högre värdering vad gäller såväl allmän uppfattning 
som förtroende. En tolkning av detta är att vården skulle vara bättre än sitt 
rykte och möjligtvis är missnöjet och den negativa uppfattningen mest 
utbredd bland personer som har liten eller ingen direkt erfarenhet. 
Sammantaget förefaller inte debatten om vårdens brister och svagheter ha 
påverkat de tillfrågade i negativ mening angående deras allmänna upp-
fattning om och förtroende för sjukvården. 
 
 
5.2 Patientfokusering på övergripande nivå 
 
Vid en helhetsbedömning (i form av rangordning) av vad som anses vara 
den viktigaste faktorn i samband med sjukvård visar det sig att närhet 
värderas högst bland både kvinnor och män (tabell 5.1).54 Majoriteten 
anser det således vara viktigare att det finns möjlighet till en personlig 
relation där personalen är lyhörd, visar empati och omtanke än att all 

                                          
53 Självklart är det av större intresse från medias sida att rapportera om missförhållanden, 
feldiagnostiseringar och allmänt sett negativa upplevelser än sådana fall där patienter är nöjda. Detta 
medför eventuellt att bilden av den svenska sjukvården är sämre än det faktiska tillståndet. 
54 Ordagrant lyder frågan: Rangordna följande aspekter, från 1 till 3, med avseende på vad du tycker 
är viktigast i din kontakt med sjukvården (sätt 1 vid det påstående du tycker är viktigast, 2 vid det 
näst viktiga och 3 vid det minst viktiga) 
� All vårdpersonal bör vara högutbildad inom det medicinska området oavsett vilka arbetsuppgifter 
de har. 
� Det senaste och mest avancerade i teknikväg bör prioriteras. 
� Möjlighet till en personlig relation bör finnas, där personalen lyssnar, visar intresse och förmedlar 
en känsla av vilja hjälpa just dig. 
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vårdpersonal är medicinskt högutbildad eller att modern och avancerad 
medicinteknisk utrustning finns tillgänglig. Detta kan förefalla något 
märkligt ur ett tillfriskningsperspektiv. Även om medmänsklighet och 
omtanke kan fungera läkande så torde medicinsk kompetens och 
medicinteknisk apparatur vara mer effektiv för ett tillfrisknande. Att 
närhetsaspekten värderas så högt handlar eventuellt om ett slags Florence 
Nightingale-ideal, där en ”god vård” uppfattas vara mer eller mindre 
synonym med medmänsklighet och omtanke.  
 
 
Tabell 5.1: Förstahandsval av tre kund-/patientfokuseringsfaktorer. Andel i procent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Män Kvinnor Totalt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Utbildning 33 25 29 
Teknik 10   7   9 
Närhet 58 69 64 
    
Summa 100 100 100 
N 564 633 1197 
_____________________________________________________________ 
 
 
Möten mellan anställd och kund under mera personliga former är något 
som service management hävdar vara väsentligt för kundens upplevelse av 
verksamheten och de tjänster eller varor denne köper. Men, som jag i 
tidigare kapitel varit inne på, förefaller närhet i service managements 
tappning vara starkt förknippad med ett uppassande av kunden där denne 
tillskrivs rätten att definiera situationer och diktera villkor. Det är inte 
särskilt troligt att det skulle vara denna typ av närhetsrelation som är 
rådande eller ens önskvärd mellan vårdpersonal och patient. Förutom att 
patienten befinner sig i en beroendeställning (och dessutom i många fall är 
orolig), accepterar antagligen inte vårdpersonalen – i synnerhet inte läkare 
– att patienten (kunden med företagsekonomisk terminologi) dikterar 
villkoren för relationen. Enligt Beach och Roter (2000) finns det i 
läkarrollen en inbyggd barriär som inte tillåter, eller åtminstone försvårar, 
utvecklandet av personliga relationer mellan läkare och patient. Det är 
således troligt att den personliga relationen mellan vårdpersonal och 
patient handlar om en önskan om något annat än betjänande närhet. 
McCann och Weinman (1996) menar att trots att konsultation anses vara 
något av en hörnsten i medicinsk praktik uppfattas kommunikationen ofta 
vara otillfredsställande för patienter, vilka upplever att de inte får 
tillräckligt med information samt att informationen om deras tillstånd 
(sjukdom eller åkomma) och behandling inte är begriplig. Därtill anser 
många patienter att det inte ges utrymme för att ställa frågor och/eller ge 
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uttryck för de bekymmer och den oro som följer av att vara sjuk. På 
motsvarande sätt hävdar Harrington, Noble och Newman (2002) att 
patienter som är mer aktiva (ställer frågor, söker information och ger 
uttryck för sina åsikter) i mötet med läkaren har bättre förutsättningar att 
förstå behandlingen och ta till sig de rekommendationer som ges – något 
som kan betraktas som ganska självklart. 
 
Medan närhet kan betraktas stå för något ”mjukt och personligt” är det 
möjligt – och kanske till och med troligt – att formell medicinsk 
utbildning och i synnerhet medicinteknisk apparatur betraktas som ”hårt 
och opersonligt”. Endast var tionde tillfrågad anser att teknik inom 
sjukvården (på ett övergripande plan) är den viktigaste faktorn – ett resultat 
som på en och samma gång är både överraskande och förväntat. Att den 
medicintekniska apparaturen är ett väsentligt och betydande inslag i en 
modern och väl fungerande vård – både vad gäller diagnoser och 
behandlingar – torde vara uppenbart och det råder knappast något tvivel 
om att tekniken förbättrar livssituationen för många människor och räddar 
liv. Trots medvetenhet om teknikens förtjänster och dess centrala ställning 
inom vården, ställs respondenterna inför uppgiften att välja mellan 
(rangordna) teknik, närhet och utbildning och då är det kanske inte så 
förbryllande att medicinteknisk apparatur hamnar på tredje plats. 
 
Totalt sett rangordnar närmare var tredje respondent faktorn utbildning i 
form av medicinskt högutbildad personal på första plats. I frågeställningen 
om rangordning av de olika faktorerna handlar faktorn utbildning om att 
all vårdande personal skall vara högt medicinskt utbildad, något som 
eventuellt påverkar värderingen av utbildning i negativ riktning. Vad jag 
vill säga är att det är troligt att ett stort antal respondenter förvisso anser att 
formell hög medicinsk utbildning är mycket viktigt inom vården men att 
detta inte med nödvändighet måste innebära att all vårdpersonal skall vara 
högutbildad inom det medicinska området. 
 
Tabell 5.2 syftar till att närmare studera vilka variabler som påverkar 
respondenternas benägenhet att placera respektive faktorer på första plats. I 
och med att det är en så liten andel som totalt nio procent som föredrar 
teknik framför de två andra faktorerna kommer jag inte att uppehålla mig 
vid denna faktor.  
 
Då det handlar om faktorn närhet (som i korthet innebär att 
vårdpersonalen är lyhörd och uppvisar empati) visar det sig att framförallt 
kön och utbildningsnivå har betydelse på så vis att kvinnor och låg-
utbildade är mer benägna att värdera denna faktor högst. Omvårdnad är 
ett område som traditionellt sett förknippats i betydligt större utsträckning 
med kvinnor och kvinnlighet än med män och manlighet.  
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Tabell 5.2: Olika variablers inverkan på benägenheten att rangordna respektive faktor på första plats 
vad gäller önskad kund-/patientfokuseringsstrategi. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Närhet (Teknik) Utbildning 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön    
Man (ref) 1 1 1 
Kvinna 1,69*** 0,69 0,64** 
Utbildningsnivå    
Grundskola (ref kat) 1 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,85 1,66 0,95 
Högskola/universitet 0,71 2,22** 1,00 
Socioekonomisk 
status

   

Arbetare (ref kat) 1 1 1 
Tjänsteman 1,05 0,89 0,92 
Ålder    
18-29 år 0,70* 0,39** 2,11*** 
30-39 år 0,86 0,42** 1,60** 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 
65- år 0,79 0,95 1,92** 
Civilstånd    
Ensamstående (ref kat) 1 1 1 
Sambo/gift 0,95 1,04 1,04 
Hemmaboende barn    
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 0,83 1,40 1,08 
Sjukdom/åkomma    
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 0,99 0,74 1,16 
Varit inlagd på 
sjukhus (minst 1 dygn 
under de 3 senaste 
åren)

   

Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 0,98 1,32 0,93 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 

   

Ja, personligen (ref 
kat) 

1 1 1 

Ja, via anhörig/nära 
vän

1,14 0,78 0,93 

Nej 0,97 1,20 0,94 

N 1113 1100 1103 

Nagelkerke R Square 0,038 0,050 0,047 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
 
 
Som Knights och Kerfoot (2004) påvisar, anses det typiskt kvinnliga 
kännetecknas av ett slags övergripande mjukhet och känslighet. Även 
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Connell (1987) konstaterar att vad som anses vara typiskt kvinnligt 
inkluderar sådant som omvårdnad, empati och en allmänt tillmötesgående 
attityd. Att kvinnor i jämförelse med män värderar närhetsaspekten högre 
har antagligen en del att göra med traditionella könsroller och könskodade 
beteenden. En annan förklaring kan vara att det är vanligare att kvinnor i 
jämförelse med män upplever ohälsa och besvär av långvarig sjukdom 
(Mossler 2002), vilket möjligtvis medför en högre värdering av faktorn 
närhet där lyhördhet och individintresse innefattas. 
 
Att på en övergripande nivå rangordna utbildning på första plats, dvs. anse 
att all vårdande personal bör vara högutbildad inom området medicin 
visar sig ha ett samband med variablerna kön och ålder. En benägenhet att 
rangordna formell utbildning högst är ett resultat som till viss del antyder 
en orientering mot en instrumentell inställning. Björnberg, Kollind och 
Nilsson (1994:11) som studerat familjerådgivning menar att det existerar 
skillnader i önskemål mellan könen på så vis att ”…kvinnor vill få någon 
som lyssnar, män önskar vägledning.” Detta mönster förefaller gälla även 
för respondenterna i mitt material och deras övergripande värdering av 
faktorer inom vården. Kvinnornas större benägenhet att rangordna närhet 
på första plats vill jag (åtminstone delvis) tolka som ett uttryck för en 
önskan om att få någon som lyssnar, medan männens större benägenhet att 
rangordna formell utbildning på första plats tangerar det som Björnberg, 
Kollind och Nilsson kallar ”vägledning”.  
 
Ålder förefaller påverka inställningen till formell utbildning inom vården 
på så sätt att de yngsta och de äldsta är mest orienterade mot denna faktor. 
När det gäller de yngsta är det möjligt att många av dessa är färgade av sitt 
eget val att satsa på högre utbildning och att de eventuellt har tagit till sig 
den åsikt som gör gällande att utbildningsnivån bland befolkningen måste 
höjas generellt sett. Att även de äldsta är mer benägna att placera 
utbildning på första plats vid en rangordning har möjligen att göra med en 
förhållandevis stor respekt inför läkare som yrkeskår och en stor tillit till 
läkarnas medicinska kompetens. Det är dessutom troligt att de äldre i 
högre grad har fått erfara en försämrad hälsa (som dock inte framträder i 
variablerna sjukdom/åkomma, varit inlagd på sjukhus eller upplevd stor 
sjukvårdskontakt) på ett eller annat sätt och att denna erfarenhet medför ett 
minskat behov av närhet (stöd, empati, omvårdnad etc.) till förmån för 
hög medicinsk utbildning/kompetens. Dock vill jag reservera mig en aning 
mot denna förklaring i och med de resultat som pekar mot att det inte 
föreligger några uppenbara skillnader (vad gäller benägenhet att rangordna 
en viss faktor på första plats) mellan de som har erfarenhet av (kronisk) 
sjukdom/åkomma, sjukhusvistelse eller självuppskattad stor sjukvårds-
kontakt i jämförelse med dem som saknar dessa erfarenheter. 
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Även om det är önskvärt att rangordningen av de tre faktorerna grundas i 
en sorts helhetsbedömning av vården är det antagligen så att åtminstone 
en del av de tillfrågade har olika specifika tillstånd, sjukdomar och 
åkommor i åtanke då de rangordnar faktorerna närhet, teknik och 
utbildning. Det kan också vara så att de tillfrågade i samband med 
rangordningen av fokuseringsfaktorerna ger uttryck för vad de saknar och 
därav eventuellt efterfrågar. Att lågutbildade patienter inte erhåller lika 
mycket information som högutbildade (McCann och Weinman 1996; 
Harrington, Noble och Newman 2002) kan eventuellt delvis förklaras med 
hjälp av Bernstein (1975) som hävdar att arbetarklassens språk till stor del 
handlar om så kallad ”begränsad kod” – dåliga grammatiska färdigheter 
och begränsat ordförråd – vilket lämpar sig bättre för kommunikation 
kring konkreta upplevelser och mindre bra för abstrakta diskussioner. Ett 
patientbeteende som kännetecknas av att patienten ställer många frågor 
uppfattas till viss del (av såväl patienter som läkare) som ett påstridigt 
beteende men beteendet leder dock till en ökad känsla av kontroll och i 
viss mån ökad tillfredsställelse (Harrington, Noble och Newman 2002). 
Enligt Bernstein (1975) är det är vanligare inom arbetarklass än inom 
medelklass att fostran handlar om lydnad utan synliga skäl – att inte 
ifrågasätta – och antagligen betraktas läkare (åtminstone till viss del) som 
auktoriteter, något som eventuellt medför att lägre utbildade patienter, i 
större utsträckning än patienter med annan bakgrund, avstår från att ställa 
frågor och bete sig på ett sådant sätt som kan uppfattas vara opassande.  
 
Det kan således vara så att högre utbildade patienter får sitt behov av 
information tillgodosett på ett närmast automatiskt sätt genom läkares 
tendens till positiv särbehandling (Harrington, Noble och Newman 2002) 
baserad på en uppfattning om att högre utbildade har andra och högre 
krav (än lägre utbildade) på information och delaktighet. Vad detta 
eventuellt innebär är att högre utbildade inte upplever någon brist på 
information och delaktighet och därav också värdesätter andra faktorer 
högre, medan lägre utbildade värderar närhet högre på grund av en 
upplevd frånvaro av nämnda information och delaktighet. 
 
Det är inte alldeles enkelt att avgöra huruvida den närhet som majoriteten 
rangordnar högst vid en helhetsbedömning av vården handlar om en 
önskan om ett omhändertagande som karaktäriseras av empati, stöd och 
individintresse, eller om det snarare handlar om att i mötet skapa 
begriplighet angående sitt tillstånd (sjukdomen eller åkomman) och 
eventuell behandlingsform. Den närhet man som (presumtiv) patient 
värderar kan enligt min tolkning i huvudsak vara av endera emotionell 
karaktär, dvs. bestå av en sorts omvårdnad som till stor del inriktas mot 
stöd och empati, eller av auktoritativ karaktär, vilket handlar mer om att 
som patient erhålla information och kunskap om sjuktillståndet samt göra 
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situationen begriplig med hjälp av vårdpersonalens medicinska kunnande. 
Något förenklat tillgodoses den auktoritativa närheten av medicinskt 
högutbildad personal (främst läkare), medan den emotionella närheten 
mycket väl kan tillhandahållas av lägre medicinskt utbildade personal-
kategorier som exempelvis undersköterskor eller vårdbiträden. 
 
Då respondenterna ställs inför frågan hur de vill att vården skall använda 
sina resurser framkommer en bild som till viss del skiljer sig från hur de 
tillfrågade rangordnar faktorerna närhet, teknik och utbildning.55 Jag kan 
konstatera att majoriteten (58 procent) anser att vårdens resurser i första 
hand bör användas till anställning av läkare – en personalkategori som står 
mer för kompetens och utbildning än aspekter kopplade till närhets-
begreppet. Att använda resurser till att anställa annan vårdpersonal – som 
har mera omvårdande och patientservande arbetsuppgifter – anser 36 
procent är att föredra, medan endast 7 procent helst ser en satsning på 
anskaffning av medicinteknisk utrustning. 
 
Vid en första anblick kan det förefalla motstridigt och ambivalent att å ena 
sidan värdera närhet högre än utbildning (som i fallet vid rangordning), å 
andra sidan förorda utbildning i form av anställning av läkare då det rör sig 
om resursanvändning. Förklaringen till detta kan mycket väl handla om att 
de tillfrågade förvisso anser att närhet – vårdpersonalens empatiska och 
individintresserade förhållningssätt inkluderat social och psykisk 
omvårdnad etc. – är ett väsentligt inslag i en god vård, men när man står 
inför ett val att endera satsa på ovanstående typ av omvårdande insatser 
(som företrädesvis tillgodoses genom anställning av annan vårdpersonal än 
läkare) eller att lägga resurser på medicinsk kompetens föredrar man det 
senare, eventuellt utifrån ett tillfriskningsperspektiv. En annan infallsvinkel 
vad gäller diskrepansen mellan rangordning av faktorer och önskad 
resursfördelning är att respondenterna (generellt sett) möjligen inte ser 
någon konflikt mellan närhet och utbildning. Konkret kan detta innebära 
att man som patient anser att läkare är den personalkategori som bör 
tillgodose patienters behov av närhetsaspekten. Dock leder detta till en viss 
undran om vad andra personalkategorier inom vården i så fall skall ägna 
sig åt.  
 

                                          
55 Ordagrant lyder frågan: Antag följande: Det är brist på såväl läkare, teknisk utrustning som lägre 
utbildad vårdpersonal som har hand om det praktiska och vardagliga vårdarbetet på ”ditt” sjukhus. 
Nu har sjukhuset tilldelats extra ekonomiska resurser. Vilket av följande tre alternativ skulle du vilja 
att pengarna främst används till? 
� Anställning av läkare 
� Anställning av annan vårdpersonal 
� Anskaffning av teknisk utrustning 
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I samband med diskussion om medicinsk utbildning inom vården har 
respondenterna ombetts att uppge hur de bedömer utbildningsnivån bland 
vårdpersonalen och det visar sig att 66 procent anser att personalen 
generellt sett har tillräcklig medicinsk utbildning; 7 procent anser att 
utbildningsnivån inte är tillräcklig, medan var fjärde tillfrågad uppger sig 
inte kunna bedöma huruvida personalens medicinska utbildningsnivå är 
tillräcklig eller inte. Det bör påpekas att de tillfrågades uppfattning om 
vårdpersonalens utbildningsnivå inte skall betraktas som någon objektiv 
och/eller nödvändigtvis sann bild av den reella situationen och jag vill till 
och med hävda att de allra flesta inte är kapabla att bedöma huruvida 
vårdpersonalen har tillräcklig medicinsk utbildning. 
 
Efter att ha studerat respondenternas syn på sjukvård ur ett övergripande 
perspektiv kommer jag i det påföljande avsnittet att se närmare på hur de 
tillfrågade värderar de olika faktorerna i specifika (sjuk-)ärenden. Vad detta 
konkret innebär är att respondenterna ställs inför olika beskrivna 
situationer/scenarier, där de i anslutning till varje enskilt scenario skall ta 
ställning till hur de vill att respektive situation skall hanteras.  
 
 
5.3 Kund-/patientfokusering på specifik nivå 
 
Då det handlar om (presumtiva) patienters inställning till sjukvården och 
deras uppfattningar om på vilket sätt vården bör bedrivas är det viktigt att 
inte enbart studera inställningen och uppfattningen på en övergripande 
nivå, utan att även inkludera olika specifika ”sjukärenden”, eftersom 
resultaten i annat fall kan bli icke tillräckligt täckande eller till och med 
vilseledande. Konkret innebär detta att jag (vid sidan av en generell 
bedömning på övergripande nivå) fokuserar på åtta olika tillstånd av 
varierad allvarlighetsgrad, där de tillfrågade ombeds att ta ställning till olika 
alternativ för ett hanterande av aktuell situation. Som jag påtalade i 
metodkapitlet använder jag mig av scenarier, dvs. beskrivningar av olika 
tillstånd och situationer. Även om det kan vara svårt att fastställa 
allvarlighetsgraden i samband med olika tillstånd och symtom är min 
ambition att inleda med enklare och/eller mindre komplicerade situationer 
för att sedan successivt redovisa och analysera situationer och tillstånd 
med stigande allvarlighetsgrad.  
 
 
5.3.1 Skärsår som behöver sys 
 
Jag avser att börja med det i sammanhanget ”enklare” tillståndet skärsår, 
som behöver sys ihop. Ett skärsår kan sägas symbolisera tämligen 
okomplicerade sjukfall (i största allmänhet) i och med att det vanligtvis 
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inte krävs någon direkt medicinsk undersökning för ett korrekt 
diagnostiserande. Dessutom är denna typ av skador sällan livshotande och 
resulterar inte heller särskilt ofta i framtida komplikationer eller men.  
 
Det visar sig att de allra flesta (86 procent) anser att ett skärsår som 
behöver sys inte är särskilt dramatiskt och helst ser att åtgärdandet går fort 
och smidigt, medan en mindre andel (13 procent) upplever en sådan 
situation som oroande och gärna ser att vårdpersonalen tar sig tid med den 
tillfrågade.56 I tabell 5.3 ser jag närmare på olika variabler och på vilket sätt 
de påverkar uppfattningen om hur man vill att situationen skall hanteras. 
Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att det totalt sett är en 
förhållandevis liten andel som upplever oro och vill att vårdpersonalen tar 
sig tid med patienten. 
 
Då det handlar om ett skärsår som behöver sys visar det sig att variablerna 
kön, upplevd sjukvårdskontakt i största allmänhet och i viss mån ålder är 
av störst betydelse för hur man vill att ärendet skall hanteras. Kvinnor är 
väsentligt mer inriktade mot faktorn närhet och som tabell 5.3 visar är 
risken/chansen betydligt större att kvinnor i jämförelse med män upplever 
den beskrivna situationen som oroande och därigenom vill att 
vårdpersonalen skall ta sig tid. På frågan varför kvinnor till skillnad från 
män upplever ett skärsår (som behöver sys) oroande i högre grad kan 
eventuellt förklaras av att kvinnor allmänt sett är mer inriktade mot 
omvårdnad (Connell 1987) men kan även ha en viss (om än liten) 
koppling till skönhetsideal och kroppsuppfattning, något som skulle kunna 
innebära att kvinnor i större utsträckning än män eventuellt bekymrar sig 
för synlig ärrbildning.  
 
Det är dessutom möjligt att kvinnors lägre grad av erfarenhet av att sy ihop 
sår påverkar uppfattningen om att det hela är något man behöver oroa sig 
över.57 Som tabell 5.3 visar förefaller det som att erfarenhet av nämnda 
situation har en viss tendens att minska oroskänslor. Däremot kan jag 
konstatera att upplevd stor sjukvårdskontakt i största allmänhet visar på 
motsatt resultat, dvs. individer som upplever att de personligen har/haft 
mycket kontakt med vården är mer benägna att föredra det så kallade 
närhetsalternativet. Vidare existerar det ett samband mellan ålder och hur 

                                          
56 Ordagrant lyder scenariot: Antag att du råkar skära dig i fingret. Såret är så djupt att det måste sys. 
Du beger dig till akuten för att få hjälp. Hur resonerar du? 
� Det här är ingen stor sak för mig. Jag vill att såret sys ihop snabbt och snyggt så att jag kan åka 
hem.
� Jag blir orolig och vill att någon tar sig tid med mig. Jag vill inte bli betraktad som enbart ett 
”finger”.
� Annat, nämligen______________ 
57 64 procent av männen och 33 procent av kvinnorna har erfarenhet av att få sår sydda. 
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man vill att situationen skall hanteras på så vis att ju yngre man är desto 
mer närhetsinriktad är man.  
 
 
Tabell 5.3: Önskan om hur en situation som inbegriper ett skärsår som behöver sys bör hanteras. 
Logistisk regression. Oddskvoter. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Det här är ingen stor sak. Vill 

få det hela snabbt avklarat 
Känner oro och vill att 
vårdpersonalen tar sig tid 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,46*** 2,38*** 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 1,19 0,84 
Högskola/universitet 1,34 0,77 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 1,09 0,88 
Ålder
18-29 år 0,48** 2,07** 
30-39 år 0,72 1,46 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 2,05 0,54 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 1,24 0,78 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,85 1,14 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,03 1,03 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,66* 1,64** 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,65* 0,59* 
Nej 1,79** 0,53** 
Erfarenhet av sår som 
behöver sys 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,84 1,30 

N 1156 1156 

Nagelkerke R Square 0,081 0,089 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001
_____________________________________________________________
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5.3.2 Misstänkt graviditet 
 
Det scenario som handlar om misstänkt graviditet (gäller även kommande 
scenario om förlossning) kan inte betraktas som en situation där den 
tillfrågade är skadad eller sjuk som i vissa andra scenarier. Det är också så 
att en graviditet hårdraget kan betraktas vara en kvinnlig angelägenhet (i 
och med att det är kvinnan som genomgår en kroppslig förändring) även 
om män mycket väl kan vara, och troligen är, känslomässigt engagerade 
och måna om kvinnan och hennes tillstånd. 
 
Förvisso innebär en graviditet fysisk påverkan och den gravida kvinnan 
kommer att ha regelbunden kontakt med vården under sin graviditet men 
trots den eventuellt kommande kontakten med mödravården misstänker 
jag att det främst är aspekter som ligger så att säga utanför sjukvårdens 
område man funderar över – åtminstone om man inte har barn sedan 
tidigare. Av de tillfrågade uppger 59 procent att de har erfarenhet av 
situationen medan 41 procent inte har det. En misstanke om graviditet kan 
få klarhet genom åtminstone två olika tillvägagångssätt – man kan på egen 
hand köpa graviditetstest på apoteket eller så kan man besöka 
mödravårdscentralen (MVC).58 Det visar sig att 58 procent anser att man 
med fördel kan införskaffa ett graviditetstest på egen hand medan 41 
procent helst vill besöka MVC där möjligheten finns att diskutera igenom 
situationen.59  
 
Som tabell 5.4 visar är de som inte har erfarenhet av den aktuella situation 
mer inriktade mot att välja det alternativ som innebär att man besöker 
mödravården där man i samband med ett graviditetstest ges möjlighet att 
diskutera en eventuell graviditet med personalen. Min tolkning av detta är 
att man främst är intresserad av att diskutera den omställning och 
kommande livssituation som en eventuell graviditet (och i slutändan 
föräldraskap) medför. Det framkommer även att ensamstående i jämförelse 
med gifta eller sammanboende är mer benägna att föredra det 
närhetsinriktade alternativet och antagligen har detta åtminstone en viss 
koppling till ett behov av att samtala om vad det innebär att som 
ensamstående (eventuellt) vara gravid och bli förälder. 
 

                                          
58 Ordagrant lyder frågan: Antag att du och din partner misstänker att ni väntar barn. På vilket sätt 
skulle du vilja att ni hanterade denna situation? 
� Jag vill gärna att vi går till mödravårdscentralen och tar ett graviditetstest där det samtidigt finns 
möjlighet att diskutera en eventuell graviditet med personalen. 
� Jag anser att vi med fördel köper ett graviditetstest på Apoteket eftersom det är lika tillförlitligt 
som testet på MVC. Det finns ingen anledning att ta kontakt med mödravårdscentralen innan man 
vet att man väntar barn. 
� Annat, nämligen:________________ 
59 Av de tillfrågade anser en procent att något annat alternativ (än de presenterade) är att föredra. 
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Tabell 5.4: Önskan om hur en situation som inbegriper misstänkt graviditet bör hanteras. Logistisk 
regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Köper helst graviditetstest på 

Apoteket. Ingen anledning att 
kontakta MVC innan fastställd 
graviditet 

Tar helst graviditetstest på 
MVC och vill diskutera 
situationen med personalen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,92 1,14 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 1,19 0,87 
Högskola/universitet 1,93** 0,58** 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 2,23*** 0,45*** 
Ålder
18-29 år 0,73* 1,20 
30-39 år 0,85 1,18 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 0,19*** 4,73*** 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 1,49** 0,70** 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,24 0,82 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,95 0,99 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,17 0,84 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,08 0,89 
Nej 1,12 0,87 
Erfarenhet av misstänkt 
graviditet 
Ja, (ref kat) 1 1 
Nej 0,75* 1,43** 

N 1103 1103 

Nagelkerke R Square 0,097 0,090 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
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Det framkommer också att högutbildade i jämförelse med lågutbildade, 
och tjänstemän i jämförelse med arbetare är mer benägna att välja det 
alternativ som innebär att man på egen hand införskaffar ett graviditetstest 
och tar kontakt med mödravården om detta test skulle visa sig vara positivt. 
Kommande scenarier visar med olika grad av tillförlitlighet att de resultat 
som visar att högutbildade är mer inriktade mot instrumentella faktorer 
och lågutbildade i större utsträckning föredrar faktorn närhet är av en mer 
eller mindre generell natur. 
 
Vidare finns det en tendens (dock inte signifikant) mot att kvinnor är mer 
inriktade mot att besöka mödravården, medan män i större utsträckning 
anser att man med fördel kan köpa ett graviditetstest på apoteket. Detta 
resultat kan tolkas i termer av att män i jämförelse med kvinnor generellt 
sett skulle vara mer instrumentellt orienterade, något som tidigare 
forskning påvisat och som även får stöd i resultatredovisningen av 
kommande scenarier.  
 
 
5.3.3 Genomförande av förlossning 
 
Det scenario som handlar om hur man vill att en förlossning skall 
genomföras kan betraktas som en direkt följd av det tidigare scenariot som 
behandlar misstänkt graviditet. Trots att det existerar en rad olika frågor60 
man som föderska har att ta ställning till, har jag valt att koncentrera mig 
på förhållandet mellan medicinsk kompetens/utbildning och närhet. 
Innan jag redovisar det aktuella scenariot vill påpeka att barnmorskor 
antagligen är skickligare på förlossning än vad läkare är. Dock inträffar det 
då och då komplikationer i samband med en förlossning som innebär att 
läkare behöver tillkallas. I anslutning till svarsalternativ två är det på sin 
plats att påpeka att det kanske inte är så vanligt att barn föds med hjälp av 
en för de blivande föräldrarna bekant barnmorska. Dock kan detta (mer 
eller mindre hypotetiska) svarsalternativ eventuellt fungera som en 
indikation på betydelsen av faktorn närhet i samband med förlossning. 61 
 
 

                                          
60 Frågor att ta ställning till i samband med förlossning kan vara huruvida man vill ha smärtlindring 
och i så fall vilken typ; i vilken position/ställning man vill föda och i vissa fall till och med om man vill 
föda på sjukhusets förlossningsavdelning eller i hemmet. 
61 Ordagrant lyder frågan: Antag att du och din partner väntar barn. Graviditeten har varit normal och 
det finns inget som tyder på komplikationer. Hur skulle du vilja att förlossningen genomfördes? 
� Jag ser helst att barnet föds med hjälp av den barnmorska vi känner och träffat under 
graviditeten. Även om det skulle medföra att ingen läkare finns tillgänglig. 
� Jag ser helst att det finns tillgång till läkare i samband med förlossningen även om det innebär att 
barnet föds med hjälp av en för oss okänd barnmorska. 
� Annat, nämligen:____________________________ 
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Det förhåller sig så att majoriteten (73 procent) föredrar att det finns läkare 
tillgänglig framför bekant barnmorska, medan 26 procent hellre ser att 
förlossningen genomförs med hjälp av en barnmorska de känner sedan 
tidigare (2 procent uppger att de föredrar att förlossningen sker på något 
annan sätt).  
 
I tabell 5.5 redovisas olika variablers inverkan på benägenheten att föredra 
det ena alternativet framför det andra. Även om majoriteten bland 
respondenterna (såväl män som kvinnor) föredrar det alternativ som 
innefattar tillgång till läkare visar det sig att kvinnor är mer benägna än 
män att välja tillgänglig läkare framför bekant barnmorska. Detta innebär 
att då det rör sig om förlossning bryts det mönster som gör gällande att 
kvinnor är mer närhetsorienterade medan män är mer inriktade mot 
instrumentella faktorer som utbildning och teknik. Möjligtvis kan 
männens större inriktning mot närhet, åtminstone delvis, förklaras av att 
de inte är personligt berörda i fysisk mening och att deras involvering är 
mera av indirekt karaktär. Även om en sådan eventuell förklaring bör 
studeras mera ingående (än det finns möjlighet till i denna studie) vill jag 
uppmärksamma att då det handlar om indirekt erfarenhet – dvs. erfarenhet 
via anhörig eller nära vän – av olika typer av sjukdomar, åkommor, 
tillstånd etc. visar det sig att det inte är ovanligt att personer som har 
denna typ av erfarenhet är mer benägna än de med personlig erfarenhet 
såväl som de helt utan erfarenhet att föredra det alternativ som innehåller 
högst grad av närhet. Det framkommer att (personlig) erfarenhet62 av 
förlossning påverkar inställningen på så vis att man är mer benägen att 
föredra det alternativ som innebär tillgång till läkare i händelse av att 
någon komplikation skulle uppstå. Detta resultat angående erfarenhetens 
påverkan är överensstämmande med motsvarande resultatet från det 
föregående scenariet – misstänkt graviditet. 
 
Avsaknad av erfarenhet kan medföra att diverse situationer upplevs och 
uppfattas i större utsträckning som mera allvarliga, komplicerade och 
dramatiska, och det förefaller som att en avsaknad av erfarenhet generellt 
sett tenderar leda till att man föredrar ett hanterande av situationen som 
kännetecknas av närhet med dess inneboende aspekter. 
 
Då det handlar om genomförande av förlossning har erfarenheten den 
inverkan att man upplever sig vara i större behov av att det finns läkare 
tillgänglig om något skulle gå fel, än att man är bekant med barnmorskan 
sedan tidigare. Eventuellt är det något missvisande att tala om 
erfarenhetens avdramatiserande effekt i samband med detta scenario och 

                                          
62 Erfarenhet för män handlar om att man varit närvarande vid något av sina barns födelse. 
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kanske är det mer lämpligt att istället tala om erfarenhet i termer av risk-
kalkylering.  
 
 
Tabell 5.5: Önskan om på vilket sätt förlossning bör genomföras. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Helst tillgång till läkare även 

om det medför en okänd 
barnmorska 

Helst bekant barnmorska även 
om det medför att läkare ej 
finns tillgänglig  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 1,43** 0,70** 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 1,54** 0,61** 
Högskola/universitet 1,34 0,71 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 1,31 0,73* 
Ålder
18-29 år 1,05 0,95 
30-39 år 0,94 0,94 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 1,57 0,71 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 1,29* 0,71** 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,56** 1,69** 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,10 0,85 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,04 0,93 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,07 0,95 
Nej 1,18 0,87 
Erfarenhet av förlossning 
Ja, (ref kat) 1 1 
Nej 0,56** 1,69** 

N 1051 1051 

Nagelkerke R Square 0,106 0,103 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
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5.3.4 Diffus trött- och hängighet 
 
Nästkommande scenario handlar om diffus trött- och hängighet, som i 
denna framställning innebär att den tillfrågade ombeds sätta sig in i en 
situation där han eller hon kontaktar sjukvården som följd av en tids 
upplevd trött- och hängighet.63 Totalt sett har 21 procent av de tillfrågade 
personlig erfarenhet, 6 procent har indirekt erfarenhet (via anhörig/nära 
vän) och 73 procent saknar helt erfarenhet av nämnda situation. 
 
Till skillnad från exempelvis ett skärsår kan (diffus) trötthet symbolisera 
tillstånd som är mera oklara dels vad gäller diagnos, dels allvarlighetsgrad – 
att känna sig trött och hängig kan vara symptom på såväl något 
bagatellartat som något betydlig allvarligare. Det är tänkbart att den 
beskrivna situationen/symtomet kan vara orsakat av någon typ av 
ämnesbrist. Det hela kan vidare vara stressrelaterat och till och med vara 
ett förstadium till så kallad utbrändhet, något som förefaller ha ökat 
lavinartat under senare tid. Att känna sig trött och hängig kan också vara 
symtom på allvarligare sjukdom som exempelvis diabetes eller cancer. Om 
anledningen till den upplevda trött- och hängigheten har att göra med 
psykosociala faktorer fungerar antagligen samtal bättre än provtagning (i 
syfte att komma tillrätta med problemet) men om trött- och hängigheten 
istället har sitt ursprung i ämnesbrist eller något allvarligare fysiskt tillstånd 
är provtagning med största säkerhet att föredra. Jag vill dock påpeka att jag 
inte på något sätt tillskriver respondenterna några bakomliggande motiv 
eller aningar angående orsaken till den beskrivna situationen i syfte att 
förklara skillnader i hur man vill att ärendet skall hanteras.  
 
Av de tillfrågade anser 63 procent att specialist och provtagning är det 
bästa alternativet i syfte att komma tillrätta med besvären medan 35 
procent hellre ser att det skapas utrymme för att samtala om tillståndet 
som upplevs oroande. Ytterligare 2 procent uppger att de helst vill att 
situationen hanteras på någon annat sätt. Det visar sig att variablerna kön, 
erfarenhet av situationen samt till viss del ålder är signifikanta förklarings-
variabler (tabell 5.6).   
 
 
 

                                          
63 Ordagrant lyder scenariot: Antag att du har känt dig trött och hängig sedan en tid tillbaka. Du tar 
därför kontakt med sjukvården angående detta. Vilket alternativ skulle du föredra? 
� Jag vill att en specialiserad läkare undersöker mig och tar prover av olika slag så att 
behandling/åtgärd kan vidtas så snabbt som möjligt. 
� Diffusa symptom av detta slag oroar mig. Därför vill jag att man tar sig tid att prata igenom mina 
problem och funderingar, att man inte enbart intresserar sig för det rent medicinska. 
� Annat, nämligen_____________ 
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Tabell 5.6: Önskan om hur en situation som inbegriper upplevd diffus trötthet bör hanteras. Logistisk 
regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Föredrar specialist och 

provtagning så behandling kan 
vidtas så snabbt som möjligt 

Känner oro och vill diskutera 
problem och funderingar – inte 
enbart fokusering på det ”rent 
medicinska” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,73** 1,38** 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,92 1,06 
Högskola/universitet 1,27 0,65* 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 0,85 1,20 
Ålder
18-29 år 1,47** 0,69* 
30-39 år 1,10 1,00 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 1,60* 0,73 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 1,19 0,85 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,93 1,05 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,87 1,20 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,83 1,31 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,08 0,91 
Nej 0,98 0,99 
Erfarenhet av diffus 
trötthet/liknande situation 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän (0,74) (1,38) 
Nej 1,62** 0,60** 

N 1139 1139 

Nagelkerke R Square 0,043 0,048 
Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
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Liksom i fallet med skärsår som behöver sys är kvinnor i samband med 
trött- och hängighetskänslor signifikant mer närhetsorienterade än män. 
Jag har varit inne på att detta symptom kan vara tecken på diverse olika 
åkommor eller sjukdomar, och möjligtvis är det ett symptom som en större 
andel kvinnor än män relaterar till en stressig livssituation inkluderat 
arbetslivet. Tidigare forskning har visat att kvinnor har ett större ansvar för 
hem och familj och att kvinnor utför mer hemarbete än deras män, och 
som Kohler-Riessman (1990) påvisar önskar kvinnor i jämförelse med män 
samtala om sin situation i större utsträckning, något som eventuellt ger sig 
tillkänna i synnerhet då det handlar om sådana symptom som diffus trött- 
och hängighet. 
 
Även erfarenhet av situationen har betydelse; dock visar det sig att 
erfarenhet av diffus trött- och hängighet leder till en ökad benägenhet att 
man som patient vill att det skapas utrymme för samtal och att man från 
vårdens sida fokuserar på annat vid sidan om det strikt medicinska. 
Vanligtvis förefaller erfarenhet medföra en ökning av ett behandlings-
alternativ med högre grad av instrumentellt inslag, dock inte i detta fall. 
Även om det beskrivna symptomet teoretiskt sett kan innefatta en mängd 
skiftande diagnoser är det kanske så att erfarenheten visar att det vanligaste 
är att symptomen har sitt upphov i den drabbades livssituation och 
därigenom blir ”samtal” ett effektivare sätt att komma tillrätta med 
problemen än provtagning.  
 
Vidare framkommer det att de yngsta (18-29 år) och de äldsta (65 år eller 
äldre) är mer orienterade mot det behandlingsalternativ som medför 
provtagning. För båda dessa ålderskategorier kan det vara så att eventuella 
psykosociala omständigheter som upphov till symptomen inte anses vara 
lika troliga som för individer i yngre och övre medelåldern.  
 
 
5.3.5 Borttagande av födelsemärke 
 
Att uppsöka vården för att få ett födelsemärke borttaget har inslag som till 
viss del liknar den situation där patienten upplever diffus trött- och 
hängighet. Som de flesta torde vara medvetna om kan vissa födelsemärken 
visa sig vara en sorts cancer men vanligare är att födelsemärken är ofarliga. 
Likheten mellan ett borttagande av födelsemärke och upplevd trötthet är 
främst den osäkerhet som finns angående allvaret i respektive situation. 
Viljan att ta bort födelsemärken behöver dock inte primärt grundas i en 
rädsla för cancer, utan kan mycket väl vara en önskan om ett kosmetiskt 
ingripande, dvs. en uppfattning om att födelsemärken är missprydande. 
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Totalt sett uppger 55 procent av de tillfrågade att de helst ser att 
hanterande av situationen går snabbt, vilket också innebär att patienten 
förväntas bli kontaktad om födelsemärket visar tecken på allvarlig 
sjukdom.64 Att däremot vilja samtala med vårdpersonalen om födelse-
märket i syfte att få en uppfattning om risken för att det skulle vara en 
indikation på cancer är ett alternativ som föredras av 44 procent (1 procent 
uppger att de skulle vilja att situationen hanterades på något annat sätt). 
Av respondenterna har 27 procent personlig erfarenhet av borttagandet av 
fördelsmärke, 10 procent har indirekt erfarenhet via anhörig eller nära vän 
medan 63 procent helt saknar erfarenhet av denna situation.  
 
I tabell 5.7 framgår att kvinnor (även i detta fall) är mer orienterade mot att 
vilja diskutera situationen med vårdpersonalen, medan män i större 
utsträckning föredrar ett hanterande som bygger på snabbhet och kontakt 
om det skulle visa sig att läget är allvarligt. Dessa resultat stöds av Basow 
och Rubenfield  (2003) som menar att kvinnor är mer inriktade mot tröst 
och sympati, medan män å sin sida gärna undviker att diskutera personliga 
och intima problem. Även om svarsalternativet som innehåller en högre 
grad av närhet inte uttryckligen inkluderar känslor av oro och rädsla är det 
troligen sådana känslor som är det huvudsakliga skälet till att man vill 
samtala om sitt födelsemärke med vårdpersonalen. 
 
Huruvida man har erfarenhet eller inte av att få födelsemärke borttaget har 
inverkan på benägenheten att välja det ena respektive det andra 
alternativet. Det framkommer att de som har personlig erfarenhet av detta 
är mer inriktade mot ett snabbt hanterande där kontakt tas om det skulle 
visa sig behövas. Detta resultat tolkar jag som att erfarenhet i detta fall har 
en avdramatiserade effekt som antagligen beror det på att de allra flesta 
födelsemärken inte är indikation på cancer. 
 
 
 
 
 

                                          
64 Ordagrant lyder frågan: Antag att du har ett födelsemärke på ena benet som oroat dig sedan en tid 
tillbaka. Du går till vårdcentralen för att få det borttaget. ”Födelsemärket” skickas sedan för 
laboratorieanalys för att ta reda på huruvida det är något allvarligt. Vilket av följande alternativ skulle 
du föredra vid besöket på vårdcentralen? 
� Jag vill att någon tar sig tid och diskuterar med mig kring vad det kan vara innan födelsemärket 
tas bort. Det skulle kännas lugnande. 
� Jag vill ha detta ärende snabbt avklarat, och jag förväntar mig att man tar kontakt med mig om 
analysen skulle visa något oroväckande. 
� Annat, nämligen_______________ 
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Tabell 5.7: Önskan om hur en situation som inbegriper borttagande av ett födelsemärke bör 
hanteras. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Vill ha detta snabbt avklarat. 

Förväntar kontakt om det 
skulle vara något allvarligt 

Vill diskutera med 
vårdpersonalen. Det skulle 
kännas lugnande 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,81* 1,27* 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,86 1,16 
Högskola/universitet 1,13 0,88 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 1,31* 0,73** 
Ålder
18-29 år 0,78 1,22 
30-39 år 0,89 1,05 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 1,03 1.01 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 1,15 0,89 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,90 1,08 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,61** 1,64** 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,01 1,02 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,22 0,82 
Nej 1,37* 0,73* 
Erfarenhet av att ta bort 
födelsemärke 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän (0,48***) (2,14***) 
Nej 0,54*** 1,91*** 

N 1147 1147 

Nagelkerke R Square 0,055 0,055 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
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Då det handlar om att ta bort oroande födelsemärken är arbetare i 
jämförelse med tjänstemän mer inriktade mot faktorn närhet. Det 
förefaller dock inte särskilt troligt att arbetare skulle vara i större behov av 
tröst, stöd och empati – snarare ligger förklaringen någon annanstans. 
Eventuellt kan förhållandet förklaras med hjälp av de studier som visar att 
lågutbildade inte erhåller samma grad av information som högutbildade 
(McCann och Weinman 1996; Harrington, Noble och Newman 2002) och 
av Bernsteins (1975) resonemang om språkbruk relaterat till social klass. 
 
 
5.3.6 I behov av hjärtoperation 
 
I följande specifika sjukfall handlar det om behovet av att genomgå en 
hjärtoperation. Frågan är uppbyggd på så sätt att det finns ett klart och 
tydligt tekniskt inslag i svarsalternativ ett, medan svarsalternativ två saknar 
denna tekniska del.65 Även om behov av att genomgå en hjärtoperation 
inte tillhör vanligheterna är det främsta syftet till att inkludera detta 
scenario en önskan om att studera inställningen till telemedicin. Det visar 
sig att endast 1 procent av respondenterna har personlig erfarenhet av 
hjärtoperation medan 17 procent har indirekt erfarenhet via anhörig/nära 
vän och 82 procent inte har någon erfarenhet alls. Detta medför att 
resultat angående erfarenhetens påverkan (i synnerhet personlig erfarenhet) 
på uppfattningen om hur den aktuella situationen bör hanteras inte kan 
betraktas ge tillförlitlig information. 
 
Av de tillfrågade anser 41 procent att det bästa alternativet är att genomgå 
en operation snarast med hjälp av telemedicin. Det kan finnas olika skäl 
till att välja detta alternativ och det visar sig att 15 procent av dem som 
föredrar att opereras snarast uppger att de litar helt och fullt på tekniken; 
För 42 procent är tidsfaktorn avgörande och det primära skälet till 
operation med teknikens hjälp är att man skulle slippa vänta ett halvår, 
medan ytterligare 42 procent anser att tekniken är pålitlig samtidigt som 
väntetiden reduceras och att detta tillsammans är skäl för att välja det 
teknikintensiva alternativet. 
 
Närmare sex av tio tillfrågade vill inte opereras med hjälp av telemedicin 
och jag kan anta att skäl till detta är att man inte litar tillräckligt på 
                                          
65 Ordagrant lyder frågan: Antag att du skulle vara tvungen att genomgå en hjärtoperation. Ta 
ställning till de följande alternativen (ditt tillstånd är inte akut men du kommer att känna av dina 
hjärtbesvär). 
� Du opereras snarast av ett läkarlag som leds genom direktförbindelse via telebild (ljud- och 
bildkommunikation) av en av landets främsta specialister. 
� Du opereras inte förrän om ett halvår, men i gengäld utförs operationen personligen av ovan 
nämnda hjärtspecialist. 
� Annan, nämligen_____________________ 
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tekniken eftersom detta alternativ dock har fördelen att förkorta väntetiden 
med sex månader. I frågeställningen ligger också inbyggt att den tillfrågade 
som ombeds sätta sig in i situationen är medveten om att hjärtbesvären är 
kännbara men jag misstänker att det är svårt för en person som inte har 
hjärtbesvär att kunna sätta sig in i hur det dagliga livet påverkas av detta.  
 
Då det handlar om hjärtoperation är det få variabler som är statistiskt 
signifikanta (se tabell 5.8) men jag kan konstatera att de äldsta (65 år eller 
äldre) är betydligt mer inriktade mot att genomgå en operation snarast 
med teknisk support framför att vänta. Tidigare forskning (exempelvis 
Gilly och Zeithaml 1985) har påvisat att äldre personer generellt sett är 
mindre teknikbenägna, något som eventuellt medför att tidsaspekten skulle 
vara det avgörande för att välja att opereras med hjälp av telemedicin. 
Dock visar det sig att de äldsta som väljer att opereras mer eller mindre 
omgående inte alls har en lägre tillit till den medicinska tekniken, snarare 
tvärtom.66 Tempest, Barnatt och Coupland (2002) hävdar att de som 
kommer bli pensionärer inom en snar framtid inte alls kommer att 
karaktäriseras av det vi förknippar med gårdagens åldringar. Med viss 
anknytning till detta finns det forskningsresultat som pekar åt att de äldre 
successivt anammar och intresserar sig för olika tekniska system (Powell 
och Longino 2001), och Blaikie (1999) hävdar att dagens äldre ofta 
uppmanas till att leva samma sorts liv som sina barns generation, vilket 
innefattar en ungdomligare framtoning, motionerande, åka på semester, ha 
intimt umgänge och i största allmänhet delta i det sociala umgängeslivet.  
 
Att de äldre är mer benägna att välja operation med hjälp av telemedicinsk 
utrustning behöver dock inte nödvändigtvis innebära en större 
teknikorientering. Som nämnts tidigare påvisar Carlell (2001) att 
inställningen till teknik är starkt sammankopplad med begriplighet, dvs. att 
man kan hantera och till viss del förstå den aktuella tekniken. Vad som 
skiljer teknikanvändande inom vården från många andra områden är att 
det vanligtvis inte är patienten (kunden i andra sammanhang) som själv 
har i uppgift att sköta det tekniska. Detta betyder att begriplighet inte 
aktualiseras på samma sätt då det rör medicinteknologi eftersom patienten 
vanligtvis inte behöver bekymra sig över hanterandet av de tekniska 
systemen/apparaterna. 
 
 
 
 
 
                                          
66 Bland de respondenter i ålderskategorin 65-90 år som föredrar att opereras snarast med stöd av 
teknik uppger 20 procent att de litar helt och fullt på tekniken; 33 procent väljer detta alternativ för att 
slippa vänta, medan 47 procent uppger som skäl att de både litar på tekniken och slipper vänta. 
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Tabell 5.8: Önskan om hur en hjärtoperation bör genomföras. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Operation snarast med hjälp av 

telemedicin 
Vänta sex månader på 
operation  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,92 1,09 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,65** 1,59* 
Högskola/universitet 0,97 1,07 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 0,87 1,13 
Ålder
18-29 år 1,14 0,88 
30-39 år 0,76 1,32 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 2,36** 0,42** 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 0,99 1,00 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,26 0,81 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,05 0,95 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,91 1,10 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 0,87 1,14 
Nej 0,95 1,06 
Erfarenhet av hjärtoperation 
Ja, personligen(ref kat) (1) (1) 
Ja, via anhörig/nära vän 2,34 0,43 
Nej 2,58 0,39 

N 1130 1130 

Nagelkerke R Square 0,049 0,049 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
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5.3.7 Inlagd på sjukhus till följd av allvarlig bilolycka 
 
Enligt Vägverket dör omkring 500 personer och flera tusen skadas till följd 
av trafikolyckor varje år, något som antagligen medför att de flesta 
respondenter kan förstå och har möjlighet att sätta sig in i ett scenario som 
handlar om vård till följd av allvarlig bilolycka.67 Dock visar det sig att 
förhållandevis få har någon typ av erfarenhet av att vara inlagd (med 
allvarligt tillstånd) på sjukhus. Endast fyra procent har personlig erfarenhet 
och nio procent har indirekt erfarenhet via anhörig eller nära vän.  
 
Det beskrivna scenariot handlar om övervakning, att ha uppsikt över 
patientens tillstånd och i synnerhet uppmärksamma om tillståndet 
försämras. En övervakning av patienters tillstånd kan ske på olika sätt där 
varje enskilt alternativ har en kärna bestående av medicinsk kompetens, 
teknik eller närhet.  
 
Det framkommer att en övervägande majoritet föredrar kontinuerlig 
övervakning med endera teknikens hjälp eller av lägre medicinskt utbildad 
personal, istället för periodisk tillsyn av läkare. Av de tillfrågade uppger 42 
procent att de skulle föredra en övervakning med hjälp av teknisk 
apparatur medan nästan lika stor andel (39 procent) helst ser att 
övervakningen sker manuellt genom att lägre medicinskt utbildad personal 
kontinuerligt befinner sig vid patientens sida. En övervakning bestående av 
att läkare tittar till patienten vid regelbundna tider är ett alternativ som 
endast 17 procent anser vara att föredra. Att välja lägre medicinskt utbildad 
personal framför läkare har med största säkerhet att göra med oro och 
rädsla för vad som kan tänkas inträffa under den tid läkaren befinner sig på 
annat håll och patienten lämnas utan tillsyn. 
 
Som framkommer ovan är det ingen större skillnad i andel som föredrar 
det tekniska alternativet och andel som föredrar kontinuerlig manuell 
övervakning. Troligen föreligger en större precision i en övervakning med 
hjälp av medicinteknisk apparatur än som kan förväntas då övervakningen 
utförs av lägre medicinskt utbildad personal som exempelvis vårdbiträden 
eller undersköterskor. Däremot har personer (till skillnad från apparater) 

                                          
67 Ordagrant lyder frågan: Antag att du har råkat ut för en allvarlig bilolycka. Efter att ha legat på 
intensivavdelningen har du flyttats till en medicinavdelning. Ditt tillstånd betraktas som allvarligt men 
dock stabilt. Vilket alternativ skulle du föredra? 
� Du övervakas av något lägre utbildad personal som befinner sig ”vid sängen” dygnet runt. Dock 
råder begränsade resurser vad gäller teknisk apparatur. 
� Du övervakas av teknisk apparatur som sänder signaler till en bemannad övervakningscentral. 
Dock innebär detta vård med lägre bemanning av personal. 
� Vård där övervakningen sker främst genom att läkare ”ser till dig” regelbundet, vilket medför låg 
grad av såväl teknisk utrustning som annan vårdpersonal, 
� Annat, nämligen____________________ 
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förmåga att registrera och reagera på andra signaler än de på förhand 
bestämda. Båda dessa övervakningsalternativ har dock vissa tänkbara risker 
som kan få ödesdigra konsekvenser för patienten. Tekniken kan av någon 
anledning fungera otillfredsställande och i värsta fall sluta fungera över 
huvud taget, medan den vakande personalen kan tänkas förlora sin 
koncentration och därmed missa något väsentligt. Trots detta anser 
majoriteten att kontinuerlig övervakning är bättre än regelbunden kontroll 
utförd av läkare. Även om övervakningen sker på så sätt att läkare 
regelbundet kontrollerar patienten och hans eller hennes tillstånd finns 
risken att läkaren trots sin formella medicinska utbildning och sin 
eventuella erfarenhet ändå missar eller förbiser något viktigt angående 
patientens tillstånd. Kontentan av detta är att samtliga tre alternativ har 
sina möjliga brister och svagheter men har också vissa särskilda fördelar. 
 
Främst är det variabeln kön som påverkar inställningen till hur man vill att 
en övervakningssituation skall hanteras. I tabell 5.9 framkommer att män i 
jämförelse med kvinnor är mer benägna att välja en övervakning bestående 
av läkare som regelbundet ser till patienten medan kvinnor är mer benägna 
att välja kontinuerlig manuell övervakning i form av att lägre medicinskt 
utbildad personal vakar dygnet runt. Dessa resultat följer samma mönster 
som generellt framträder vad gäller mäns och kvinnors uppfattning om 
patientfokuseringsfaktorer. 
 
Det finns även en tendens att ålder har en viss inverkan på uppfattningen 
om hur man vill att den aktuella situationen skall hanteras. Detta 
framkommer på så vis att stigande ålder tenderar att medföra en ökning av 
benägenheten att föredra ett mera instrumentellt alternativ. Det förefaller 
som att det är en mer eller mindre allmän tendens att stigande ålder 
medför ökad benägenhet att välja ett behandlingsalternativ med större 
inslag av instrumentella faktorer medan sjunkande ålder ofta leder till en 
större önskan om ett hanterande som innefattar högre grad av faktorn 
närhet.  
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Tabell 5.9: Önskan om på vilket sätt man som inlagd patient (med allvarligt tillstånd) vill bli bevakad. 
Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Övervakning sker 

genom att läkare 
regelbundet ”ser till” 
patienten 

Övervakning sker av 
att lägre utbildad 
personal vakar 
dygnet runt vid 
sängen

Övervakning sker 
genom teknisk 
apparatur som 
sänder signaler till 
en bemannad 
övervakningscentral 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 1 
Kvinna 0,42*** 1,37** 1,11 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 0,88 1,15 1,01 
Högskola/universitet 1,02 0,96 1,19 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 1 
Tjänsteman 0,70* 0,98 1,12 
Ålder
18-29 år 1,03 1,08 0,94 
30-39 år 0,61* 1,36* 0,82 
40-64 år (ref kat) 1 1 1 
65- år 1,33 0,79 1,18 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 1 
Sambo/gift 0,71* 0,97 1,16 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 0,99 0,99 1,00 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 1,22 1,16 0,77 
Varit inlagd på sjukhus
(minst 1 dygn under de 3 
senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 1 
Nej 1,22 0,94 0,96 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 0,76 0,81 1,32 
Nej 0,79 0,96 1,27 
Erfarenhet av att vara 
inlagd på sjukhus med 
allvarligt tillstånd 
Ja, personligen(ref kat) (1) (1) (1) 
Ja, via anhörig/nära vän (0,74) (2,10*) (0,64) 
Nej 0,86 1,67 0,67 

N 1119 1119 1119 
Nagelkerke R Square 0,075 0,024 0,016 
Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
___________________________________________________________ 
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5.3.8 Att vara drabbad av cancer 
 
Även om följande scenario68 uttryckligen handlar om sjukdomen cancer 
kan det representera allvarlig sjukdom generellt sett. Cancer (med dess 
olika former) är en förhållandevis vanlig sjukdom som dessutom medför 
hög dödlighet. Tidigare förekommer scenarier som innefattar symtom eller 
tillstånd som kan vara allvarliga och kan vara tecken på cancer. I viss mån 
diffus trött- och hängighet men framförallt oroande födelsemärken har en 
tänkbar koppling till olika former av cancer även om det i de flesta fall inte 
är så. Något som förenar dessa tre olika scenarier är bland annat 
förekomsten av oro och/eller rädsla hos patienten – dock vill jag uppmärk-
samma att denna oro/rädsla kan ta sig olika uttryck även om det finns en 
koppling mellan dem. Den oro man känner i de fall då symptomen är 
diffusa handlar antagligen mest om rädsla av att vara drabbad av en 
allvarlig och/eller dödlig sjukdom i sig, medan oron i samband med cancer 
eller liknande sjukdom handlar mer om rädsla för att (snart) dö. 
 
De tillfrågade har ombetts att försöka sätta sig in i situationen att vara 
drabbad av cancer och om inte nuvarande behandling förändras antas man 
inte leva längre än högst ett halvår. Respondenterna har två olika alternativ 
att ta ställning till där det ena innehåller en förhållandevis hög grad av 
närhet medan det andra har ett tydligt inslag av mera instrumentella 
faktorer. 
 
Det framkommer att 57 procent föredrar en massiv och omfattande 
behandling på ett universitetssjukhus som medför att överlevnadschansen 
ökar något i jämförelse med att välja cellgiftsbehandling på hemorten med 
bibehållen kontakt med anhöriga, vänner, stöd- och vårdpersonal vilket 
antas medföra en överlevnadschans på 50 procent. 4 av 10 respondenter 
föredrar det mera närhetsinriktade alternativet, medan 3 procent uppger 
annat förslag. Vad gäller erfarenhet visar det sig att 3 procent har själv varit 
(eller fortfarande är) drabbad av cancer och hela 36 procent har indirekt 
erfarenhet via anhörig eller nära vän. 62 procent saknar erfarenhet av 
sjukdomen. 

                                          
68 Ordagrant lyder frågan: Antag att du har drabbats av cancer. Det visar sig att tillståndet förvärrats 
och utan förändrad behandlig antas du leva högst ett halvår. Du har två olika alternativ att ta ställning 
till, hur skulle du resonera? 
� Jag skulle välja cellgiftsbehandling på hemorten där jag behåller kontakten med mina närstående, 
den personal och stödpersoner jag träffat tidigare under sjukdomen. Denna behandlingsform ger 50 
procents chans att överleva. 
� Jag skulle välja en mer massiv och omfattande behandling vilket innebär att jag vistas under tre 
månader på ett universitetssjukhus där landets främsta cancerspecialister arbetar. Resurser vad 
gäller stödpersonal är i stort sett obefintliga, men det står klart att överlevnadschanserna ökar något. 
� Annat, nämligen____________________   
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Att majoriteten föredrar den mera omfattande behandlingen (där man i 
stort sett isoleras under tre månader) har tveklöst att göra med den något 
större chansen till överlevnad.69 Det kan tyckas mer eller mindre självklart 
att välja det alternativ som medför störst chans att bli frisk men det 
förefaller inte vara så enkelt. Det är viktigt att komma ihåg att förut-
sättningarna i detta scenario är att man utan någon förändrad behandling 
förmodas leva högst 6 månader. Behandling på hemorten med bibehållna 
sociala relationer ger 50 procents chans att överleva medan att vistas 3 
månader på ett universitetssjukhus ökar chansen något. Att då välja det 
mera omfattande och massiva behandlingsprogrammet innebär att man 
under förhållandevis lång tid inte kan ha samma typ av kontakt med sina 
nära och kära, och om behandlingen inte ger lyckat utfall har man i värsta 
fall förslösat värdefull tid. Karel (2000) påvisar att en individs uppfattning 
om vad som är viktigt i livet har visat sig ha ett samband med dennes 
hälsotillstånd. För en del kan det mycket väl vara så att det som är mest 
viktigt i samband med att vara drabbad av dödlig sjukdom är att kunna ta 
tillvara på all den tid man kan tillsammans med sina anhöriga och vänner.  
Att anhöriga och vänner har stor betydelse för den som blivit drabbad av 
allvarlig sjukdom får stöd av Karel som menar att flertalet svåra beslut 
angående behandlingsformer vanligtvis inte tas uteslutande av den 
enskilde patienten, utan i samråd med familj och vänner, men också 
vårdpersonal. I anslutning till detta framgår det att de respondenter som 
har indirekt erfarenhet av cancer – dvs. via någon närstående – är betydligt 
mer benägna att välja behandling på hemorten med bibehållen kontakt 
med anhöriga och vänner (tabell 5.10). Det framkommer dessutom att 
personer som inte har någon erfarenhet (i jämförelse med de med 
personlig erfarenhet) av sjukdomen cancer är mer benägna att välja det 
behandlingsalternativ som har ett större inslag av faktorn närhet. Detta 
resultat bör betraktas i skenet av att det är få personer som har en personlig 
erfarenhet av situationen men resultatet är ändå överensstämmande med 
andra resultat angående sambandet mellan erfarenhet och prefererat 
behandlingsalternativ. 
 
Det visar sig att även den tillfrågades utbildningsnivå har en signifikant 
inverkan på valet av behandlingsalternativ – ju högre utbildningsnivå desto 
större inriktning mot en massiv behandling med hög grad av kompetens. 
På motsvarande sätt är lågutbildade betydligt mer benägna att föredra en 
behandlingsform som medför ett större inslag av närhet i form av 
bibehållen kontakt med anhöriga och vänner samt med stöd- och 
vårdpersonal man är bekant med sedan tidigare. 

                                          
69 Jag vill påpeka att det existerar uppfattningar som gör gällande att andra faktorer (exempelvis den 
drabbades inställning och attityd) än enbart medicinsk behandling påverkar chanserna att tillfriskna 
från diverse sjukdomar. 
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Tabell 5.10: Önskan om på vilket sätt cancer bör behandlas. Logistisk regression. Oddskvoter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Massiv och omfattande 

behandling på universitets-
sjukhus

Behandling på hemorten med 
bibehållen stödpersonal  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kön
Man (ref) 1 1 
Kvinna 0,80 1,23 
Utbildningsnivå 
Grundskola (ref kat) 1 1 
Gymnasium/folkhögsk. 1,79*** 0,53*** 
Högskola/universitet 1,81** 0,49** 
Socioekonomisk status 
Arbetare (ref kat) 1 1 
Tjänsteman 1,08 0,89 
Ålder
18-29 år 0,99 1,04 
30-39 år 1,08 0,94 
40-64 år (ref kat) 1 1 
65- år 0,65* 1,51 
Civilstånd 
Ensamstående (ref kat) 1 1 
Sambo/gift 0,93 1,21 
Hemmaboende barn 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 1,17 0,88 
Sjukdom/åkomma 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,77 1,36* 
Varit inlagd på sjukhus (minst 
1 dygn under de 3 senaste åren) 
Ja (ref kat) 1 1 
Nej 0,92 1,04 
Upplevd stor 
sjukvårdskontakt 
Ja, personligen (ref kat) 1 1 
Ja, via anhörig/nära vän 1,21 0,75 
Nej 1,03 0,99 
Erfarenhet av cancer 
Ja, personligen(ref kat) (1) (1) 
Ja, via anhörig/nära vän 0,39** 2,66** 
Nej 0,47* 2,26* 

N 1118 1118 

Nagelkerke R Square 0,034 0,041 

Signifikansnivåer: *=p<0,1;    **=p<0,05;    ***=p<0,001 
_____________________________________________________________ 
 
 
Vidare kan jag konstatera att det finns tendenser som pekar på att män är 
mer kompetensinriktade medan kvinnor är mer närhetsinriktade även om 



 155

inte skillnaderna är signifikanta i detta specifika fall. Dock följer resultatet 
samma mönster som framkommit i samband med flera tidigare scenarier.  
 
 
5.4 Sammanfattning av inställningen till tre olika faktorer som kan ingå 
i patientfokus 
 
För att sammanfatta resultaten, visar det sig att närhet är den faktor man 
som (presumtiv) patient rangordnar på första plats då det handlar om 
sjukvård på en övergripande nivå. Min tolkning av detta är att majoriteten 
anser att en ”god vård” bör karaktäriseras av lyhördhet, individintresse, 
medmänsklighet, empati etc. Då frågan om uppfattning angående olika 
faktorers värde specificeras något genom att handla om hur man vill att 
resurser skall användas förordar majoriteten anställning av läkare framför 
anställning av annan vårdpersonal. Således förefaller det finnas en 
inkonsekvens, eller åtminstone en viss grad av ambivalens då sjukvården 
bedöms på olika plan inom samma övergripande nivå. Det framkommer 
att ju mer specificerad och definierad sjukvården och sjukfallen är desto 
mer förefaller värderingen av faktorerna kompetens/utbildning och/eller 
teknik att öka. Det visar sig att vid olika specifika sjukfall, dvs. definierade 
tillstånd, uppger sig majoriteten av de tillfrågade vara mer inriktad mot 
behandlingsalternativ med en högre grad av (de mera instrumentella) 
faktorerna kompetens/utbildning och/eller teknik än behandlingsalternativ 
som kännetecknas av ett större inslag av faktorn närhet (se tabell 5.11). 
 
I regel är det förhållandevis enkelt att ringa in det mera ”närhetsinriktade” 
eftersom det till stor del bygger på att patienter känner oro/rädsla, att de är 
angelägna om att bli betraktade som något mer än endast ”sjukdomsfall” 
och att det ges utrymme för samtal och stöd. Däremot är det svårare att på 
ett korrekt sätt klargöra huruvida ett hanterande av en viss situation/ett 
behandlingsalternativ i huvudsak har en kärna av medicinsk kompetens/ 
utbildning eller av någon form av medicinteknologi. I praktiken förefaller 
det som att medicinsk kompetens/utbildning och medicinteknologi till 
stor del är samverkande. Vad detta konkret betyder är att ett eventuellt 
användande av tillgänglig medicinteknisk apparatur ofta är avhängigt 
läkarens (eller annan vårdpersonals) bedömning av patientens tillstånd/ 
symptom. Att besluta om att röntga en handled eller att ta vissa typer av 
prover är exempel på hur medicinsk kompetens kan vara avgörande för 
huruvida medicinteknologi aktualiseras. På motsvarande sätt är tolkningen 
av vissa ”medicintekniska resultat” (exempelvis röntgenplåtar) beroende av 
att den som utför tolkningen besitter tillräcklig medicinsk kompetens för 
en korrekt bedömning av de tekniska resultaten.  I de scenarier som jag 
inkluderat i denna studie är det inte alldeles enkelt att alltid avgöra de 
olika alternativens huvudsakliga faktor. I de flesta scenarier är det 



156

förhållandevis lätt att identifiera ett närhetsalternativ men svårare att 
avgöra huruvida det konkurrerande alternativet består i huvudsak av 
kompetens/utbildning eller av teknik. Enligt det resonemang som förs 
ovan är det kanske omöjligt, eller åtminstone mycket besvärligt, att 
objektivt sett kunna fastställa vilken av faktorerna kompetens/utbildning 
eller teknik det rör sig om i samband med vissa scenarier/sjukfall. Som 
följd av detta har jag valt att i denna sammanfattning av resultaten slå 
samman faktorerna kompetens/utbildning och teknik under benämningen 
instrumentella faktorer. 
 
 
Tabell 5.11: Sammanställning av resultaten från de olika scenarierna. Horisontell procent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Närhets-
inriktning 

Instrumentell
inriktning 

Annat 
alternativ 

Summa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Skärsår som behöver sys 13 86 1 100 

Misstänkt graviditet 41 58 1 100 

Genomförande av förlossning 26 72 2 100 

Diffus trött- och hängighet 35 63 2 100 

Borttagande av födelsemärke 44 55 1 100 

I behov av hjärtoperation 58 41 1 100 

Inlagd på sjukhus till följd av allvarlig 
bilolycka 

39 59 2 100 

Drabbad av cancer 40 57 3 100 

_____________________________________________________________ 
 
 
Som framkommer i tabell 5.11 är det mera instrumentella alternativet det 
majoriteten i samtliga scenarier – utom i det som handlar om att vara i 
behov av en hjärtoperation – uppger sig föredra. Det förefaller som att 
situationens allvarlighetsgrad har inverkan på inställning på så vis att vid 
enklare och mer okomplicerade sjukärenden vill man helst att det hela 
skall gå snabbt och det förefaller som att man inte har något större behov 
av att diskutera den aktuella situationen med vårdpersonalen. Då 
allvarlighetsgraden stiger tenderar önskan om närhet att öka (även om de 
instrumentella faktorerna fortfarande är mest önskade) vilket eventuellt 
inte är särskilt förvånande. I och med en (subjektivt upplevd eller objektivt 
fastställd) ökning av allvarlighetsgraden följer vanligtvis känslor av bland 
annat oro och/eller rädsla, något som antagligen leder till att patienten 
känner ett behov av en så kallad emotionell närhet, att få prata med någon 
som tar sig tid, lyssnar, visar empati och kan ge personligt stöd m.m. Vid 
sidan av allvarlighetsgrad förefaller det vara adekvat att tala om osäkerhets-
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grad. Situationer eller tillstånd och symptom som man som patient är 
obekant med och vars allvarlighetsgrad och/eller konsekvenser man inte 
riktigt kan bedöma verkar leda till att man känner ett större behov av 
faktorn närhet. En situation där man som patient vill få ett födelsemärke 
borttaget är ett exempel på en sådan omständighet och trots att födelse-
märket antagligen inte utgör någon hälsorisk alls, existerar möjligheten att 
det faktiskt visar sig att patienten ifråga är drabbad av en typ av cancer. Att 
önskan om faktorn närhet i denna, och liknande, situationer är så pass hög 
har med all säkerhet att göra med oron och rädslan för att vara drabbad av 
någon allvarlig och/eller dödlig sjukdom. Men önskan om närhet måste 
inte nödvändigtvis vara kopplad till eventuell allvarlig fysisk sjukdom, utan 
kan vara förenad med osäkerhet angående andra aspekter än hälsa. Som 
framkommit tidigare i texten och i tabell 5.4 är inriktningen mot närhet 
vid misstänkt graviditet förvånansvärt stor med tanke på att det handlar 
om ett tillstånd som mycket sällan medför allvarliga hälsokonsekvenser. 
Snarare är det osäkerhet och/eller oro vad gäller det eventuellt blivande 
föräldraskapet och dess följder som leder till den förhållandevis höga 
värderingen av närhet. 
 
Men en ökning av allvarlighetsgraden kan även medföra ett behov av att få 
information och erhålla ökad kunskap om det aktuella tillståndet och den 
eventuella sjukdom som det kan röra sig om. Jag betecknar denna typ av 
närhet som auktoritativ närhet, vilket handlar om andra saker än stöd och 
empati. Dock är det inte otänkbart att en och samma patient kan önska 
både den emotionella och den auktoritativa närheten i en och samma 
situation. 
 
Figur 5.1 är en schematisk framställning av den generella inställningen till, 
eller uppfattningen om, patientfokuseringsfaktorer. Utifrån det material jag 
har analyserat förhåller det sig på så vis att närhet är den faktor som 
värderas högst på en hög övergripande nivå för att sedan sjunka i värdering 
(till förmån för de mera instrumentella faktorerna: utbildning/kompetens 
och teknik) allteftersom en konkretisering sker. På den konkreta nivån där 
olika typer av skador, tillstånd och sjukdomar definieras, är den generella 
uppfattningen den att de instrumentella faktorerna har ett högre värde än 
faktorn närhet. Dock vill jag påpeka att önskan om, eller värderingen av, 
närhet ökar då anledningen till vårdkontakten är förenad med ett stort 
inslag av osäkerhet, oro och/eller rädsla, samt vid (hälso-)tillstånd som 
kännetecknas av en hög allvarlighetsgrad. Att dra en skiljelinje mellan det 
enkla och det omfattande är dock en bedömningsfråga som med 
nödvändighet måste innehålla ett visst mått av godtycklighet. Jag har valt 
att i det enkla (bekymmerslösa) inkludera skärsår som behöver sys, 
misstänkt graviditet, genomförande av förlossning och diffus trött- och 
hängighet. I det omfattande (allvarliga) ingår borttagande av födelsemärke, 
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hjärtoperation, inlagd (med allvarligt tillstånd) på sjukhus och att vara 
drabbad av cancer. 
 
 

Övergripande nivå 
(icke definierade situationer) 

Specifik nivå 
(definierade situationer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Enklare  ärenden                                             Omfattande ärenden 
        

Figur 5.1: Respondenternas uppfattning om patientfokuseringsfaktorer/-strategier i samband med 
olika nivåer (övergripande och specifik) samt olika typer av sjukärende.70

 
 
I ett försök att klargöra vilka variabler som är mest framträdande för 
skillnad i orientering mot närhet respektive instrumentella faktorer 
generellt sett visar det sig att kön är en central variabel. I mitt material har 
jag funnit att det är vanligare bland män än bland kvinnor att ha en 
                                          
70 Som ett exempel på hur konstruerandet av modellen (staplarna) har gått till kan jag använda 
faktorn närhet i samband med enklare ärenden. Jag har lagt ihop andelen som föredrar närhet i 
samband med enklare ärenden och sedan delat denna summa med antalet ärenden. På så vis har 
jag fått fram ett genomsnittsvärde som motsvaras av stapelns höjd. 

Närhet 

Personlig
kontakt med 

vårdpersonalen 
som
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lyhördhet och 
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a) Teknik 

b) Utbildning/ 
kompetens

Närhet 

Icke närhet 

Närhet 

Icke närhet 
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instrumentell inställning till sin hälsa och till vården, oavsett om det 
handlar om inställning på en övergripande nivå eller på en specifik nivå. 
Detta innebär att män är mer benägna att föredra vård/behandlings-
alternativ som kännetecknas av snabbhet, (specialist-)läkare och medicin-
teknisk utrustning, medan kvinnor är mer benägna att föredra en generell 
vård såväl som enskilda behandlingar med ett större inslag av närhet i form 
av samtal, empati, stöd, individintresse etc. Dessa resultat är överens-
stämmande med annan forskning som visar på mäns och kvinnors skilda 
orientering.71  
 
Andra (återkommande) variabler som i olika grad påverkar inställningen är 
social position, ålder och erfarenheter. I den mån det går att tala om 
generella mönster är högre utbildade i jämförelse med lägre utbildade mer 
inriktade mot de instrumentella faktorerna och mindre orienterade mot 
faktorn närhet. Till viss del är dessa resultat svåra att förklara men 
eventuellt kan det vara så att högutbildade personer (som följd av sin 
utbildning och sitt yrke) har lättare för att på olika sätt erhålla och ta till 
sig information och därmed upplever ett i jämförelse mindre behov av att 
särskilda resurser avsätts till olika aspekter tillhörande faktorn närhet.  
 
Erfarenhet har en allmän tendens att medföra ökad inriktning mot ett 
behandlingsalternativ som karaktäriseras av instrumentella faktorer. Vad 
detta konkret innebär är att personer som har erfarenhet av olika 
definierade vårdärenden och sjukdomar föredrar sådant som specialister, 
provtagning och/eller snabbhet, istället för närhet i form av att tid avsätts 
till samtal utifrån patientens individuella situation och hans eller hennes 
personliga bekymmer och funderingar. Att individer utan personlig 
erfarenhet av olika specificerade situationer och tillstånd är mer inriktade 
mot faktorn närhet har troligtvis ett samband med att situationen ifråga är 
obekant och oviss, och/eller att den medför känslor av oro och rädsla. 
Således kan erfarenhet betraktas ha en avdramatiserade effekt. 
 
När det gäller ålder förefaller det som att stigande ålder har en mer eller 
mindre allmän tendens att leda till ökad önskan om instrumentella 
faktorer. Detta resultat är i viss mån överstämmande med Hausman (2004) 
som påvisar att äldre patienter är mer inriktade mot, och nöjda med den 
paternalistiska modellen vad gäller mötet mellan patient och läkare, där 
läkaren utan patientens inblandning avgör behandlingsform. Även 
McCann och Weinman (1996) uppmärksammar att yngre och äldre 
patienter skiljer sig åt, bland annat genom att vårdmöten mellan läkare och 
patient generellt sett tar mer tid i anspråk då patienten är yngre. Detta 

                                          
71 Se exempelvis Wright 1982; Christensen 1987; Kohler-Riessman 1990; Baslow och Rubenfield 
2003. 
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resultat överensstämmer med resultaten i föreliggande studie som visar att 
yngre i samband med diverse sjukärenden är mer benägna att vilja 
diskutera med vårdpersonalen om det aktuella. 
 
I nästkommande kapitel avser jag att jämföra uppfattningen om 
kundfokuseringsfaktorer i bankverksamhet med uppfattningen om patient-
fokuseringsfaktorer inom sjukvården i syfte att identifiera likheter och 
skillnader. I samband med detta kommer jag att presentera en gemensam 
modell över inställningen till och uppfattningen om de tre faktorerna 
utbildning/kompetens, teknik och närhet gällande i synnerhet områdena 
bankverksamhet och sjukvård. Troligtvis är resultaten från dessa två skilda 
områden inte helt unika, utan gäller även för andra områden/branscher 
som karaktäriseras av högre kvalificerat tjänstearbete vars (tjänste-)utbud 
upplevs vara viktigt för mottagaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

6. Sammanfattande diskussion 
 
Utan att gå in i någon djupare diskussion angående vilket sorts samhälle vi 
numera befinner oss i, kan jag konstatera att det råder en viss samsyn om 
att tjänstesamhället numera dominerar över industrisamhället. Påståenden 
om dagens samhälle gör gällande att det präglas av nya och annorlunda 
omständigheter, vilket medför effekter inte minst för företag och andra 
verksamheter. Den påstådda övergången från industrisamhälle till tjänste-
samhälle har medfört – åtminstone enligt service management-forskningen 
– att företag måste ägna mer intresse och kraft åt att utveckla ett så kallat 
kundfokus, dvs. vara lyhörd inför vad verksamhetens kunder (inkluderat 
benämningar som patienter, elever, skattebetalare m.m.) har för önskemål, 
behov och krav; kort sagt vad kunden vill ha.  
 
När studien påbörjades i slutet av 1990-talet hade flera företag, och andra 
verksamheter, under det senaste årtiondet reducerat sin personalstyrka (inte 
minst på grund av lågkonjunktur), och då främst genom att andelen lägre 
utbildad personal på olika sätt minskats.72 Från olika håll (statsmakten, 
arbetsgivare och fackförbund) har det i varierande utsträckning påtalats att 
den sammanlagda kompetensen bland de arbetande är för låg och därmed 
bör höjas, och av olika skäl – som på ett eller annat sätt mynnar ut i 
konkurrenskraftiga företag, säkerställande av arbetstillfällen och i slutändan 
välfärden – har de inblandade parterna varit överens om vikten av 
kompetenshöjning.  
 
Vid sidan av debatten om kompetenshöjning hävdas det inte minst av 
service management-forskare att ett konkurrenskraftigt företagande bygger 
på kundfokusering – att ge kunden det kunden vill ha. Även skälen till att 
höja kompetensen kan i olika stor utsträckning sägas handla om kund-
fokusering och således förekommer det två påståenden/uppfattningar som 
båda kan antas medföra konsekvenser för det moderna arbetslivet, dess 
företag och de anställda.  
 
� Kompetensen/utbildningsnivån bör höjas 
� Det är väsentligt att utveckla kundfokuserade företag 
 
Logiskt hänger det ovanstående ihop på så vis att mera kompetent 
personal (i reell mening ofta högre utbildad) anses vara bättre rustad att 
tillgodose kunders önskemål och genom nöjda och lojala kunder kan man 
effektivt konkurrera på en alltmer hårdnande marknad.  
                                          
72 Mellan åren 1993-1996 minskade andelen sjukvårdsbiträden med 70 procent och undersköterskor 
med 11 procent (Landstingsförbundets personalstatistik); Inom bankverksamhet minskades 
personalstyrkan med 15 procent från 1990-talets början till 1996 (Bankinstitutens Arbetsgivar-
organisations (BAO) verksamhetsberättelser 1990-96. 
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En genomgång av service management visar att det kunder vill ha i stor 
utsträckning påstås vara närhet/personligt möte där kundens önskemål, 
behov och krav tillgodoses av den anställde genom att denne tillhanda-
håller skräddarsydda lösningar. Författare som Featherstone (1991) och 
Mossberg (2003) menar att i och med tjänstesamhällets utbredning har 
masskonsumtionen i stort sett spelat ut sin roll. För att kunna vara verksam 
och konkurrera i tjänstesamhället anses det vara nödvändigt för diverse 
verksamheter att skapa och/eller utveckla kundfokus. Det centrala i 
begreppet kundfokus är att ge kunderna unik och personlig service. 
Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) menar att ett framgångsrikt 
företagande bygger i huvudsak på att tillhandahålla ”bättre” service än 
konkurrenterna eftersom konkurrerande företags utbud vad gäller 
produkter och tjänster har – över tid – blivit tämligen likartat. 
Förutsättningen för att ge bättre service (inte minst genom så kallade 
skräddarsydda alternativ/lösningar) än konkurrenterna förefaller ofta vara 
avhängigt ett fysiskt möte mellan anställd och kund, där kundens 
önskemål, behov och krav kan ge sig tillkänna.   
 
Hausman (2004) hävdar – i enlighet med många andra – att kundens 
tillfredsställelse med tjänstemötet markant påverkas av samspelet mellan 
kund och anställd. I detta (tjänste-)möte, som med den företags-
ekonomiska terminologin ofta går under benämningen sanningens ögonblick, 
anses det vara väsentligt att den anställde har förmågan och viljan att 
tillgodose de skiftande kundkrav som kan existera för att mötet skall utfalla 
till kundens belåtenhet (Fuller och Smith 1996; Bettencourt och Gwinner 
1996; Sparks, Bradley och Callen 1997). Vanligtvis innebär detta att den 
anställde måste underordna sig kunden och anpassa attityd, stil och språk 
så det överensstämmer med vad kunden vill ha. Ofta framförs det i ovan 
nämnda forskningstradition att varje kund är unik och att varje kunds 
angelägenheter skall hanteras på ett personligt och skräddarsytt sätt; det 
handlar från företagens/verksamheternas sida om att skapa en service-
kultur. I tankarna och idéerna om kundfokusering intar begrepp som 
personlig relation och närhet en viktig plats. Från verksamhetens sida handlar 
det om att förmedla en känsla av omtanke om kunden som individ, något 
som delvis, eller till och med helt undanskymmer det faktum att relationen 
mellan företag och kund i grund och botten handlar om ekonomiska 
transaktioner (Abiala 2000). 
 
Stora delar av den forskning som bedrivs om och kring tjänster fokuserar 
på lägre kvalificerat tjänstearbete; detta gäller oavsett om det handlar om 
den ofta pro management-inriktade företagsekonomiska tjänsteforskningen 
som går under benämningen service management eller en mera kritisk 
forskning med fokus på de anställdas arbetsvillkor. Oavsett skillnader i 
utgångspunkt och perspektiv generaliseras gärna resultat och analyser till 
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att omfatta i stort sett hela tjänstesektorn. Enligt Hall (1994) förefaller det 
vara mer regel än undantag att personer som arbetar med tjänster är lågt 
betalda och har låg grad av inflytande och makt. Detta trots att det 
bevisligen existerar en mängd tjänsteyrken med snarast motsatta 
arbetsförhållanden. Schneider och Bowen (1998) är av åsikten att det är 
mycket viktigt att anställa ”rätt typ” av personer för arbetsuppgifter med 
kundkontakt vilket antyder att de anställda skall anpassa sig till kundernas 
skiftande önskemål. En vanlig slutsats angående tjänstearbete generellt sett 
är att den anställde bör, uppmanas eller tvingas anpassa sig till varje 
enskild kund, något som i praktiken ofta innebär att den anställde måste 
underordna sig kunden. Detta är dock inte något som företrädare för 
service management-perspektivet hymlar om.  
 
Trots att det uppenbarligen existerar en hel del tjänstearbete av låg 
kvalificeringsgrad, så går det inte att komma ifrån att det också finns 
högkvalificerat tjänstearbete som antagligen skiljer sig markant vad gäller 
en rad olika arbetsvillkor. Att det kan föreligga stora skillnader mellan olika 
typer av tjänster och tjänstearbete har dock påvisats, exempelvis av Bailey 
(2000) som menar att det är viktigt att skilja mellan professionella tjänster 
och sådana av enklare karaktär som omfattar yrkesgrupper som expediter 
och liknande med mera serviceinriktade arbetsuppgifter. I enlighet med 
denna kategorisering menar han att det är betydelsefullt att skilja mellan 
klienter och kunder – trots att dessa två begrepp ofta används som 
synonymer. Då det rör sig om professionellt tjänstearbete – vilket omfattar 
stora delar av bankverksamhet och sjukvård – litar mottagaren (klienten) i 
högre grad på den anställdes uppfattningar vad gäller olika råd och beslut. 
Vidare hävdar Bailey att professionella tjänster vanligtvis involverar 
omfattande konsekvenser för klienten, vilket sällan är fallet då det handlar 
om enklare serviceyrken där kontakten mellan mottagare (kund) och 
anställd karaktäriseras av ett i närmast anonymt möte vars primära 
funktion är enkel ekonomisk transaktion. 
 
Enligt service management är mötet mellan anställd och kund något 
centralt; det är i stor utsträckning i detta möte ansikte mot ansikte som 
förutsättningen finns vad gäller skapandet av kundtillfredsställelse. Service 
management betonar att det gäller för den anställde att på olika sätt 
tillgodose kundens önskemål (i vid bemärkelse) men undviker att precisera 
vad detta konkret handlar om i olika situationer. Den mera kritiska 
arbetsvillkorsforskningen som bedrivits på området påvisar också den att 
det handlar om att på olika sätt tillgodose önskemål från kunder – 
härvidlag råder en samsyn mellan de två disciplinerna. Vidare förefaller 
forskningen (oavsett perspektiv) att dels fokusera på typiska serviceyrken 
med förhållandevis låga krav på kvalifikationer, där det i arbetets karaktär 
finns ett stort inslag av betjäning och uppassning, dels generalisera resultat 
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från enskilda studier till att omfatta hela tjänstesektorn och i det närmaste 
allt tjänstearbete. Forskningen om de anställdas arbetsvillkor är till stor del 
kritisk till arbetsförhållanden inom tjänstesektorn och de negativa 
konsekvenser som arbetet kan ha för den anställde, medan service 
management-forskningen framför i olika hög grad att närhet (i en närmast 
diffus mening) är mycket väsentligt för dagens kunder.73 Sammantaget är 
närhet (personlig kontakt/relation) något mycket centralt när tjänstearbete 
diskuteras.  
 
Det finns en viss motsättning mellan att hävda kompetenshöjning 
samtidigt som krav på närhet (den anställdes anpassning till och 
uppassning av kunden). Det är högst troligt att ju högre utbildning den 
anställde har desto mindre intresserad är han eller hon av att utföra lägre 
kvalificerade arbetsuppgifter av mera betjänande och uppassande natur. 
Den sammantagna debatten och retoriken ger upphov till frågor rörande 
huruvida närhet (om än i diffus mening) verkligen är det dominerande 
inslaget i tjänstearbete generellt sett, och huruvida kunder efterfrågar 
närhet i den omfattning som det i vissa fall påstås eller antyds. 
 
Jag kan hålla med om att kunder, såväl direkt som indirekt, kan påverka 
hur företag och andra organiserar sin verksamhet och att det i slutändan 
får konsekvenser vad gäller den anställdes arbetsförhållanden. Men det är 
också så att att retoriken om vad kunder vill ha påverkar och styr 
verksamheter i väsentlig grad. Att hänvisa till att det är kunderna som kräver 
det ena eller andra är påståenden som inte sällan förefaller sakna empiriska 
belägg och således behöver undersökas närmare.  
 
Stora delar av personalen inom både bankverksamhet och sjukvård är 
högkvalificerad på så vis att de har genomgått en formell högskole- eller 
universitetsutbildning. Vidare kan båda verksamheterna hänvisas till vad 
Bailey (2000) benämner professionellt tjänstearbete, och det torde vara 
uppenbart att vissa situationer och ärenden involverar omfattande 
konsekvenser för mottagaren (bankkunden respektive patienten). Bank och 
sjukvård är verksamheter som också skiljer sig åt i olika avseenden. 
Bankerna å sin sida är verksamma på den privata och konkurrensutsatta 
marknaden och även om det inte är uppenbart vid första anblicken kan de 
i stora drag jämföras med vilken affärsrörelse som helst. De drivs utifrån 
ekonomiska motiv och vinstintresset är således dominerande. Sjukvården å 
sin sida tillhör till största delen fortfarande den offentliga sektorn och 
finansieras via skattemedel. Många landsting uppvisar ett ekonomiskt 

                                          
73 Se figur 2.2 där jag presenterar en analytisk uppdelning av det personliga mötets karaktär mellan 
anställd och kund.  
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underskott och måste därför sänka sina kostnader, dvs. bli mer ekonomiskt 
effektiva. 
 
Trots att man kan argumentera för att bank och sjukvård är vitt skilda 
verksamheter med ganska lite gemensamt finns det en hel del som förenar 
dessa två. Båda kan kategoriseras som tjänsteverksamhet och båda spelar 
stor roll i människors liv generellt sett. Att de två verksamheterna är av stor 
betydelse (dock i olika hög grad för olika individer) sammanhänger också 
med att det i stort sett är omöjligt att systematiskt välja bort någon av dem. 
Förutom att både banken och sjukvården genomgått en liknande struktur-
omvandling (där lägre utbildade personalkategorier minskats till förmån 
för högre utbildade kategorier) i syfte att höja den sammantagna 
kompetensen existerar det inom båda verksamheterna ett uttalat mål vad 
gäller att placera mottagaren – bankkunden respektive patienten – i 
centrum. 
 
Syftet med föreliggande studie är som bekant att undersöka kunders 
inställning till olika kundfokuseringsfaktorer/-strategier i anslutning till 
högre kvalificerat tjänstearbete. Ett konkretiserande av detta syfte medför 
tre frågeställningar som jag avser att behandla/besvara i detta avslutande 
kapitel: 
 
� Skiljer sig önskan om hanterande av situationer och ärenden med avseende på 

kontext, dvs. sådant som verksamhetsområde, abstraktionsnivå och ärendens 
komplexitet? 

 
Svaret på denna fråga är inte alldeles entydig. Det korta svaret är att det 
föreligger skillnad i bankkunders och patienters värdering av olika faktorer 
beroende på vilken nivå bedömningen görs. Vid en helhetsbedömning på 
övergripande nivå visar det sig att närhet värderas i särklass högst medan 
instrumentella faktorer (teknik och utbildning) värderas högre på 
specificerad nivå där ärenden definieras. Dessutom spelar ärendens 
komplexitet (allvarlighetsgrad) in på bedömningen av olika faktorers värde 
på så sätt att önskan om närhet stiger i takt med ärendets komplexitet. 
Denna frågeställning behandlas mer ingående i avsnittet ”Den över-
gripande nivån kontra den specifika nivån”. 
 
� Är service managements generella påståenden om betydelsen av närhet mellan 

kund och anställd gällande även i högre kvalificerat tjänstearbete som bank-
verksamhet och sjukvård? 
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Närhet är förvisso är en betydelsefull faktor men har den inte den 
dominerande ställning som service management-forskarna hävdar. 
Dessutom förefaller närhet i samband med högre kvalificerat tjänstearbete 
vara av en annan karaktär än den som förespråkas (av service management) 
i anslutning till lägre kvalificerat tjänstearbete. Även denna frågeställning 
behandlas i avsnittet ”Den övergripande nivån kontra den specifika nivån”. 
 
� Är önskan om hanterande av situationer och ärenden beroende av sådant som 

kundens/patientens kön, ålder, socioekonomiska status och erfarenhet? 
 
Det korta svaret på denna fråga är ja. Det visar sig till exempel att kvinnor, 
lägre utbildade och de utan olika typ av erfarenhet är mer benägna att ge 
uttryck för en önskan om faktorn närhet. Som en logisk konsekvens av 
detta tenderar män, högutbildade och de med erfarenhet av olika slag vara 
mer inriktade mot ett hanterande vars kärna består av instrumentella 
faktorer alternativt att på egen hand hantera och lösa ärenden. I avsnittet 
”Två olika typer av kunder och patienter” diskuteras denna frågeställning 
mer ingående och i ”Avslutande kommentarer” presenteras en samman-
fattande tabell i syfte att ge en översiktlig bild av hur de olika centrala 
variablerna påverkar önskan om närhet respektive instrumentella faktorer. 
 
 
6.1 Den allmänna uppfattningen om bank och sjukvård 
 
Min undersökning visar att människor på basis av den erfarenhet man har 
av kontakt med banken och sjukvården i allmänhet är nöjda och man har 
ett gott förtroende för båda dessa verksamheter (tabell 6.1). Denna bild är 
inte överensstämmande med den bild som vanligtvis målas upp i media 
där olika typer av ”missförhållanden” påtalas. Dessa handlar om såväl den 
offentliga vården (där det kan röra sig om sådant som långa vårdköer, 
nedläggningar av kliniker och sjukhus samt feldiagnostiseringar och 
felbehandlingar) som den finansiella sektor bankerna tillhör (där kritiken 
har rört oansvarig utlåning före bankkrisen i början av 1990-talet och vad 
som har benämnts oetiskt agerande i form av exempelvis väl tilltagna 
bonussystem och fallskärmsavtal som i slutändan kunderna får betala). 
 
Skälen till den överlag positiva uppfattningen kan ha att göra med att 
åtminstone en del av respondenterna förmodligen betraktar såväl 
bankverksamhet som sjukvård i termer av ett slags myndighetsutövande, 
och att man som mottagare (dvs. bankkund och patient) eventuellt inte 
förväntar sig någon större möjlighet till påverkan och bestämmande. 
Echeverri och Edvardsson (2002:104) skriver: ”En tjänst syftar till att 
tillgodose kundbehov och infria kundens förväntningar”. Det kanske är så 
att både banken och sjukvården är bra på att svara upp mot de för-
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väntningar (oavsett om dessa är lågt eller högt ställda) respondenterna har 
på respektive verksamhet och att detta återspeglas i den positiva upp-
fattningen.  
 
 
Tabell 6.1: Andel som har en positiv allmän uppfattning om och gott förtroende för banken 
respektive sjukvården. Andel i procent.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Män Kvinnor Totalt N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bankverksamhet 
Ganska eller mycket nöjd vad gäller den allmänna 
uppfattningen om banken 

91 96 93 1249 

Ganska eller mycket gott förtroende för banken 90 94 92 1249 

Sjukvård 
Ganska eller mycket nöjd vad gäller den allmänna 
uppfattningen om sjukvården 

86 87 86 1245 

Ganska eller mycket gott förtroende för sjukvården 83 83 83 1244 
_____________________________________________________________ 
 
 
Möjligtvis påverkas inställningen till bank och sjukvård även av det 
styrkeförhållande som i princip alltid råder i en relation mellan mottagare 
och verksamhet. Som kund i banken respektive patient i sjukvården är det 
antagligen förhållandevis vanligt (i jämförelse med vissa andra 
verksamheter och branscher) att man hamnar i ett slags underläge i 
kontakten med åtminstone personalkategorier med hög formell utbildning 
(civilekonomer och läkare). 
 
 
6.2 Den övergripande nivån kontra den specifika nivån 
 
Som jag har påvisat tidigare har forskningen om kundfokus främst handlat 
om så kallat lågkvalificerat tjänstearbete oavsett om den bedrivits av pro 
management-orienterade forskare eller av mera kritiskt inställda sådana. 
Den sammantagna forskningen har i stora drag visat att mötet (som gärna 
framställs i termer av personlig relation) mellan anställd och kund utgör ett 
betydande inslag i en tjänstebaserad verksamhet, och att det ofta handlar 
om att den anställde skall anpassa sig och sitt uppträdande i enlighet med 
kundens önskemål för att mötet skall utfalla till kundens belåtenhet. I viss 
mån stöder resultaten från denna studie tidigare forskningsresultat som 
visar på betydelsen av närhet/personlig kontakt mellan anställd och kund, 
men de pekar också på att närhet som kundfokuseringsfaktor ibland är 
överskattad. 
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Vid en helhetsbedömning (övergripande nivå) av såväl bankverksamhet 
som sjukvård framkommer det att faktorn närhet uppfattas vara den 
viktigaste av de faktorer som ingår i studien. Majoriteten av 
respondenterna anser att det mest angelägna är att det i bankverksamhet 
ges möjlighet för kunden att personligen besöka banken för alla typer av 
ärenden och att det i kontakt med sjukvården finns möjlighet till en 
personlig relation där personalen lyssnar på individen samt visar intresse 
och omtanke om denne. På en övergripande nivå rangordnas faktorn 
närhet högre än såväl moderna tekniska hjälpmedel som personalens 
utbildning inom ekonomi respektive medicin. 
 
Min tolkning av detta resultat är att värderingen till stor del grundas i en 
uppfattning om vad som karaktäriserar det goda. Den höga värderingen av 
närhet på en övergripande nivå har antagligen ett stort inslag av symboliskt 
värde, delvis på grund av att respondenterna i sin värdering av olika 
faktorer (implicit) ombeds att bedöma verksamheter utifrån en över-
gripande och allomfattande utgångspunkt där såväl det enkla (vardagliga, 
rutinmässiga, bekymmerslösa etc.) som det omfattande (allvarliga, 
komplicerade etc.) innefattas. På en specifik nivå däremot är närhet – 
liksom de andra faktorerna teknik och utbildning/kompetens –lättare att 
förhålla sig till eftersom det på denna nivå handlar om definierade och 
specificerade situationer, tillstånd och ärenden. Senare kommer jag att 
påvisa att det råder en viss diskrepans (i uppfattning om olika faktorers 
värde) mellan den övergripande och den specifika nivån. Denna 
diskrepans kan förklaras av, eller i alla fall relateras till, att det generellt sett 
förefaller existera en viss skillnad mellan ideologi och handling, eller med 
andra termer: diskurs och praktik (se exempelvis Bekkengen 2002). 
 
Den höga värderingen av närhet – på en övergripande nivå – kan också 
handla om tillgänglighet och möjlighet i en eller annan mening. Jag har 
tidigare varit inne på tanken att faktorn närhet kan ha ett latent värde, 
vilket helt enkelt innebär att möjligheten att besöka banken (även för 
vardagliga ekonomiska ärenden) och möjligheten att få tid med 
vårdpersonalen för samtal (även i samband med enklare sjukfall) uppfattas 
vara viktiga aspekter trots att de allra flesta inte gör anspråk på någon högre 
grad av närhet i samband med enklare (okomplicerade, bekymmerslösa, 
rutinmässiga, vardagliga) bank- och sjukvårdsärenden. 
 
Den dominerande ställning som faktorn närhet har vid en övergripande 
bedömning av de båda verksamheterna kvarstår inte då respondenterna 
ombeds att ta ställning till olika konkreta situationer och ärenden. 
Resultaten i föreliggande studie visar med tydlighet att faktorn närhet har 
en underordnad plats i samband med enklare bank- och sjukärenden. 
Närhet förefaller för majoriteten av de tillfrågade vara överflödig då det 
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handlar om vardagliga ekonomiska bestyr (som att ta ut kontanter och 
betala räkningar) liksom enklare sjukärenden som inte medför någon 
uppenbart allvarlig hälsorisk och därmed inte heller aktiverar känslor av 
oro och/eller rädsla. För sådana enklare ärenden föredrar de allra flesta ett 
snabbt och smidigt hanterande, vilket medför att de instrumentella 
faktorerna blir mer intressanta för kunden/patienten. Det är då intressant 
att Mattila och Enz (2002), hävdar att de allra flesta tjänstemöten 
karaktäriseras av korta och opersonliga möten mellan anställd och kund. 
Om det är så att majoriteten av alla tjänstemöten är av den karaktär 
Mattila och Enz hävdar, samt att de förenas av det förhållandevis 
odramatiska och vardagliga kan service managements kraftiga betoning på 
närhet och personlig relation ifrågasättas.  
 
Det framkommer förhållandevis tydligt att då det rör sig om enklare 
bankärenden föredrar majoriteten av de tillfrågade att sköta dessa med 
hjälp av olika tekniska system och apparater. Från företagsekonomiskt 
tjänsteforskningshåll framförs ibland uppfattningen att kundmedverkan ökar 
kundens tillfredsställelse med det aktuella företaget och/eller den aktuella 
tjänsten. Echeverri och Edvardsson (2002:109) skriver: ”kunden är delaktig, 
inte enbart som mottagare och bedömare av resultatet , utan även som 
skapare (producent) av resultatet och därmed tjänstens kvalitet. […] Att 
utbilda kunder till professionella medproducenter framstår i allt högre grad 
som en av tjänstemarknadsföringens huvuduppgifter.” Det förefaller som 
att denna kundmedverkan till stora delar handlar om att kunden på egen 
hand skall hantera och klara av olika situationer och ärenden. Det är 
möjligt att bankkunder som tar ut kontanter i bankautomat eller för över 
pengar mellan olika konton via internet i någon mån kan betraktas som 
medproducenter av tjänster men enligt min uppfattning handlar det inte 
om att de är professionella producenter av högkvalitativa tjänster.74  
 
Uppfattningarna från service managements håll angående de positiva 
effekter kundmedverkan medför, inte minst i samband med kundnöjdhet/-
tillfredsställelse, har en motsvarighet i vårdsammanhang där patient-
inflytande anses medföra ökad patienttillfredsställelse. Då det gäller 
sjukvård, hävdar McCann och Weinman (1996) att många patienter 
upplever att det inte ges tillräckligt med tid och utrymme för samtal och 
diskussion med vårdpersonalen, och Jones m.fl. (2004) påvisar att det 
existerar en uppfattning om att ökat patientinflytande borgar för en bättre 
vård, sett ur patientens perspektiv. Dock visar det sig att de tillfrågade 
anser att enklare sjukärenden, i likhet med vardagliga bankärenden, med 

                                          
74 Jag vill påpeka att Echeverri och Edvardsson i detta avseende inte uttryckligen talar om 
bankkunder som med teknikens hjälp hanterar och löser sina ekonomiska ärenden. Dock är min 
uppfattning att då företag lämnar över ansvaret för olika sysslor rör det sig främst om rutinärenden av 
mindre kvalificerad art. 



170

fördel kan hanteras på ett sätt där smidighet och snabbhet är framträdande 
inslag.  
 
Resultaten i föreliggande undersökning tyder på att patientinflytande inte 
anses särskilt attraktivt då det handlar om enklare sjukärenden, och att 
man i sådana fall inte har något emot att vården tillämpar en så kallad 
paternalistisk modell (Charles, Gafni och Whelan 1999) vilken känne-
tecknas av att läkaren själv, utan patientens inblandning, avgör hur ärendet 
skall hanteras. Att man i samband enklare sjukärenden inte efterfrågar 
närhet har med största säkerhet att göra med att man som patient inte 
upplever sådana situationer som särskilt oroande eller skrämmande.  
 
Majoriteten föredrar således att situationer och ärenden av enklare och 
närmast bagatellartat slag (som inte riskerar medföra betydande och/eller 
långtgående konsekvenser) hanteras genom ett större inslag av 
instrumentella faktorer. Det hela förmodas handla om att på ett smidigt 
och tidseffektivt sätt kunna utföra och lösa (nödvändiga men dock 
bekymmerslösa) ärenden, och att då ställas inför ett hanterande som inne-
håller en högre grad av närhet – oavsett om det rör sig om bankverksamhet 
eller sjukvård – uppfattas vara ett besvärligt och (onödigt) tidskrävande 
alternativ.  
 
Då det rör sig om situationer och ärenden, vilka uppfattas – av bank-
kunder och patienter – som mera omfattande, komplicerade, allvarliga, 
diffusa och osäkra, samt medför konsekvenser som kan få betydande 
inverkan på individens liv ökar önskan om närhet som kundfokuserings-
faktor.  
 
I samband med mera omfattande bankärenden (som placering av en stor 
summa pengar samt större lån i samband med exempelvis husköp) anser 
majoriteten av de tillfrågade att de vill diskutera det aktuella med bankens 
personal. Skälet till att man vill diskutera omfattande affärer med bank-
personalen är troligtvis den osäkerhet som ofta följer (exempelvis aktie-
marknadens upp- och nedgång; räntenivåer och bindningstider m.m.), i 
kombination med de stora ekonomiska konsekvenser (negativa såväl som 
positiva) som kan medfölja. Detsamma gäller för olika typer av sjuk-
ärenden av mera omfattande, allvarlig, komplicerad, diffus och osäker 
natur. I samband med symptom som kan vara tecken på allvarlig sjukdom 
(inkluderat åkomma, skada, tillstånd etc.) eller vid redan diagnosticerad 
sådan stiger önskan om närhet på bekostnad av de mera instrumentella 
faktorerna.  
 
Innan jag diskuterar önskan om närhet, vilken framträder i olika hög grad 
vid mera omfattande (komplicerade och/eller allvarliga) situationer och 
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ärenden i samband med bankverksamhet och sjukvård, vill jag återgå till 
service management-forskningen och i korthet sammanfatta hur jag tolkar 
denna forsknings uppfattning om faktorn närhet.  
 
Den närhet som anses vara grundläggande för ett effektivt företagande och 
för en hög grad av kundnöjdhet förefaller till stora delar handla om 
uppassning i en betjänande mening från den anställdes sida, där kunden 
intar en överordnad roll. Företrädare för service management-perspektivet 
som Sparks, Bradley och Callen (1997) menar att ett lyckat möte (sett ur 
kundens perspektiv) bland annat handlar om att den anställde anpassar sig 
till kunden och underordnar sig denne. En närliggande uppfattning 
framförs av Bettencourt och Gwinner (1996) som hävdar att anställda vilka 
är villiga att ändra sitt beteende (stil och uppträdande) så att det matchar 
skilda kunders beteenden är de mest lämpade för tjänstearbeten. I 
anslutning till detta menar de båda författarna att den anställde skall låta 
kunden ta initiativ vad gäller på vilket sätt han eller hon vill bli bemött 
(formellt eller icke-formellt; skämtsamt eller allvarsamt etc.) och den 
anställde skall undvika att uttrycka sina personliga uppfattningar, 
värderingar och ideal.  
 
Anledningen till anvisningar av ovanstående slag är förknippade med en 
oro eller rädsla från företagets sida att stöta sig med kunden, något som 
kan äventyra den fortsatta (affärs-)relationen. Korczynski (2003) påvisar i 
samband med detta att många företag hellre anställer individer som har en 
positiv serviceattityd än sådana som besitter yrkesskicklighet, eftersom 
brister i det senare anses förhållandevis enkelt att åtgärda. Echeverri och 
Edvardsson (2002) konstaterar – med ett inslag av självklarhet – att olika 
kunder har olika behov, önskemål och förväntningar och att olika kunder 
upplever en och samma företeelse (inte minst en anställd) i tjänste-
produktionen på olika sätt. Författarna (2002:108) konstaterar att tjänster i 
stor utsträckning består av upplevelser och att ”ett tjänsteföretag måste 
även förstå kundens känslor.” Det är inte alldeles tydligt vad Echeverri och 
Edvardsson är ute efter då de betonar att kunder uppfattar anställda på 
olika sätt och att det är viktigt från företagets sida att förstå kundens 
känslor. Möjligtvis finns där en (implicit) koppling till förekomsten av 
estetiska krav på personalen, något som Warhurst och Nickson (2001) 
diskuterar i termer av looking good, sounding right, vilket i korthet handlar 
om att den anställde skall vara presentabel och uppträda i enlighet med 
ledningens och kundernas önskemål. Nöjda kunder är en förutsättning för 
ett konkurrenskraftigt företagande och enligt Danielsson (1995) leder detta 
till att företagen måste ge kunden maximal service och se till att det skapas 
och utvecklas kundrelationer som motverkar kundens eventuella 
benägenhet att anlita ett konkurrerande företag. 
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Även forskare som är kritiska till de arbetsförhållanden som gäller i många 
tjänsteyrken tar fasta på den familjära framtoningen och det betjänande 
och uppassande inslaget i tjänstearbete. Till exempel hävdar Hochschild 
(1983) att flygbolag gärna jämför kabinen med vardagsrummet och 
passagerarna med nära vänner. Abiala (2000:63) å sin sida menar till och 
med att det finns paralleller mellan prostitution och tjänstearbete: ”Det 
som är gemensamt för prostitution och olika inslag i serviceyrken är att 
’servicegivaren’ (ofta en kvinna) i en ojämlik relation är inriktad på att 
betjäna kunden och få ekonomiskt utbyte för det.” Gustavsson (1998) 
konstaterar att anställda i en rad olika tjänsteyrken upplever ett behov av 
att regelbundet avskärma eller distansera sig från företagets/verksamhetens 
kunder. Detta kan tolkas i termer av att kraven på den anställde vad gäller 
uppassning, anpassning, känslokontroll och ”rollgestaltning” etc. är något 
påtvingat som det är svårt att värja sig mot och att (arbets-)förhållanden i 
många tjänstearbeten är tämligen påfrestande för den anställde. 
 
Den ovanstående sammantagna beskrivningen av tjänstearbete och tjänste-
yrken – där betjänande närhet spelar en väsentlig roll – förefaller utgå från 
lägre kvalificerat arbete men har (implicit) generaliserats till att omfatta i 
stort sett ”allt” tjänstearbete inom hela tjänstesektorn. Då det handlar om 
tjänstearbete av högre kvalificeringsgrad – i detta fall bankverksamhet och 
sjukvård – är förvisso närhet en faktor många värdesätter; dock är 
närhetens innebörd/essens troligen av annorlunda slag, och önskan om 
närhet handlar om något annat än den stundtals gör i samband med låg-
kvalificerat tjänstearbete.  
 
I vare sig bankverksamhet eller sjukvård handlar faktorn närhet primärt om 
en betjänande sådan, vilket verkar vara den typ av närhet det i huvudsak rör 
sig om då service management (liksom den kritiska forskningen) talar om 
kontakter och relationer mellan anställda och kunder i tjänstearbete. Den 
betjänande närhetens essens är uppassning där kundens överordning är 
framträdande i olika hög grad. Jag vill hävda att bankverksamhet och 
sjukvård är verksamheter där det i praktiken finns mycket litet utrymme för 
en betjänande närhet, inte minst till följd av verksamheternas karaktär. 
Detta, i kombination med vissa personalkategoriers höga formella 
utbildningsnivå gör det närmast otänkbart att det skulle existera en 
betjänande närhet i en uppassande mening där kunden är överordnad den 
anställde. Vad det istället troligtvis rör sig om är att den stundtals 
prefererade närheten är av mera auktoritativ eller emotionell karaktär. 
 
En auktoritativ närhet kännetecknas av att man som bankkund eller patient 
främst efterfrågar den anställdes yrkeskunnande (som kan innefatta djupare 
kunskap såväl som enklare information) eller dennes befogenhet i 
anslutning till ett visst (omfattande) ärende. I samband med bankärenden 
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kan önskan om en auktoritativ närhet ge sig tillkänna på så vis att man 
genom ett möte med bankens personal efterfrågar den anställdes 
ekonomiska kompetens (exempelvis en bedömning av hur man får högst 
avkastning på ett kapital eller skatteregler i samband med försäljning av 
aktier) eller dennes befogenheter (exempelvis att förhandla om räntenivå 
för ett huslån). I vårdsammanhang kan den auktoritativa närheten på 
motsvarande sätt handla om den anställdes medicinska kompetens 
(exempelvis en bedömning av ett födelsemärke eller information om hur 
man minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom) eller den anställdes 
befogenheter (exempelvis utfärdande av remiss). Den auktoritativa 
närheten har stora inslag av kompetens och kvalifikation (formell 
utbildning) vilket medför att det inte är alldeles entydigt hur faktorerna 
auktoritativ närhet och kompetens/utbildning skall skiljas åt.  
 
En emotionell närhet karaktäriseras av sådant som individintresse, stöd, 
sympati och empati, tröst, uppmuntran m.m. Då en emotionell närhet 
efterfrågas handlar det primärt inte om betjäning och uppassning och inte 
heller om att erhålla kunskap och information. Istället handlar det om att 
genom ett möte få känslomässigt stöd i en eller annan form. I bank-
verksamhet kan önskan om emotionell närhet ge sig tillkänna genom att 
man som bankkund vill få (känslomässig) bekräftelse för att ett visst beslut 
är det rätta (exempelvis att låna en större summa pengar för att köpa ett 
utannonserat hus, eller att satsa sitt sparkapital på aktier i ett visst företag i 
en viss bransch). I vårdsammanhang handlar emotionell närhet till stora 
delar om att patienten är i behov av personligt stöd på grund av oro 
och/eller rädsla i samband med eventuell såväl som diagnosticerad 
sjukdom (inkluderat åkomma och skada).  
 
Att föredra närhet i samband med bank- och sjukärenden verkar ha ett 
klart samband med kundens och patientens uppfattning och upplevelse av 
allvarlighets- eller osäkerhetsgrad tillsammans med potentiellt långtgående 
konsekvenser. Att under sådana omständigheter efterfråga närhet handlar 
med största säkerhet inte om att bankkunder och patienter vill bli 
uppassade i den betjänande närhetens mening, utan om att endera 
efterfråga den anställdes fackkunskaper (i vid bemärkelse) eller erhålla 
personligt stöd i form av empati, tröst, uppmuntran eller liknande. Trots 
att värderingen av (be-)handlingsalternativ som innehåller en förhållande-
vis hög grad av närhet ökar i relation till situationens/ärendets 
”allvarlighetsgrad” vill jag uppmärksamma att i samband med sjukvård 
föredrar majoriteten av de tillfrågade ändock ett alternativ innehållande 
främst instrumentella faktorer.  
 
Resultaten av föreliggande studie angående kundfokuseringsfaktorer vill jag 
sammanfatta i följande modell (figur 6.1) som syftar till att påvisa hur upp-
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fattningen om önskade faktorer skiljer sig åt dels mellan den övergripande 
och den specifika nivån, dels mellan enklare och mera omfattande 
ärenden.  
 

Övergripande nivå 
(icke definierade situationer) 

BANK & SJUKVÅRD 

Specifik nivå 
(definierade situationer) 

                             BANK                                                                         SJUKVÅRD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Närhet     Icke närhet               Närhet     Icke närhet                     Närhet        Icke närhet                 Närhet        Icke närhet 
                        
          Enklare                       Omfattande                           Enklare                          Omfattande              
          ärenden                         ärenden                                ärenden                             ärenden               
                                                                                                                           
Figur 6.1: Illustration över värderingen av olika kund-/patientfokuseringsfaktorer (i bankverksamhet 
och sjukvård) på olika nivå samt i förhållande till enklare och mera komplicerade ärenden.75

                                          
75 Staplarnas höjd bygger på en sammanslagning av svar på olika frågor och bör betraktas mer som 
en illustration över den generella inställningen till kund-/patientfokuseringsfaktorer än som en 
återspegling i absoluta tal/andelar ifråga om uppfattningar vad gäller kundfokuseringsfaktorer/-
strategier. Det följande är exempel på hur jag har gått tillväga vid konstruerandet av modellen: 61 
procent rangordnar närhet på första plats i samband med bankverksamhet, medan motsvarande 
andel i samband med sjukvård uppgår till 64 procent – en addering av dessa ger 125, och delat i två 
blir det 62,5. Utifrån denna beräkning har jag valt att ge stapeln ”närhet” en höjd som ungefärligen 
motsvarar denna siffra/andel. Beräkningen av de instrumentella faktorerna har gått till på samma 
sätt.

Närhet 

Instrumentella 
faktorer

- Teknik 
- Utbildning/ 
  kompetens 
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I viss mån kan jag ansluta mig till service managements påståenden om hur 
viktig faktorn närhet är i kundintensivt tjänstearbete, men det förefaller 
högst troligt att närhet i samband med bankverksamhet och sjukvård är av 
en annan typ än den närhet som framträder i lågkvalificerat tjänstearbete. 
Trots service managements kraftiga betoning på de närhetsinriktade 
inslagen i tjänstearbete visar föreliggande studie att i mera kvalificerat 
tjänstearbete (åtminstone bankverksamhet och sjukvård) är andra faktorer 
och aspekter viktiga – inte minst på en specifik nivå i samband med olika 
definierade situationer och ärenden. 
 
En generell tolkning av resultaten från föreliggande studie angående 
faktorn närhet är att kundfokusering i högre kvalificerat tjänstearbete skiljer 
sig från kundfokusering i lägre kvalificerat tjänstearbete – inte minst genom 
frånvaron av betjänande närhet, vilken förefaller vara ett stort inslag i den 
kontext som befintlig forskning till stora delar har studerat. 
 
Jag har ovan redogjort för den generella inställningen till kundfokusering 
med avseende på faktorn närhet respektive icke närhet (bestående till stor 
del av de instrumentella faktorerna teknik och/eller utbildning, men också 
av en önskan om smidighet/snabbhet och att på egen hand lösa ärenden). 
Trots att majoriteten värderar närhet högst vid en helhetsbedömning av 
bankverksamhet och sjukvård, föredrar instrumentella faktorer vid enklare 
och bekymmerslösa ärenden samt är mer ”närhetsbenägna” då ärenden 
upplevs som komplicerade, allvarliga och omfattande med tillhörande 
potentiellt långtgående konsekvenser, vill jag i det följande nyansera det 
generella resultatet genom att identifiera och lyfta fram olika typer av 
kunder/patienter baserat efter variabler som kön, ålder, utbildningsnivå 
och erfarenhet. 
 
 
6.3 Två olika typer av kunder och patienter 
 
I det empiriska materialet går det att urskilja två olika typer av bankkund 
och patient: den närhetsinriktade och den icke närhetsinriktade. Valet av 
benämning grundas på att man som respondent systematiskt föredrar eller 
väljer en viss faktor/-er framför andra. Jag vill dock påpeka att såväl den 
närhetsinriktade som den icke närhetsinriktade kunden/patienten inte på 
eget bevåg preciserar närhet, teknik eller utbildning/kompetens som den 
viktigaste faktorn i kontakt med banken och sjukvården, utan att de två 
olika förhållningssätten framkommer då respondenterna ombeds att rang-
ordna faktorer i en allmän och övergripande mening och i samband med 
val av på förhand bestämda handlingsalternativ för olika beskrivna 
situationer (scenarier). Dock vill jag påpeka att respondenterna i anslutning 
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till de olika scenariernas svarsalternativ har givits möjligheten att på egen 
hand formulera hur de vill att det aktuella ärendet skall hanteras. 
 
Vad gäller faktorn närhet handlar den övergripande om personlig kontakt, 
där den anställde i mötet med kunden/patienten har till uppgift att hantera 
olika önskemål, behov och krav. Jag har redan konstaterat att närhet kan 
delas in i åtminstone tre olika typer: betjänande, auktoritativ och 
emotionell. Närhet i samband med bankverksamhet kan handla om att 
man som kund vill träffa personalen för att diskutera olika ekonomiska 
affärer, men också att man som bankkund anser det vara viktigt att kunna 
utföra enklare ärenden i kassan på banken. Närhet i samband med sjukvård 
handlar ofta om att man som patient känner oro och/eller rädsla och därav 
behöver någon att samtala med om sin situation.  
 
Vad gäller de instrumentella faktorerna är dessa konkret uttryckt teknik 
respektive utbildning/kompetens. Teoretiskt sett går det att särskilja dessa två 
men i praktiken – och då i synnerhet vad gäller sjukvård – kan teknik och 
utbildning/kompetens samspela på ett sätt som gör det nästintill omöjligt 
att fastställa vilken faktor som är den dominerande i olika (be-)handlings-
alternativ. Till följd av detta väljer jag att konsekvent slå samman teknik 
med utbildning/kompetens under begreppet instrumentella faktorer, 
oavsett om det rör bankverksamhet eller sjukvård. Att ha en icke 
närhetsinriktad inställning i samband bankverksamhet kommer till uttryck 
genom att man föredrar att utföra sina ärenden med hjälp av olika tekniska 
apparater och system, men också att man i så stor utsträckning väljer att på 
egen hand (utan inblandning från bankpersonalen) beräkna och bedöma 
olika typer av ekonomiska affärer. En instrumentell inställning i samband 
med olika sjukärenden består i att man som patient föredrar behandlings-
alternativ som kännetecknas av mera medicintekniska och/eller utbild-
ningsmässiga inslag, samt av ett snabbt hanterande än av att utrymme ges 
för exempelvis orosreducerande samtal. 
 
I den följande texten kommer jag att dels redovisa vilka bankkunder och 
patienter som är närhetsinriktade respektive instrumentellt inriktade, dels 
kommer jag att med hjälp av befintlig forskning presentera eventuella 
förklaringar. Dock vill jag poängtera att en del av förklaringarna till att 
vissa variabler påverkar inställningen på det ena eller andra sättet bör 
betraktas som preliminära. Detta på grund av att jag med utgångspunkt i 
föreliggande studie har begränsad möjlighet att kunna uttala mig om varför 
vissa variabler spelar in på uppfattningen om kund-/patientfokuserings-
faktorerna. 
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6.3.1 Den närhetsinriktade kunden/patienten 
 
Generellt sett är kvinnor och lägre utbildade mer benägna att föredra 
faktorn närhet framför de mera instrumentella faktorerna oavsett om det 
rör sig om bankverksamhet eller sjukvård. Även ålder spelar in på så vis att 
äldre är mer närhetsinriktade då det handlar om bankverksamhet medan 
yngre är mer närhetsinriktade i samband med olika sjukvårdsärenden. Att 
vara närhetsinriktad innebär i denna framställning att man föredrar att 
träffa personalen i de olika verksamheterna, inte minst för att samtala och 
diskutera aktuella ärenden, tillstånd eller situationer.  
 
I bankverksamhet visar sig närhetsinriktningen främst genom kundens 
önskan att diskutera med bankens personal då det handlar om för kunden 
mera omfattande ekonomiska ärenden som penningplacering och stora 
lån. Det närhetsinriktade kan också framträda i samband med enklare 
bankärenden och handlar då om att man vill (ha möjligheten att) besöka 
banken för att exempelvis ta ut kontanter eller betala räkningar. Vidare 
framträder närhetsinriktningen då det rör sig om skäl till att överväga ett 
bankbyte på så vis att bankens öppettider och bemötandet från 
personalens sida är viktiga aspekter.  
 
I kontakt med sjukvården framträder närhetsinriktningen genom att man 
som patient föredrar att det ges utrymme för samtal och diskussion om 
den aktuella situationen, och att man som patient inte betraktas enbart 
som ett ”sjukfall”. Ofta förefaller patientens närhetsinriktning vara grundad 
i en oro angående dennes hälsotillstånd, vilket innebär att det i det 
närhetsinriktade förhållningssättet troligtvis finns ett stort inslag av önskan 
om emotionell närhet där stöd, empati och tröst är framträdande. Detta 
begränsar dock inte möjligheten att det samtidigt kan finnas en önskan 
från patientens sida om auktoritativ närhet, vilket innefattar sådant som 
information om tillståndet (inkluderat symptom, skada, åkomma, sjuk-
dom) och olika behandlingsformer.  
 
I synnerhet visar sig kvinnorna i mitt material vara närhetsinriktade 
oberoende av om det handlar om bankverksamhet eller sjukvård; enklare 
eller mera omfattande/allvarliga ärenden och situationer. Även om 
jämförelsen kan tyckas något haltande, påvisar Burke (2002) att kvinnor i 
större utsträckning än män vill ha möjligheten att prata med butiks-
personal oavsett om det rör sig om besök i traditionella fysiska butiker eller 
någon typ av virtuell sådan (exempelvis internet-butiker eller postorder-
företag). Iacobucci och Ostrom (1993) hävdar att kvinnor i högre grad 
uppskattar ”artighet och hjälpsamhet”, medan män å sin sida i större 
utsträckning föredrar ”effektivitet och noggrannhet”. I samband med detta 
påvisar Sparks och Callan (1997) att kvinnor i jämförelse med män 
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generellt sett föredrar en tillmötesgående kommunikationsstil vilket 
innefattar att den anställde lyssnar på kunden och visar förståelse och 
omtanke om denne. Liknande resultat framträder då det handlar om 
hanterande av kundmissnöje, där det visat sig betydligt viktigare för 
kvinnor än för män att den anställde uppvisar att han eller hon lyssnar på 
kunden, förstår dennes situation och låter kunden involveras i hanterandet 
av missnöjet (McColl-Kennedy, Daus och Sparks 2003). Att kvinnor skulle 
vara mera närhetsinriktade kan relateras till olika konkreta forsknings-
resultat vilka visar att kvinnor i större utsträckning än män (oavsett 
kontext) värdesätter personliga relationer, samtal, samhörighet, förtrolig-
het, intimitet och liknande. Exempelvis talar Wright (1982) om kvinnors 
orientering mot face-to-face-interaktion medan Basow och Rubenfeld (2003) 
hävdar att kvinnor förväntas använda språket främst i syfte att fördjupa 
sociala relationer. I tjänsteverksamhet, som i många fall kräver att kunden 
är en delaktig och aktiv aktör, har föreställningen eller illusionen om det 
familjära och omtänksamma blivit en del av företags strategier att locka till 
sig och behålla kunder (Hochschild 1983; Abiala 2000). Detta kan 
eventuellt betraktas som en strategi som passar de kvinnliga kunderna väl, i 
och med att mötet med människor uppfattas följa samma normer oavsett 
om det handlar om relationer i privatlivet eller om kontakten med företag 
och andra verksamheter. 
 
Det ovanstående handlar till stor del om stereotypa könsföreställningar 
och självklart går det att spekulera i varför kvinnorna och männen i 
föreliggande studie ger uttryck för könsspecifika uppfattningar. Då man 
står inför uppgiften att klargöra varför män och kvinnor ger uttryck för 
uppfattningar som på ett tydligt sätt har sin tillhörighet i det traditionellt 
kvinnliga respektive manliga finns det tre möjliga förklaringar: Den första 
möjliga förklaringen är att könsskillnaderna har att göra med biologiska 
faktorer; den andra att skillnaderna är socialt konstruerande, medan den 
tredje handlar om en kombination mellan biologi och socialisation. Jag 
avser inte att ge mig in i debatten om upphovet till varför män och 
kvinnor skiljer sig åt i olika avseenden, utan nöjer mig med att konstatera 
att resultaten från min undersökning visar på att det föreligger vissa 
skillnader i uppfattningar och värderingar mellan män och kvinnor. 
 
Det är inte alldeles enkelt att förklara varför de lägre utbildade i studien är 
mer närhetsinriktade än de högre utbildade. Dock finns det forsknings-
resultat som antyder att så även är fallet i andra sammanhang; exempelvis 
uppskattar lågutbildade (mer än högutbildade) förekomsten av att en 
butiksrepresentant hälsar kunden välkommen när denna besöker en butik 
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(Burke 2002).76 Faktorn närhet besitter den fördelen att kunden alltid har 
någon att vända sig till och oavsett om närheten är av betjänande, 
auktoritativ eller emotionell karaktär så inbegriper den att det alltid finns 
en fysisk person närvarande som förhoppningsvis kan hjälpa till, reda ut 
och besvara de frågor (funderingar, bekymmer, problem m.m.) kunden kan 
tänkas ha.  
 
I de fall då verksamheter väljer att minska närheten för att istället använda 
sig av den instrumentella faktorn teknik medför detta många gånger att 
man som kund är utlämnad till att på egen hand hantera de tekniska 
system och apparater som står till förfogande. För att kunna ta del av (och 
uppskatta) de tekniska lösningarna måste man för det första ha tillgång till 
dem och för det andra behöver man känna tillit till såväl systemen och 
apparaterna i sig som till den egna förmågan att hantera dem (Carlell 
2001). När det gäller lägre utbildade påvisar Nelander, Goding och Ivarsen 
(2004) att LO-anslutna har begränsad tillgång till internet i jämförelse med 
medlemmar tillhörande fackförbunden TCO och SACO, och då det gäller 
faktorn teknik utgör just internet en stor del av teknikinslaget i många 
verksamheter. Förutom skillnader med avseende på socioekonomisk status 
visar det sig – föga överraskande – att äldre personer (65 år eller mer) har 
mindre tillgång till internet (Blythe och Monk 2005). Gilly och Zeithaml 
(1985) hävdar att äldre är mindre teknikbenägna generellt sett vilket visar 
sig bland annat genom begränsad användning av sådant som kreditkort 
och bankautomater. Detta antyder att det inte enbart är (o-)tillgängligheten 
till teknik som påverkar uppfattningen om den. Zhang (2004) använder 
begreppet computer anxiety (”dataångest”) och påvisar att ålder är en viktig 
variabel på så vis att äldre känner sig mer ängsliga i användandet av ny 
teknologi.   
 
Resultatet av det ovanstående resonemanget mynnar ut i en möjlig 
tolkning att lägre utbildade och äldre är mer inriktade mot närhet på grund 
av att alternativet (teknik) uppfattas och upplevs som: a) svåråtkomligt 
eller icke tillgängligt; b) komplicerat och invecklat; c) opålitligt. 
 
Även om det av och till kan vara så att närhetsinriktningen inom vissa 
(kund-)kategorier egentligen inte handlar om att man är särskilt angelägen 
om att det ges utrymme för personlig kontakt, utan att närhetsinriktningen 
snarare är en följd av begränsad möjlighet och/eller vilja att nyttja de 
tekniska alternativen, vill jag poängtera att det naturligtvis finns kunder 
som föredrar faktorn närhet trots att de inte upplever de tekniska 
alternativen som svåråtkomliga, komplicerade eller opålitliga. 

                                          
76 Butiksrepresentanter förefaller vara främst en amerikansk företeelse, och mig veterligen existerar 
detta ännu inte i Sverige – åtminstone inte i någon större utsträckning. 
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6.3.2 Den icke närhetsinriktade kunden/patienten 
 
Den icke närhetsinriktade kunden/patienten kännetecknas av att föredra 
de instrumentella faktorerna (teknik och utbildning/kompetens) men 
också av att i högre grad föredra att på egen hand hantera olika ärenden. 
Vidare innefattas en önskan om ett hanterande som kännetecknas av 
snabbhet och smidighet.  
 
Att ha en icke närhetsinriktad inställning är vanligare bland män, högre 
utbildade och de med specifik erfarenhet av olika situationer. Vidare visar 
det sig att yngre personer ger uttryck för en sådan inställning i samband 
med bankverksamhet på både övergripande och specifik nivå, medan de 
ger utryck för denna inställning endast på den övergripande nivån vad 
gäller sjukvården. Trots att service management i allmänhet förespråkar 
möten mellan kund och anställd – som karaktäriseras av personlig relation 
– med avseende på kundtillfredsställelse och ur ett företagsekonomiskt 
vinstperspektiv, visar föreliggande studie att en sådan närhetsinriktning 
inte är generellt rådande. Mottagare av tjänster (bankkunder såväl som 
patienter) kan förvisso ha en önskan om att bli behandlade med omtanke i 
mötet, men ändå vilja att det finns en viss distans till personalen, vilket 
handlar om att man inte vill ha någon djupare relation (Hausman 2004). 
Att inte efterfråga personlig kontakt i någon typ av djupare mening är 
också något som framhålls av Curran, Meuter och Surprenant (2003), vilka 
menar att en fördel med (självbetjänande) teknik är att kunden avsiktligt 
kan undvika kontakt med verksamhetens anställda.  
 
I samband med bankverksamhet framträder den icke närhetsinriktade 
inställningen genom att man vid enklare ärenden föredrar att sköta dessa 
på egen hand med hjälp av de tekniska system och apparater som finns 
tillgängliga. Det handlar om att man gärna tar ut kontanter i bankautomat, 
betalar räkningar via giro och för över pengar mellan konton med hjälp av 
internet istället för att besöka banken för dessa ärenden. I samband med 
mera omfattande och avancerade ekonomiska ärenden, såsom penning-
placering och större lån, uppvisar den icke närhetsinriktade bankkunden 
stor tillit till den egna (ekonomiska) förmågan genom att vilja genomföra 
beräkningar och bedömningar på egen hand i så stor utsträckning som 
möjligt. 
 
I sjukvårdssammanhang visar sig den icke närhetsinriktade inställningen 
främst genom att man systematiskt väljer bort (be-)handlingsalternativ som 
inbegriper utrymme för samtal med vårdpersonalen, till förmån för andra 
aspekter och faktor såsom snabbhet, smidighet, teknologi och specialist-
vård. Vid enklare ärenden och situationer föredrar man att det hela 
hanteras på ett snabbt och smidigt sätt. I vissa sådana fall är det dock 
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nödvändigt att besöka vården (exempelvis i samband med sådant som vissa 
skärsår, halsprov, och annat av liknande mindre dramatisk natur), men då 
vill man att det hela tas om hand skyndsamt så man snabbt kan lämna 
vårdinrättningen. I andra fall (som exempelvis i samband med misstänkt 
graviditet) föredrar man att själv hantera situationen, vilket innebär att 
man på egen hand införskaffar det man anser nödvändigt från förslagsvis 
Apoteket (i detta fall graviditetstest).77 Då symtom, åkomma, skada, 
tillstånd eller sjukdom kan betraktas vara av högre allvarlighetsgrad visar 
sig den icke närhetsinriktade inställningen genom att man som patient 
föredrar behandlingsalternativ som innehåller en hög grad av specialist-
vård, olika typer av provtagning och medicinteknisk apparatur.  
 
Den icke närhetsinriktade patienten förefaller vara logisk i sitt förhållnings-
sätt sett ur ett effektivitets- och tillfriskningsperspektiv. Även om bestånds-
delar tillhörande närhetsfaktorn (såsom stöd, empati, tröst m.m.) är viktiga 
för välbefinnandet och eventuellt även för ett till-frisknande, förefaller den 
icke närhetsinriktade patienten att betrakta sin situation på ett mera 
kalkylerande sätt där klinisk medicinsk kompetens och medicinteknisk 
apparatur antas medföra bättre prognos vad gäller ett tillfrisknande – detta 
gäller vid såväl enklare som mera allvarliga situationer.78 
 
I föreliggande studie framträder den icke närhetsinriktade inställningen i 
samband med bankverksamhet genom en hög värdering av teknik och 
egen förmåga, medan den icke närhetsinriktade inställningen i anslutning 
till sjukvård många gånger handlar om en kombination av medicinsk 
utbildning/kompetens och medicinteknisk apparatur.  
 
Nästintill genomgående visar det sig att männen i studien ger uttryck för 
en mera icke närhetsinriktad inställning (i jämförelse med kvinnorna) och 
det gäller i samband med såväl bankverksamhet som sjukvård. Även 
Mattila, Grandey och Fisk (2003:141) påvisar skillnader mellan män och 
kvinnor i detta avseende: ”men want the efficient service more than they 
want the smile.” Vidare menar författarna att män uppger en högre grad av 
missnöje, än kvinnor, då den anställde inte uppfattas vara tillräckligt 
kompetent för arbetsuppgiften. Liknande resultat påträffas i Iacobucci och 
Ostroms (1993) studie, där det framkommer att män till skillnad från 
kvinnor är starkt kritiska till (kvinnliga) tjänstearbetare som uppfattas sakna 
tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften.  

                                          
77 Beroende på ärendet (symptomet, åkomman, skadan, tillståndet, sjukdomen) är det möjligt att vid 
sidan av Apoteket också vända sig till hälsokostbutiker eller till och med ställen som är mera 
inriktade mot alternativ medicin. 
78 Att vara närhetsinriktad kan i och för sig stå för ett effektivt kalkylerande i vissa fall; att exempelvis 
välja att vara nära sina anhöriga och vänner då man är drabbad av sjukdom med dödlig utgång (t.ex. 
obotlig cancer) kan mycket väl vara ett mera ”effektivt” alternativ till massiv medicinsk behandling.  
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Att män i jämförelse med kvinnor skulle vara mera icke närhetsinriktade (i 
största allmänhet) hävdas av Good och Wood (1995) som menar att män 
uppfattas vara oberoende och logiska samt ha sina känslor under kontroll. 
Basow och Rubenfield (2003) hävdar att män gärna undviker att diskutera 
personliga och intima problem, medan Björnberg, Kollind och Nilsson 
(1994) har funnit att män föredrar vägledning i form av anvisningar, 
riktlinjer, förhållningssätt etc. istället för samtal vad gäller hanterande av 
olika situationer. Akhter (2003) å sin sida hävdar att män bland annat är 
mer riskbenägna än kvinnor och att de uppvisar en överdriven själv-
säkerhet vad gäller förmågan att fatta beslut; ett resultat som delvis ligger i 
linje med McMullins och Cairneys (2004) påstående om att män generellt 
sett har större självförtroende än kvinnor. Vidare framhåller flera forskare 
(bland andra Hopkins 1984; Berner 2003; Faulkner 2003) att upp-
fattningen om män som teknikintresserade och tekniskt kunniga har ett 
inslag av i det närmaste biologism, dvs. att det råder en ”naturlig” koppling 
mellan män och teknik. 
 
Sammantaget stämmer det ovanstående tämligen väl överens med att 
männen i mitt material är mer benägna – än kvinnorna – att välja bort  
(be-)handlingsalternativ som innefattar en högre grad av närhet till förmån 
för faktorerna teknik och utbildning/kompetens samt sådant som 
smidighet, snabbhet och en vilja att på egen hand hantera och lösa olika 
situationer och ärenden.  
 
En icke närhetsinriktad inställning är också vanligare bland högutbildade i 
jämförelse med lågutbildade. Farkas och Beron (2004) påvisar att barn 
tillhörande medelklass skiljer sig från barn från arbetarklasshem vad gäller 
kognitiv förmåga. Medelklassbarnen läser bättre, har större ordförråd, kan 
resonera och argumentera skickligare osv. Enligt Bernstein (1975) är det 
vanligare att barn från arbetarklasshem använder sig av ett språk som 
lämpar sig bättre för samtal om konkreta ting och mindre bra för abstrakta 
resonemang. Därtill hävdar McMullin och Cairney (2004) att högre 
utbildade generellt sett har större självförtroende än lägre utbildade. 
Harrington, Noble och Newman (2002) hävdar att högutbildade patienter 
erhåller mer information från läkare än lågutbildade, och Nelander, 
Goding och Ivarsen (2004) påvisar att akademiker i jämförelse med 
arbetare har tillgång till internet och att de använder internet i större 
utsträckning. Vad gäller internt påvisar Burke (2002) att högre utbildade i 
jämförelse med lägre utbildade känner sig mer bekväma att använda 
systemet för att söka produktinformation och för att köpa varor. 
 
Till viss del medför det ovanstående att förutsättningarna för att utveckla 
en icke närhetsinriktning (då det handlar om högre kvalificerat 
tjänstearbete) antagligen är bättre för högre utbildade än lägre. Konkret har 
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högre utbildade större tillgång till informationsteknologi, de erhåller mer 
eller mindre automatiskt mer information, har ett mera utvecklat språk och 
besitter ett större självförtroende. Sammantaget innebär detta eventuellt att 
de högre utbildade är bättre rustade att använda internet i samband med 
bankärenden (men också som en informationskälla generellt sett); att det 
större självförtroendet har en positiv påverkan på uppfattningen att på 
egen hand kunna hantera såväl omfattande ekonomiska affärer som 
enklare hälsorelaterade situationer; att utifrån det faktum att man erhåller 
mer information – och dessutom har ett mera utvecklat språk – lättare kan 
ta till sig information, men eventuellt också till följd av detta kan skapa 
utrymme för att fokusera på sådant som ligger bortom det initiala 
(åtminstone i samband med en auktoritativ närhet), något som handlar 
bland annat om att göra situationer begripliga. Konkret innebär det ovan 
framförda antagandet att personalen inte behöver ägna lika mycket tid och 
kraft åt att få den högutbildade bankkunden respektive patienten att ta till 
sig och förstå nödvändig ärenderelaterad kunskap i vid bemärkelse 
(inkluderat facktermer, regler/praxis, eventuella konsekvenser av olika    
(be-)handlingsalternativ m.m.). 
 
Resonemanget ovan handlar om att förutsättning för begriplighet delvis kan 
förklara varför vissa kategorier är mer benägna att utveckla en icke 
närhetsinriktad inställning. Detta är tillämpningsbart inte bara vad gäller 
variablerna kön och socioekonomisk status, utan även i samband med 
variablerna ålder och erfarenhet. Erfarenhet förefaller ha en av-
dramatiserande effekt som i vissa fall innebär att olika ärenden inte 
uppfattas vara så komplicerade att hantera som man eventuellt trodde 
dessförinnan. Så verkar fallet vara i samband med vissa mera omfattande 
bankärenden som då man står i begrepp att ansöka om ett större lån, vilket 
medför att den presumtive låntagaren med erfarenhet av större lån/affärer 
är mer benägen att på egen hand genomföra nödvändiga beräkningar och 
bedömningar. Då det rör sig om olika typer av åkommor, skador, tillstånd 
och sjukdomar visar det sig att individer med personlig erfarenhet av olika 
specificerade sjukärenden tenderar vara mer benägna att välja ett 
behandlingsalternativ som innehåller en högre grad av instrumentella 
faktorer på bekostnad av närhet.79 Konkret innebär detta att då man har 
varit med om situationer som exempelvis få födelsemärken borttagna, 
skärsår sydda, hanterande av misstänkt graviditet, genomförande av 
förlossning och cancervård är man mer benägen att föredra ett hanterande 
som kännetecknas av: a) snabbhet och smidighet; b) eget ingripande/ 

                                          
79 Bland annat eftersom andelen med personlig erfarenhet av olika ärenden (symptom, åkomma, 
skada, tillstånd, sjukdom) i vissa fall är tämligen liten är det svårt att dra generella statistiskt 
signifikanta slutsatser; dock går det att skönja tendenser som pekar åt att erfarenhet i många (om 
inte de flesta) fall påverkar benägenheten att välja ett behandlingsalternativ med större inslag av 
instrumentella faktorer än närhet. 
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hanterande; c) utnyttjande av befintlig teknik; d) tillgång till specialist. 
Gemensamt för det ovanstående är att faktorn närhet – och då i synnerhet 
emotionell närhet (stöd, empati, tröst etc.) – inte är det man i första hand 
efterfrågar. 
 
Då det gäller ålder och de yngres mera icke närhetsinriktade inställning 
framträder den främst i samband med bankärenden och på så vis att man 
helst hanterar ärenden på egen hand, exempelvis genom användande av 
befintlig teknik. Att yngre generellt sett är mer teknikinriktade än äldre 
påvisas också av Burke (2002). En anledning till att yngre gärna använder 
de (bank-)tekniska system som existerar har troligen en hel del med 
tillgänglighet, begriplighet och erfarenhet att göra. I samband med sjuk-
vård gäller snarare det omvända; de äldre tenderar ofta att föredra ett 
behandlingsalternativ som har ett förhållandevis stort inslag av teknik 
medan de yngre föredrar närhet. Att de äldre gärna tar del av den teknik 
som står till buds i samband med sjukvård har antagligen en hel del att 
göra med att det inte är patienten, utan personalen som hanterar tekniken 
och därmed förlorar begriplighet till stor del sin betydelse. 
 
 
6.4 Avslutande kommentarer 
 
I föreliggande undersökning som inkluderar 1255 respondenter, har jag 
studerat uppfattningen om olika faktorer som kan tänkas ingå i begreppet 
kundfokus. Stora delar av den forskning som bedrivits på området har 
koncentrerat sig på lägre kvalificerat tjänstearbete och intresserat sig i 
synnerhet för faktorn närhet (personlig kontakt/relation mellan anställd 
och kund). Resultaten från sådana studier har nästintill entydigt påvisat 
hur väsentligt det är att den anställde på ett i det närmaste underordnat 
sätt anpassar sig till kunden och tillmötesgår, och gärna överträffar, de 
skilda önskemål, behov och krav denne kan tänkas ha. Trots att de allra 
flesta studier på området inriktar sig på lägre kvalificerat tjänstearbete 
generaliseras resultaten i olika hög grad till att omfatta allt tjänstearbete. 
Eftersom tjänstesektorn innefattar en mängd olika yrken inom diverse 
branscher anser jag att det är nödvändigt att studera verksamheter som 
kännetecknas av högre kvalificerat tjänstearbete – inte minst för att 
balansera och nyansera forskningen och retoriken om och kring kund-
fokus. Som en följd av detta har jag valt att studera bankverksamhet och 
sjukvård, och koncentrerat mig på vad bankkunder och patienter anser om 
olika kundfokuseringsfaktorer och på vilket sätt de föredrar att olika 
situationer och ärenden hanteras. 
 
Jag vill framhålla fyra viktiga bidrag som föreliggande studie genererat. För 
det första är närhet ett alldeles för omfångsrikt begrepp som det är 
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nödvändigt att dela upp i mindre och mera definierade subkategorier; om 
inte är det knappast något större mening att använda begreppet i 
kundfokuseringssyfte eftersom det kan bestå av vitt skilda utmärkande 
egenskaper som sinsemellan kan skilja sig dramatiskt åt. Den närhet som 
existerar i mera kvalificerat tjänstearbete är inte av den betjänande och 
uppassande natur som enligt stora delar av service management, i likhet 
med den kritiska arbetsvillkorsinriktade forskningen, förefaller vara 
dominerande i tjänstearbete. Vad det snarare handlar om är att närheten är 
auktoritativ eller emotionell, åtminstone då mötet involverar högutbildad 
personal, och det är tveksamt huruvida det är tänkbart att en betjänande 
närhet kan existera i samband med högre kvalificerat tjänstearbete. 
Dessutom är det tveksamt huruvida tjänstemottagaren (i detta fall 
bankkund och patient) ens har en önskan om en betjänande närhet. Dock 
visar föreliggande studie att det behövs ytterligare forskning för att klargöra 
under vilka betingelser (när, var, hur, för vem) önskan om den 
auktoritativa respektive den emotionella närheten framträder. Lika viktigt 
är det att en systematisk genomgång och analys av förhållandet mellan 
auktoritativ närhet och kompetens/utbildning genomförs. 
 
För det andra visar studien att närhet – oavsett subkategorisering – inte har 
den dominerande ställning bland ”kunder” som service management gör 
gällande. Då det handlar om i synnerhet enklare ärenden förefaller det 
som att man främst är intresserad av att det hela hanteras på ett snabbt och 
smidigt sätt med en i det närmaste minimal förekomst av närhet. I 
anslutning till detta vill jag också poängtera att kvinnor i samband med 
enklare bankärenden gärna använder sig av tekniska alternativ och att 
kvinnorna i studien uppvisar en högre värdering än männen vad gäller 
många tekniska system/apparater. Detta resultat tyder på att bilden av 
kvinnor som ”teknikfientliga” kan vara överdriven, något som för övrigt 
omnämns av exempelvis Faulkner (2003).  
 
Ett tredje bidrag är att det existerar stora skillnader i uppfattning bland 
bankkunder och patienter angående olika faktorers värde beroende på om 
bedömningen görs utifrån en övergripande nivå eller på en specifik nivå 
där olika situationer och ärenden definieras. Vid en helhetsbedömning 
råder det ingen tvekan om att närhet värderas högst medan det på en 
specifik nivå i stor utsträckning handlar om instrumentella faktorer (teknik 
och kompetens/utbildning), alternativt snabbhet och smidighet samt att på 
egen hand sköta olika ärenden. Att människor ”säger en sak men gör en 
annan”, vilket har uttrycks som diskrepans mellan diskurs och praktik (se 
exempelvis Bekkengen 2002), är eventuellt inte ett revolutionerande 
resultat men det visar ändock att det är viktigt att undersöka uppfattningar 
på olika nivåer – övergripande och specifik – då företeelser studeras. Att 
närhet värderas högt på en övergripande nivå har troligen en hel del att 
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göra med ideologier om att ”det goda” till stor del består av sociala 
relationer, oavsett sammanhang. 
 
För det fjärde framträder vissa förväntade resultat vad gäller ”kunder”. 
Även om män och kvinnor, lågutbildade och högutbildade, yngre och 
äldre etc. ger uttryck för en likartad inställning i många avseenden visar 
logistisk regressionsanalys att benägenhet och tendens vad gäller 
uppfattning och agerande följer existerande föreställningar i olika hög grad. 
Sådana – ofta framförda – påståenden som att kvinnor är mer närhets-
inriktade än män och att yngre är mer teknikbenägna än äldre får stöd 
även i denna studie. I tabell 6.2 presenterar jag en sammanställning av hur 
de mest inflytelserika variablerna påverkar uppfattningen om 
kundfokuseringsstrategier/-faktorer på olika nivå och i hanterandet av olika 
typer av ärenden. 
 
Tabell 6.2 visar på en hel del förväntade resultat som framträder även i 
annan forskning, men samtidigt framträder mönster som mig veterligt inte 
i någon större utsträckning tidigare givits uppmärksamhet och/eller 
förklarats. Främst gäller kanske detta lågutbildades generellt större 
inriktning mot faktorn närhet och yngres närhetsinriktning i samband med 
sjukvårdsärenden. 
 
Jag vill inte, som vissa andra inom detta forskningsområde, generalisera 
resultaten till att omfatta mer än studien tillåter. Dock visar under-
sökningen att vissa tidigare påståenden om vad kunder vill ha kan 
ifrågasättas. Vidare framkommer det i samband med undersökningen att 
det föreligger en hel del otydligheter angående kundfokusering; dess 
beståndsdelar (faktorer) bör på ett tydligare sätt klargöras och definieras, 
och kopplingar och distinktioner dem emellan måste tydliggöras. Vidare 
behövs mer forskning som fokuserar på högkvalificerat (tjänste-)arbete, i 
syfte att få förståelse för vilka mekanismer och strukturer som påverkar 
relationen mellan kund och verksamhet/anställd, och på vilket sätt. 
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Tabell 6.2: Benägenhet och tendenser (baserat på tidigare logistiska regressionsanalyser) att 
föredra instrumentella faktorer respektive faktorn närhet med avseende på variablerna kön, 
utbildningsnivå, ålder och erfarenhet.80

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   BANK        SJUKVÅRD 
 Kön Utb. Ålder Erf.  Kön Utb. Ålder Erf. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Över-
gripande  
nivå

Kvinnor 
Närhet

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Inst. 

X  Kvinnor 
Närhet

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Inst. 

X

Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Äldre
Närhet

X Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Äldre
Inst. 

X

Specifik  
Nivå

         

Enkla
ärenden

Kvinnor 
Närhet

&
Inst. 

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Inst. 

X  Kvinnor 
Närhet

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Närhet

Erfarenhet 
Inst. 

Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Yngre 
Inst. & 
Närhet

X Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Äldre
Inst. 

Ej erf. 
Närhet

         
Omfattande
ärenden

Kvinnor 
Närhet

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Inst. 

Erfarenhet 
Inst. 

 Kvinnor 
Närhet

Lågutb. 
Närhet

Yngre 
Närhet

Erfarenhet 
Inst. 

Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Äldre
?

Ej erf. 
Närhet

Män 
Inst. 

Högutb. 
Inst. 

Äldre
Inst. 

Ej erf. 
Närhet

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
80 Att dra en skiljelinje mellan det enkla och det omfattande är en bedömningsfråga som med 
nödvändighet måste innehålla ett visst mått av godtycklighet. 
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Bilaga  
Enkätformulär

Till Dig som besvarar denna enkät! 

Tack för att Du tar dig tid och besvarar detta förhållandevis omfattande 
frågeformulär. Resultaten ligger till grund för en doktorsavhandling i ämnet 
arbetsvetenskap.

Även om inte vi skulle betrakta någon fråga som känslig så utlovar vi anonymitet, 
vilket innebär att ingen kommer att få reda på att det är just Du som har en eller 
annan uppfattning. 

Det totala antalet personer som kommer att besvara enkäten uppskattas till mellan 
1500-2000, och innefattar olika kategorier med avseende på yrke, sysselsättning, 
kön och ålder. 

Frågorna i denna enkät rör ekonomi och hälsa, två viktiga aspekter i våra liv. 
Ekonomin, som behandlas i den första delen av enkäten, rör bland annat frågor om 
hur Du anser att dina kontakter med banken bör skötas. Dessutom behandlas frågor 
om utbildning, teknik och närhet. Del två i frågeformuläret rör sjukvården, och 
behandlar samma frågeställningar som i bankdelen. 

Tack för att vi får ta en del av din tid i anspråk! 

Lars Ivarsson  Patrik Larsson 
Fil. kand.  Fil. dr. 
Karlstads Universitet Karlstads Universitet 
054 – 700 15 65 054 – 700 15 53 

Vill Du bli intervjuad? 
Vi skulle gärna vilja komplettera resultaten från enkätundersökningen med ett antal 
intervjuer med personer från olika ”grupper”. Om Du är villig att låta dig intervjuas 
vid ett senare tillfälle uppskattar vi om Du fyller i nedanstående uppgifter. 
Observera att detta inte är någon ”bindande” anmälan och att Du kan avgöra 
huruvida Du vill bli intervjuad efter mer information från oss. 

Namn:____________________________________ 

Telefon:___________________________________

� Jag låter mig gärna intervjuas. 
�

� Jag kan eventuellt tänka mig att ställa upp på intervju men vill ha mer 
information. 
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Bakgrundsvariabler (fråga 1-9) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Kön:    �1 Man. 
    �2 Kvinna. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Födelseår:    19____ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
3) Civilstånd:    �1 Ensamstående. 
    �2 Gift/Sambo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4) Hemmaboende barn:   �1 Nej. 
(gäller även eventuell ”delad vårdnad”)  �2 Ja, 0-6 år: _____ (antal) 
    �3 Ja, 7-15 år:_____ (antal) 
    �4 Ja, 16 år och uppåt:____(antal) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) Boende:    �1 Villa. 
    �2 Lägenhet. 

�3Annat_________________ 
     

Sätt ett kryss här �4 om du bor hemma  
hos dina föräldrar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Huvudsaklig sysselsättning:   �1 Arbete. 
(välj endast ett alternativ såvida Du inte har två syssel- �2 Öppet arbetslös. 
sättningar på respektive 50% - markera då båda �3 I arbetsmarknadspolitisk  
sysselsättningarna)  åtgärd. 
      �4 Studerande. 
    �5 Pensionär. 
    �6 Annat_________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7) Yrke (obs! markera endast ett alternativ): �1 Mitt nuvarande yrke 

är_______________________ 

�2 Mitt senaste yrke 
var______________________ 

    �3 Har ej haft något yrke. 
- Om Du tycker det är svårt att ange yrke, skriv då vilka 
arbetsuppgifter du har/haft eller vad du är/var anställd som. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8) Hushållets sammanlagda inkomst  �1  0 – 14 999 kronor/mån. 
(även eventuell pension/studiebidrag etc.)  �2  15 000 – 19 999 kronor/mån. 
före skatt:    �3 20 000 – 29 999 kronor/mån. 

�4 30 000 – 39 999 kronor/mån.�
�5  40 000 – 49 999 kronor/mån. 
�6�50 000 – 59 999 kronor/mån. 
�7  Över 60 000 kronor/mån. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9) Högsta avslutade utbildning: �1 Grundskola/folkskola. 
    �2 Gymnasieskola/motsvarande. 
    �3 Folkhögskola 
    �4 Högskola/universitet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uppfattning om och upplevelse av banken och dess 
verksamhet (fråga 10-37)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10) Vad är din allmänna uppfattning om de  �1 Jag är mycket nöjd. 
kontakter Du har med din bank?  �2 Jag är ganska nöjd. 
    �3 Jag är ganska missnöjd. 
    �4 Jag är mycket missnöjd. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11) Hur är ditt förtroende för banken?  �1 Mycket bra. 
    �2 Ganska bra. 
    �3 Ganska dåligt. 
    �4 Mycket dåligt. 

Motivera:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12) Har Du lätt för att ta dig till banken? �1 Ja, mycket lätt. 
(Frågan avser ”allt” från geografiskt avstånd, transport- �2 Ja, ganska lätt. 
medel, eventuella handikapp till möjligheten att komma �3 Nej, ganska svårt. 
ifrån arbetet)    �4 Nej, mycket svårt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13) Uppskatta hur ofta, i snitt, Du har ett   �1 Mindre än 1 gång per månad. 
ärende på banken där Du har kontakt med  �2 1 gång per månad. 
bankens personal.   �3 2-4 gånger per månad. 
    �4 5 gånger eller mer per månad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14) Hur skulle Du beskriva din ekonomi?  �1 Mycket god. 
    �2 Ganska god. 
    �3 Ganska dålig. 
    �4 Mycket dålig. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15) Händer det att bankpersonalen ger dig  �1 Aldrig. 
råd/tips om något som egentligen inte har   �2 Någon enstaka gång.
med det aktuella ärendet att göra (t ex då   �3 Ofta. 
Du löser in en check passar på att informera   �4 Alltid. 
om att ett kontobyte kan ge bättre ränta på  
dina sparpengar)?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) Vill Du ha sådana råd/tips som i exemplet  �1 Ja. 
ovan?    �2 Nej. 

Motivera:________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17) Hur viktigt är det följande för dig?
                       

                      Inte alls      Ganska          Ganska       Mycket  
                                                                           viktigt        oviktigt         viktigt         viktigt

a) Att kunna ta ut pengar i bankautomat: �1 �2                         �3                       �4

b) Möjlighet till överföring via telefon: �1 �2                         �3                       �4

c) Att kunna betala räkningar via giro: �1 �2                         �3                       �4

d) Att kunna betala i affär med betalkort: �1 �2                         �3                       �4

e) Att kunna betala räkningar i kassan �1 �2                         �3                       �4
på banken:     

f) Att kunna göra kontantuttag i kassan �1 �2                         �3                       �4
på banken:  

g) Möjlighet till överföring via internet:  �1 �2                         �3                       �4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18) Om Du skulle vinna en stor summa  �1 Jag vill att högutbildad  
pengar, eller få ett stort arv etc, vad skulle Du personal på banken
då göra (kryssa för endast ett alternativ)?                            sköter en placering av pengarna 

utan min inblandning. 

�2 Jag vill att någon på banken 
sätter sig ned med mig och 
diskuterar igenom min ekonomiska 
situation, bland annat vad gäller 
målet med en penningplacering. 

�3 I första hand skulle jag själv 
sätta mig in i olika placerings-
möjligheter genom att läsa 
facktidningar, surfa på internet  
och liknande. 

�4 Jag skulle låta pengarna vara i 
”säkert förvar”, t ex på ett 
sparkonto. 

�5 Annat, 
nämligen________________ 

    ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19) Har Du erfarenhet från en situation  �1 Ja. 
som den i ovanstående fråga?   �2 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20) Du står i begrepp att göra en större �1 Jag lämnar information om  
affär, t ex köpa hus, bil/båt eller sommar-  mina inkomster och utgifter, och
stuga. Hur ser Du på kontakten med banken? låter banken göra budget och 

beräkningar åt mig. 

�2 Jag tycker det är viktigt att 
diskutera igenom köpet och ser 
därför till att boka en tid där jag får 
prata om budget osv. 

�3 Jag gör helst min egen 
bedömning av affären med hjälp 
av interaktiva dataprogram, eller 
t.o.m. för hand/med hjälp av 
miniräknare, under förutsätt-ning 
att banken ger mig nödvändig 
information. 

�4 Annat, 
nämligen________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21) Har Du erfarenhet av en liknande  �1 Ja. 
situation som den i ovanstående fråga? �2 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
22) Anser Du att kassapersonalen på  �1 Ja, absolut. 
banken är kompetent nog att ge dig den  �2 Ja, förmodligen. 
ekonomiska hjälp Du behöver?  �3 Nej, förmodligen inte. 
    �4 Nej, absolut inte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23) Anser Du att annan personal (t ex så  �1 Ja, absolut. 
kallad personlig rådgivare) på banken är  �2 Ja, förmodligen. 
kompetent nog att ge dig den ekonomiska   �3 Nej, förmodligen inte. 
hjälp Du behöver?   �4 Nej, absolut inte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24) Vad anser Du om den skriftliga reklam �1 Jag tycker den är intressant och  
och information som Du får från din bank   jag missar sällan att läsa den. 
angående privatekonomi? 

�2 Jag läser den ganska ofta, dock 
beroende på vad den handlar om.

�3 Jag fäster sällan någon större 
vikt vid den. 

�4 Jag har för vana att omedelbart 
kasta den typen av reklam. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
25) På vilket sätt tror Du att bank-  �1 Genom hög formell utbildning. 
personalen främst får sin kompetens/yrkes- �2 Genom praktisk erfarenhet. 
kunnande (kryssa endast i ett alternativ)? �3 Jag anser inte att bank-  
                                                                                                              personalen är kompetent. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
26) Har Du erfarenhet av bankens personliga  Ja, och rådgivningen har jag fått 
rådgivning?         �1 enbart kassapersonal. 
         �2 enbart särskild rådgivare. 
�����������������������������3 både kassapersonal och  

           särskild rådgivare. 
    �4 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
27) Vill Du ha en personlig rådgivare   �1 Ja. 
(formellt utsedd) på banken?   �2 Nej.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
28) Anser Du dig ha en ”informell” kontakt med �1 Ja. 
någon på banken vad gäller ekonomiska frågor? �2 Nej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
29) Vill Du ha en sådan ”informell” kontakt �1 Ja, därför att:__________ 
med någon på banken?    ___________________
     

    �2 Nej, därför att:_________
____________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
30) Hur vill Du helst sköta dina bankärenden? �1 Via tekniska system (telefon, 

bankautomater, internet etc.) i 
största möjliga mån. 
�
�2 Jag vill helst kunna besöka 
banken personligen. 

�3 Både via teknik och personliga 
besök beroende på typen av 
ärende.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
31) Hur är ditt förtroende för bankens   �1 Litar helt på tekniken.
tekniska system (bankautomater,  �2 Litar till stor del på tekniken. 
bankgiro, telefonöverföring, internet etc.)  �3 Litar inte särskilt mycket på  
som finns tillgängliga?        tekniken.

�4 Litar inte alls på tekniken.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
32) Finns det något som skulle få dig att �1 Nej, troligen inte eftersom____________ 
byta bank? 
   ____________________________________ 
       

Ja, jag skulle nog byta bank av följande anledning/-
ar (flera skäl kan anges):

�2 För låg utbildningsnivå hos de 
anställda.

�3 Brister i bankens tekniska 
system (t ex att överföring 
krånglar). 

�4 Frånvaro av vissa tekniska 
lösningar (t ex att telefontjänster 
inte tillhandhålls)    

�5 Höga avgifter i samband med 
olika typer av tjänster.  

�6 Dåligt bemötande av 
personalen. 

�
�7 För små möjligheter till en 
personlig kontakt med bankens 
personal. 

�8 Låg ränta på insatta/sparade 
pengar. 

    �9 Hög ränta på lånade pengar. 

    �10 Dåliga öppettider. 

�11 Annat, 
nämligen_______________ 

______________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
33) Hur ser Du på bankpersonalens  �1 Jag anser att bankens anställda 
utbildningsnivå? generellt sett har tillräcklig 

utbildning för mina behov. 

�2 Jag anser att alldeles för få av 
de bankanställda har tillräcklig 
utbildning för mina behov. 

�3 Jag anser att bankpersonalen 
generellt sett inte alls har 
tillräcklig utbildning för mina 
behov. 

�4 Jag vet inte huruvida bankens 
anställda har tillräcklig utbildning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
34) Rangordna följande aspekter, från 1 till 3, __  All bankpersonal måste vara  
med avseende på vad Du tycker är viktigast  högutbildad (t ex civilekonomer). 
i din kontakt med banken (sätt 1 vid det på-  
stående Du tycker är viktigast, 2 vid det näst  __  Banken måste erbjuda moderna  
viktiga och 3 vid det minst viktiga).  tekniska lösningar (t ex internet). 

    __  Personlig kontakt med bank- 
    personalen måste erbjudas även för  

”okomplicerade” ärenden (t ex 
kontantuttag). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
35) Vad anser Du om den personliga  �1 Den personliga kontakten är  
kontakten med de bankanställda? viktig och jag ser gärna att 

kassaverksamheten utökas snarare 
än minskas. Jag vill helst besöka 
banken för mina ärenden. 

�2 Det är bra om det finns 
möjlighet att personligen besöka 
banken, men då främst för mera 
avancerade ärenden. Det 
vardagliga sköter jag gärna med 
teknikens hjälp. 

�3 Det är inte alls viktigt med den  
personliga kontakten vad gäller 
bankärenden. Man borde istället 
satsa på att utveckla tekniska 
lösningar. Jag har inget emot att 
kassaverksamheten minskas, och 
jag sköter helst mina bankärenden 
utan att personligen besöka 
banken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36) Vad är god kvalitet för dig när det gäller bankverksamhet? 
    
___________________________________________________________________________ 

     
___________________________________________________________________________ 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
37) Vad är Du minst nöjd med/mest                   
missnöjd med när det gäller bank- 
verksamhet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppfattning om och upplevelse av vården och dess 
verksamhet (fråga 38-66) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
38) Vad är din allmänna uppfattning om de  �1 Jag är mycket nöjd. 
kontakter Du har, alternativt har haft, med  �2 Jag är ganska nöjd. 
sjukvården?    �3 Jag är ganska missnöjd. 
    �4 Jag är mycket missnöjd. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
39) Hur är ditt förtroende för sjukvården?  �1 Mycket bra. 
    �2 Ganska bra. 
    �3 Ganska dåligt. 
    �4 Mycket dåligt. 

    
Motivera:______________________________________ 
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
40) Har Du lätt för att ta dig till någon vård-  �1 Ja, mycket lätt.
inrättning – vårdcentral och/eller sjukhus? �2 Ja, ganska lätt. 
(Frågan avser sådant som geografiskt avstånd, transport- �3 Nej, ganska svårt. 
medel, eventuella handikapp etc).  �4 Nej, mycket svårt.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
41) Har Du någon gång under de senaste  �1 Ja. 
tre åren varit inlagd (minst 1 dygn) på   �2 Nej. 
sjukhus? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
42) Har Du någon sjukdom/åkomma som  �1 Ja. 
gör att Du måste ha regelbunden kontakt  �2 Nej. 
med sjukvården?    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
43) Anser Du att du har/har haft mycket   �1 Ja, personligen. 
kontakt med sjukvården?   �2 Ja, genom närstående (t ex:  
(Som privatperson, ej anställd)      barn, förälder, maka/make)

�3 Nej, vare sig personligen eller    
                                                                                                              genom närstående.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De följande 15 frågorna (43-59) är uppbyggda som scenarier där Du som besvarar enkäten ska 
försöka sätta dig in i olika situationer/tillstånd för vilka sjukvården kontaktas. För varje scenario 
följer olika handlingsalternativ där vi vill att Du kryssar för det alternativ du helst skulle föredra. 
En del av frågorna kanske känns orealistiska för just dig av en eller annan anledning men försök 
ändå att sätta dig in i situationen. Vissa frågor behandlar allvarliga sjukdomar/ tillstånd vilket kan 
innebära svårigheter att besvara frågorna; eventuellt för att det känns avlägset men också för att Du 
som respondent kanske har en mycket nära upplevelse av det aktuella, endera personligen eller via 
anhöriga/vänner. Vi hoppas dock att Du har möjlighet att ta ställning till situationerna och att Du 
inte tar illa vid dig och upplever någon fråga som stötande. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
44) Antag att Du råkar skära dig i fingret. �1 Det här är ingen stor sak för   
Såret är så djupt att det måste sys. Du beger   mig. Jag vill att såret sys ihop 
Dig till akuten för att få hjälp. Hur resonerar Du? snabbt och snyggt så jag kan åka 
    hem. 

�2 Jag blir orolig och vill att 
någon tar sig tid med mig. Jag vill 
inte bli betraktad som enbart ett 
”finger”.

    �3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
45) Har Du fått skärsår eller liknande sydda?  �1 Ja. 
    �2 Nej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
46) Antag att Du har känt dig trött och  �1 Jag vill att en specialiserad  
hängig sedan en tid tillbaka. Du tar därför  läkare undersöker mig och tar  
kontakt med sjukvården angående detta.   prover av slag så att behandling 
Vilket alternativ skulle Du föredra?  /åtgärd kan så snabbt som möjligt. 
   

�2 Diffusa symptom av detta slag 
oroar mig. Därför vill jag att man 
tar sig tid att prata igenom mina 
problem och funderingar, att man 
inte enbart intresserar sig för det 
rent medicinska. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
47) Har Du haft liknande symptom (trött-/  �1 Ja, personligen.
hängighet) och sökt vård för dessa?  �2 Ja, via anhörig/nära vän.

�3 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
48) Antag att Du har ett födelsemärke på ena  �1 Jag vill att någon tar sig tid och 
benet som oroat dig sedan en tid tillbaka. Du  diskuterar med mig kring vad det  
går till vårdcentralen för att få det borttaget.  kan vara innan födelsemärket tas 
”Födelsemärket” skickas sedan för laboratorie- bort. Det skulle kännas lugnande.
analys för att ta reda på huruvida det är något 
allvarligt. Vilket av följande alternativ skulle   �2 Jag vill ha detta ärende snabbt  
Du föredra vid besöket på vårdcentralen? avklarat, och jag förväntar mig att 

man tar kontakt med mig om 
analysen skulle visa något 
oroväckande. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
49) Har Du erfarenhet av att få  �1 Ja, personligen
födelsemärken borttagna?   �2 Ja, via anhörig/nära vän

�3 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
50) Antag att Du och din partner misstänker  �1 Jag vill gärna att vi går till  
att Ni väntar barn. På vilket sätt skulle  mödravårdscentralen och tar ett  
Du vilja att Ni hanterade denna situation? graviditetstest där det samtidigt 

finns möjlighet att diskutera en 
eventuell graviditet med 

    personalen. 

�2 Jag anser att vi med fördel 
köper ett graviditetstest på 
Apoteket eftersom det är lika 
tillförlitligt som testet på MVC.  
Det finns ingen anledning att ta 
kontakt med mödravårdscentralen 
innan man vet att man väntar barn. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________
�
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
51) Har Du erfarenhet av den ovan  �1 Ja. 
nämnda situationen?   �2 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
52) Antag att Du och din partner väntar  �1 Jag ser helst att barnet föds 
med  
barn. Graviditeten har varit normal och  hjälp av den barnmorska vi känner 
det finns inget som tyder på komplikationer.  och träffat under graviditeten.  
Hur skulle Du vilja att förlossningen genom- Även om det skulle medföra att 
fördes?    ingen läkare finns tillänglig.
   

�2 Jag ser helst att det finns 
tillgång till läkare i samband med 
förlossningen även om det innebär 
att barnet föds med hjälp av en för 
oss helt okänd barnmorska. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
53) Har Du erfarenhet av förlossning (för �1 Ja. 
män: Har Du varit närvarande vid �2 Nej. 
ditt/dina barns förlossning/-ar)? �3 Nej, jag är inte biologisk 

förälder till något av ”våra” barn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
54) Antag att Du har drabbats av cancer. Det  �1 Jag skulle välja cellgifts- 
visar sig att tillståndet förvärrats och utan för- behandlning på hemorten där jag  
ändrad behandling antas Du leva högst ett halvår.  behåller kontakten med mina
Du har två olika alternativ att ta ställning till,  närstående, den personal och de
hur skulle Du resonera? stödpersoner jag träffat tidigare

under sjukdomen. Denna 
behandlingsform ger 50 procents 
chans att överleva.

�2 Jag skulle välja en mer massiv 
och omfattande behandling vilket 
innebär att jag vistas under tre 
månader på ett universitetssjukhus 
där landets främsta 
cancerspecialister arbetar. Resurser 
vad gäller stödpersonal är i stort 
sett obefintlig, men det står klar att 
överlevnadschanserna ökar något. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
55) Har Du erfarenhet av cancer-  �1 Ja, personligen 
behandling?    �2 Ja, via anhörig/nära vän.

�3 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
56) Antag att Du skulle vara tvungen att  �1 Du opereras snarast av ett  
genomgå en hjärtoperation. Ta ställning till  som leds genom direktförbindelse  
de följande alternativen. Via telebild (ljud och bild 

kommunikation) av en av landets 
främsta specialister. 

(Ditt tillstånd är inte akut men Du kommer                   Jag väljer detta alternativ eftersom…  
att känna av dina hjärtbesvär)    �2 jag litar helt och fullt på 
    �3 jag slipper vänta på  
                                                                            (Du har möjlighet att kryssa för båda anledningarna)

�
�4 Du opereras inte förrän om ett 
halvår, men i gengäld utförs 
operationen personligen av ovan 
nämnda hjärtspecialist. 
�
�3 Annat, nämligen:___________  

      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
57) Har Du erfarenhet av hjärtoperation?  �1 Ja, personligen 
    �2 Ja, via anhörig/nära vän.

�3 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
58) Antag att Du har råkat ut för en allvarlig   �1 Du övervakas av något lägre 
bilolycka. Efter att ha legat på intensiv-  utbildad personal som befinner sig 
avdelningen har Du flyttats till en medicin- ”vid sängen” dygnet runt. Dock 
avdelning. Ditt tillstånd betraktas som  råder begränsade resurser vad  
allvarligt men dock stabilt. Vilket alternativ  gäller teknisk apparatur. 
skulle Du föredra? 

�2 Du övervakas av teknisk 
apparatur som sänder signaler till 
en bemannad övervakningscentral. 
Dock innebär detta vård med lägre 
bemanning av personal. 

�3 Vård där övervakningen sker 
främst genom att läkare ”ser till 
dig” regel-bundet, vilket medför 
låg grad av såväl teknisk 
utrustning som annan vård-
personal. 

�3 Annat, nämligen:___________  
      
    _______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
59) Har Du erfarenhet av en sådan situation,  �1 Ja, personligen 
eller liknande, som den i scenariot ovan?  �2 Ja, via anhörig/nära vän.

�3 Nej. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Frågorna 60-66 rör en mera allmän uppfattning om vården och ska inte betraktas som knutet till 
något speciellt ärende. Dock är det helt i sin ordning om man besvarar frågorna utifrån sin 
personliga situation/hälsobild. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
60) Har Du (vad som tidigare kallades) husläkare �1 Ja. 
(dvs. en och samma läkare i dina kontakter med   �1 Nej. 
vården)?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
61) Skulle Du vilja ha en och samma  �1 Ja. 
läkare vid alla dina vårdärenden?  �2 Nej. 
    �3 Varken eller. 

Motivera:____________________________________________________________________ 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
62) Antag följande: Det är brist på  �1 Anställning av läkare. 
såväl läkare, teknisk utrustning som �2 Anställning av annan   
lägre utbildad vårdpersonal som har        vårdpersonal
hand om det praktiska och vardagliga  �3 Anskaffning av teknisk 
i vårdarbetet på ”ditt” sjukhus. Nu har        utrustning. 
sjukhuset tilldelats extra ekonomiska 
resurser. Vilket av följande tre alternativ  
skulle Du vilja att pengarna främst används  
till? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
63) Hur ser Du på sjukvårdspersonalens   �1 Jag anser att vårdens anställda 
utbildningsnivå? generellt sett har tillräcklig 

utbildning för mina behov. 

�2 Jag anser att alldeles för få av 
de anställda inom vården har 
tillräcklig utbildning för mina 
behov. 

�3 Jag anser att vårdpersonalen 
generellt sett inte alls har 
tillräcklig utbildning för mina 
behov. 

�4 Jag vet inte huruvida vårdens anställda har tillräcklig utbildning. 

Motivera:_____________________________________________________________________ 

     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
64) Rangordna följande aspekter,  __  All vårdpersonal bör vara hög- 
från 1 till 3, med avseende på vad Du tycker är utbildad inom det medicinska  
viktigast i din kontakt med sjukvården   
(sätt 1 vid det påstående Du tycker är viktigast, 2 vid  __  Det senaste och mest  
det näst viktiga och 3 vid det minst viktiga). avancerade i teknikväg bör 

prioriteras. 
     

__  Möjligheten till en personlig 
relation bör finnas, där personalen 
lyssnar, visar intresse och 
förmedlar en känsla av att vilja 
hjälpa just dig. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
65) Vad är god kvalitet för dig när det                  �
gäller sjukvård? 

_____________________________________________________________________ 
    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
66) Vad är Du minst nöjd med/mest                  �
missnöjd med när det gäller sjukvården? 
      
_____________________________________________________________________ 
    

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De fyra sista frågorna (67 - 70) behandlar olika problemställningar i kontakt med banken respektive 
sjukvården. Till varje situation finns det 8 olika alternativ att värdera. En del av Er som svarar på 
frågorna kan eventuellt uppfatta vissa problemlösningar/alternativ som orealistiska och att de saknar 
verklighetsanknytning. Försök att bortse från detta och betrakta det hela som hypotetiskt. 
Anledningen till de många alternativen grundas på viljan att kunna göra vissa statistiska 
beräkningar. Det är viktigt att Du noggrant läser igenom vad de olika alternativen innehåller och att 
Du besvarar varje alternativ. Var god vänd blad! 
67) Du råkar skära dig i fingret. Såret är så djupt att Du misstänker att det behöver sys. Du beger dig till akuten för att få hjälp. Värdera 
följande alternativ genom att markera med ett kryss (på skalan) hur du skulle uppleva olika situationer. 

___________________________________________________________________
a) En undersköterska tar emot, syr ihop såret ”för hand” men hon/han samtalar inte  direkt 
med dig om skadan. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
b) En undersköterska tar emot, syr ihop såret ”för hand” och tar sig samtidigt tid att samtala 
om skadan med dig. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
c) En undersköterska tar emot, följer med dig till ett rum där såret sys ihop med hjälp av 
laserteknik men hon/han samtalar inte direkt med dig om skadan. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
d) En undersköterska tar emot, följer med dig till ett rum där såret sys ihop med hjälp av 
laserteknik. Samtidigt tar han/hon sig tid att samtala med dig om skadan.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
e) En läkare tar emot, syr ihop såret ”för hand” men hon/han samtalar inte direkt med dig 
om skadan. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
f) En läkare tar emot, syr ihop såret ”för hand” och tar sig samtidigt tid att samtala med dig 
om skadan.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
g) En läkare tar emot, följer med dig till ett rum där såret sys ihop med hjälp av laserteknik
men hon/han samtalar inte direkt med dig om skadan. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
____________________________________________________________
h) En läkare tar emot, följer med dig till ett rum där såret sys ihop med hjälp av laserteknik. 
Samtidigt tar han/hon sig tid att samtala med dig om skadan.
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Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd 

68) I årets första blixthalka råkar Du ut för en allvarlig bilolycka, och hamnar på 
sjukhus. Ditt tillstånd betraktas som allvarligt. Ta ställning till följande vård-
alternativ genom att markera med ett kryss på skalan under varje scenario. 

a) På avdelningen finns undersköterskor som med jämna mellanrum ser till dig som patient 
och rapporterar till läkare om tillståndet förändras.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
b) På avdelningen finns läkare som med jämna mellanrum ser till dig som patient 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
c) Vid din sängkant vakar undersköterskor dygnet runt och rapporterar till läkare om 
tillståndet förändras. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
d) Vid din sängkant vakar läkare dygnet runt.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
e) Du är kopplad till den mest avancerade tekniska apparatur som sjukvården kan erbjuda 
vad gäller puls-, blodtrycksmätning etc. Signaler angående ditt hälsotillstånd övervakas av 
undersköterskor som rapporterar till läkare om tillståndet förändras.  

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
f) Du är kopplad till den mest avancerade tekniska apparatur som sjukvården kan erbjuda 
vad gäller puls-, blodtrycksmätning etc. Signaler angående ditt hälsotillstånd övervakas av 
läkare.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
g) Du är kopplad till den mest avancerade tekniska apparatur som sjukvården kan erbjuda 
vad gäller puls-, blodtrycksmätning etc. Vid din sängkant vakar undersköterskor dygnet 
runt och rapporterar till läkare om tillståndet förändras. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
h) Du är kopplad till den mest avancerade tekniska apparatur som sjukvården kan erbjuda 
vad gäller puls-, blodtrycksmätning etc. Vid din sängkant vakar läkare dygnet runt.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd 
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69) Du ska göra upp en hushållsbudget. Ta ställning till hur Du skulle uppskatta 
följande handlingsalternativ. 

a) Du lämnar in dina uppgifter till en av bankens gymnasieekonomer. Denne räknar ut 
hushållets budget för hand och skickar hem svaret till dig. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
b) Du lämnar in dina uppgifter till en av bankens gymnasieekonomer. Denne räknar ut 
hushållets budget för hand och ni diskuterar igenom din ekonomiska situation. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
c) Du lämnar in dina uppgifter till en av bankens civilekonomer, dvs en person med 
högskole-/universitetsutbildning. Denne räknar ut hushållets budget för hand och skickar 
hem svaret till dig. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
d) Du lämnar in dina uppgifter till en av bankens civilekonomer, dvs en person med 
högskole-/universitetsutbildning. Denne räknar ut hushållets budget för hand och ni 
diskuterar igenom din ekonomiska situation. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
e) En gymnasieekonom tipsar om/tillhandahåller ett dataprogram för hushållsbudget. På 
detta sätt kan Du själv lägga upp min budget. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
f) En civilekonom tipsar om/tillhandahåller ett dataprogram för hushållsbudget. På detta 
sätt kan Du själv lägga upp min budget. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
g) En gymnasieekonom sätter sig tillsammans med dig/er och upprättar en hushållsbudget 
med hjälp av ett avancerat dataprogram. Budgeten diskuterar Ni sedan igenom. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
h) En civilekonom sätter sig tillsammans med dig/er och upprättar en hushållsbudget med 
hjälp av ett avancerat dataprogram. Budgeten diskuterar Ni sedan igenom. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
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70) Du har fått ett stort arv som Du vill placera på bästa sätt med bankens hjälp. Ta 
ställning till hur Du skulle uppskatta följande handlingsalternativ inför ett beslut. 

a) En gymnasieekonom ger dig broschyrer som visar bankens placeringsmöjligheter, räntor, 
utdelning etc. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
b) En gymnasieekonom sätter sig ner tillsammans med dig och går igenom den kommande 
placeringen med utgångspunkt i dina önskemål och syften vad gäller t ex boende, gåvor, 
pension, riskbild, avkastningsprognoser etc. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
c) En civilekonom, dvs en person med högskole-/universitetsutbildning, ger dig broschyrer
som visar bankens placeringsmöjligheter, räntor, utdelning etc. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
d) En civilekonom sätter sig ner tillsammans med dig och går igenom den kommande 
placeringen med utgångspunkt i dina önskemål och syften vad gäller t ex boende, gåvor, 
pension, riskbild, avkastningsprognoser etc. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
e) En gymnasieekonom ger dig tillgång till ett avancerat dataprogram som ger den senaste 
informationen kring olika placeringsmöjligheter. Dessutom finns möjlighet till avancerade 
beräkningar om olika handlingsalternativ.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
f) En civilekonom ger dig tillgång till ett avancerat dataprogram som ger den senaste 
informationen kring olika placeringsmöjligheter. Dessutom finns möjlighet till avancerade 
beräkningar om olika handlingsalternativ.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
________________________________________________________________________________
g) En gymnasieekonom sätter sig ner tillsammans med dig och går igenom den kommande 
placeringen. Detta görs med stöd av ett avancerat dataprogram som ger den senaste 
informationen kring olika placeringsmöjligheter. Dessutom finns möjlighet till avancerade 
beräkningar om olika handlingsalternativ.

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd
_______________________________________________________________________________
h) En civilekonom sätter sig ner tillsammans med dig och går igenom den kommande 
placeringen med utgångspunkt i dina önskemål. Detta görs med stöd av ett avancerat 
dataprogram som ger den senaste informationen kring olika placeringsmöjligheter. 
Dessutom finns möjlighet till avancerade beräkningar om olika handlingsalternativ. 

Mycket missnöjd �1 �2        �3   �4          �5 �6 �7     �8 Mycket nöjd 
Tack för Din medverkan! 
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Summary 
 
What Does Customer Focus Mean? – A Study of Nearness, 
Competence, and Technology 
 
 
Background and Theoretical Frame of Reference 
 
It has been argued that the industrial economy in which manufacturing 
plays a central role has (slowly) transformed into a service economy, in 
which services in various senses nowadays play the leading role. Although 
it has been argued that the dominance of the service economy is overrated 
and arbitrary (Sayer and Walker 1992), most of the literature on the 
subject adopts the standpoint that the service economy is here to stay, and 
will increase even more in the future. This assumption can be seen as a 
sort of background for this study. 
 
In recent years, it is claimed that competition between business firms has 
increased, partly due to the fact that products and services (in the same 
line of business) have become rather similar, but also because customers in 
general have become more aware of what they buy. It has been argued that 
it is crucial for any business firm to develop customer focus in order to 
stay competitive. A straightforward definition of the term customer focus 
is: Giving the customer what he or she wants. Zeithaml, Parasuraman and 
Berry (1990:10) pinpoint what this entails:  
 

”It is the performance of the service that separates one service firm from others; it is 
the performance of the service that creates true customers who buy more, are more 
loyal […] and who spread favourable word of mouth. […] A genuinely warm greeting 
from a service provider or the graceful handling of a special request can help one 
firm seem very different to its customers than other suppliers of similar services.”  

 
Featherstone (1991) among others claims that the days of mass 
consumption have gone, and today’s customer seeks the unique and the 
personalized, whether it be goods or services. He or she is often seen as a 
person who is more interested in other aspects than (low) price. With 
reference to this, service management constantly avoids discussing price in 
terms of customer focus, even though there is some evidence that price is 
still one of the main factors for customers. This assumed shift in patterns 
of consumption leads to changes in the relation between business firms 
and their customers in a way that increases the importance of every single 
encounter between customer and employee, and underlines how essential 
it is that the customer is pleased with the outcome of these encounters. 
When the encounter is discussed, it is often referred to as “the moment of 
truth” in order to capture its seriousness. And since service is the one thing 
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that business firms supposedly can use in order to compete effectively, it is 
not too difficult to understand why service management is so concerned 
with this issue. 
 
According to service management, the performance of services is heavily 
dependent on the provider, i.e. the employee, and his or her willingness to 
serve customers in a “proper” way.  Schneider and Bowen (1998) highlight 
the importance of developing a service culture in which the employees 
perceive taking care of the customer’s wishes, needs, and demands as their 
main task, and according to Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990:5):  
 

People in service work need a vision in which they can believe, an achievement 
culture that challenges them to be the best they can be, a sense of team nurtures 
that supports them, and role models that show them the way. 

 
In order to serve and please the customer, it is important that the 
employee adjust his or her attitude and communication style to the 
customer (Bettencourt and Gwinner 1996). It is not easy to determine 
what exactly customers want when they are interacting with the employee; 
there may be a number of things that also differ very much from each 
other (Fuller and Smith 1996). Regardless of what the customer wants 
from the encounter, one thing remains unchanged – the employee’s 
subordination to the customer. Echeverri and Edvardsson (2002) are very 
clear when they say that customers’ needs are far more important than the 
needs of the employees. 
 
The term customer focus has received attention even from the public 
sector but it is not exactly clear why organizations such as schools, social 
services, hospitals and others are interested in this issue, since profit is not 
their main goal. According to Barzelay (2001) it is the benefit of everyone 
(some “common good”) that is the reason why the public sector attempts 
to develop customer focus. 
 
The service management perspective has been criticized, mainly by 
sociologists who claim that working conditions are poor, attitude towards 
the individuals who have this kind of job are inhuman and the employees 
are likely to withdraw from social interaction in their spare time 
(Hochschild 1983; Abiala 2000; Gustafsson 1998). 
 
Despite the different views and perspectives, both the pro- management 
service management researchers and the critical opponents conduct their 
research mainly on frontline personnel in rather low-skill service work, 
where it is implicit or even explicit that the “customer is always right” and 
that “cash is king”. Another factor the two perspectives have in common is 
the tendency to overgeneralize results from isolated studies to the service 
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economy in general; this gives the impression that all service work is more 
or less the same.  
 
From service management theory it is obvious that it is important for any 
business firm or other organization to pay attention to the demands, 
needs, and wishes of customers, clients, patients etc. It is claimed that it is 
both necessary to understand and also to see things from the customer’s 
point of view. Even though it seems that the most important thing is to 
provide personalized service, there are other factors that are important for 
the relation between customers and organizations. In our modern society, 
both competence (i.e. education) and technology are core elements in 
various ways.  
 
It has been claimed that it is important to increase overall competence in 
order to be able to successfully compete on a national as well as an 
international level. Having more competent (better educated) personnel is 
often seen as a way of meeting new, different, and higher demands, 
whether it is a question of innovation, manufacturing, or service. Apart 
from competence, technological innovation is said to have rapidly 
increased in recent years, and especially information technology, it is 
argued, has the power to fundamentally change our everyday lives, and 
not least the relation between organizations and their clients.     
 
To sum up, customer focus means giving the customer what he or she 
wants. And what the customer may want can be classified under four main 
headings: 
 
� Personal relation/nearness (personalized and unique service) 
� Competence (good education) 
� Technology  
� (Low) price 
 
What customers want does indeed have an impact on organizations and 
the employees’ working conditions. What the customers want is an issue 
that often seems to be based on rhetorical statements and poor 
generalizations from single studies. The service economy is very diverse 
and includes a variety of different types of businesses and occupations that 
makes it nearly impossible to talk about one single type of relation 
between customers and employees. Low-skill service work (waiters, cleaners 
and so forth) has very little in common with high-skill service work (like 
physicians and economic advisors), and it is probably the case that 
different factors and aspects are important to the customer depending on 
the type of business. Also, the character of various occupations (in regard 
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to status) certainly influences the relation between customer and 
employee, and it is unlikely that more highly educated personnel with 
high status occupations would permit the customer to define the 
conditions for the relation. 
 
The focus of my thesis is to scrutinize the statements made by service 
management in regard to what customers want, when it comes to high-skill 
service work. 
 
 
Material and Method 
 
Since much of the research on customer focus has been carried out in the 
context of low-skill work, and its results, perhaps incorrectly, have been 
generalized to the whole service economy/sector, my study considers high-
skill work in order to see what factors are important to customers when it 
comes to this kind of work. For this purpose I use the context of banking 
and health care. 
 
Using banking and health care has some advantages: a) neither banking, 
nor health care can be seen as typical low-skill service work, and a large 
number of the staff are highly educated; b) both of them deal with issues 
that are important to people in general since they concern their financial 
situation and their health; c) most people have some experience of both 
banks and health care; d) both banks and hospitals have reduced the 
number of so-called frontline personnel, and they both strive to increase 
the total level of competence by recruiting highly educated staff; e) banks 
as well as health care (on the whole) indicate their ambition to focus on 
the customer and patient respectively. 
 
As regards method, it is a matter of choice. I think it is important to be 
able to quantify the results in addition to merely identifying different 
points of view. This will provide an opportunity to discuss how common 
one or other factor is, and also facilitate a consideration of the 
characteristics of different types of bank customers and patients (i.e. how 
do sex, age, education level, experience etc. influence one’s disposition to 
prefer one factor to another). These aspects made it clear early on that the 
survey would include a large number of individuals and that I would use a 
standardized questionnaire. In order to decide what factors bank 
customers and patients appreciate, value, and prefer, it is important to 
look at this issue on different levels: the abstract (the overall situation) and 
the concrete (specific situations).  
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The number of respondents in the study was 1255 and they were chosen 
in order to include white collar workers, blue collar workers, students, and 
retirees.  
 
 
Results and Discussion 
 
The main findings are: a) inconsistent opinions, which means that the 
respondents value and prefer different factors depending on the level 
(abstract and concrete); b) nearness as a customer factor seems to have 
been overemphasized by service management, and even if this factor is 
valued, there is evidence that an instrumental attitude predominates when 
it comes to certain situations; c) nearness, as a concept, is far too broad 
and needs to be broken down into subcategories; and d) it is possible to 
distinguish two types of customers (the encounter-oriented customer and 
the instrumentally oriented customer), which is, to a certain extent, 
consistent with existing research findings concerning variables such as 
gender, age, and level of education. 
 
 
Inconsistent Opinions 
 
Depending on the nature of the business and the level at which they are 
judged, respondents show a discrepancy as regards the preferred factor. 
 
The results clearly show that nearness (personal contact/relation) is what 
the majority of the respondents value most when it comes to banking and 
health care at an abstract level. This implies that the respondents would 
like to be able to visit the bank and meet the employees even for everyday 
errands like paying bills. In health care, nearness at the abstract level 
includes the view that the staff should care about and sympathize with the 
patient. At an abstract level, nearness is valued more highly than both 
competence (economic and medical education) and technology. This may 
sound a bit strange but my interpretation is that the general notion of 
what is “essentially good” is social interaction in various senses, regardless 
of the context. Nearness in relation to banking seems to have a more 
latent value because the regular customers do not visit the bank more than 
occasionally. And when it comes to health care, it seems that the idea of 
nursing in a Florence Nightingale-like way symbolizes what good care is all 
about. The model below is a way of illustrating the relation between the 
abstract level and the concrete level, and the relation between the 
simple/uncomplicated and the extensive/complicated. 
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Abstract level 
(non-defined situations) 

BANKING & HEALTH CARE 

Concrete level 
(defined situations) 

                             BANKING                                                               HEALTH CARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nearness    Instrumental         Nearness    Instrumental              Nearness       Instrumental                Nearness    Instrumental 
                       factors                                       factors                                              factors                                            factors 
          
          Simple                     Complicated/                            Simple                           Complicated/     
          errands                       extensive                               errands                              extensive 
                                               errands                                                                             errands 
    
 
 
When moving to the concrete level where the respondents are asked about 
how they would like various and defined situations to be handled, there is 
no doubt that in relation to the simple, uncomplicated, and more 
everyday, the majority would like errands and situations to be taken care 
of in a smooth and easy way, involving the use of technical systems. The 
majority of the respondents’ opinions with regard to simple 
errands/situations have one thing in common, and that is the lack of any 
desire for nearness; i.e. clients do not want to be involved in any time-
consuming activity as long as they do not perceive the situation to be 

Nearness 

(Personal 
contact/ 
Personal 
relation) Instrumental

factors
a) Technology 

b) Competence/
Education
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disturbing or complicated. When matters do become complicated and/or 
extensive, the desire for nearness increases with regard to both banking 
and health care. In the banking context, the complicated/extensive may 
involve large bank loans and how to invest one’s money, whilst in health 
care it involves serious diseases and disturbing symptoms. I would like to 
point out that where extensive economic issues are concerned, nearness is 
what the majority of the respondents want. Even though the desire for 
nearness in connection with extensive health care situations is high, the 
majority still prefer more instrumental factors (medical competence and 
medical technology). Thus, it seems that nearness as a customer factor has 
been overemphasized, in particular by service management. 
 
 
Different Kinds of Nearness 
 
It is not altogether clear what exactly the factor nearness stands for. Of 
course, it has to do with encounters involving personal contact and 
personal relations of some kind, but it seems as if nearness is too broad a 
concept, which may include almost everything and anything. This study 
has led me to propose three different (sub)types of nearness/personal 
contact, which hopefully, can be useful in determining the features of the 
concept relation to different kinds of service work and service occupations. 
 
Obeying nearness is the type usually discussed in service management 
literature, and appears mainly in the context of low-skill work. Usually it is 
understood by both the customer and the employee that a large part of the 
working assignment means waiting on the customer and keeping him or 
her happy and satisfied. In this kind of service work, the customer is 
superior and has the right to define the rules of the relation. Examples of 
occupations that are more likely (than any other kind) to involve an 
obeying nearness are cleaners, waiters, receptionists and so forth.  
 
Emotional nearness contains a large portion of individual support, empathy, 
comfort and encouragement. It is very likely that it is this type of nearness 
that appears in many health care situations in which the patient is worried, 
anxious, confused, scared, sad, unwell or seriously ill. An emotional 
nearness can also appear in the banking context, as a result of the 
customer feeling uncertain. In such cases the customer seems to be looking 
for support in making various decisions (buying a house, selling stocks 
etc.) and does not primarily want to be served in the way that is central to 
obeying nearness. 
 
Instrumental nearness is connected primarily with high-skill service work, 
and is based mainly on (specific) knowledge and the employee’s authority 
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to represent the company or the organization. For the customer, the 
encounter itself is merely a means to an end. In banking, instrumental 
nearness is about the employee’s economic competence, his or her 
authority to negotiate on the bank’s behalf, or to provide the customer 
with information regarding financial matters in a broad sense. As for 
health care, instrumental nearness is mainly about medical expertise 
(diagnostics and treatment). In contrast to obeying nearness in particular, 
this type is usually distinguished by the fact that the employee is superior 
to the customer, not least as a result of the high status of the occupation. 
 
I would like to underline that the classification above is not exclusive, and 
in real situations there is a possibility that more than one type of nearness 
may exist at the same time/in the same encounter. The classification also 
requires more research in order to investigate the circumstances under 
which the different types of nearness appear – what mechanisms and 
structures determine the outcome 
 
 
Two Kinds of Customer 
 
The study also shows that it is possible to talk about two different types of 
customer: one who prefers personal contact/relations (the encounter-
oriented customer), and one who prefers instrumental factors (the 
instrumentally oriented customer). The results clearly indicate that 
especially women, those with low education and those without specific 
experiences want to interact with staff, whilst men, those with good 
education and those with specific experiences prefer situations and errands 
to be handled with a large portion of competence and/or technology. This 
kind of customer is also far more oriented towards handling various 
situations by themselves. 
 
 
Future Research 
 
In my opinion, there is a need for more research concerning customer 
focus in order to systematically determine the importance of various 
factors, identify and demarcate the core, or essence, of each factor, and 
also establish if and in what way they are related to each other. 
Furthermore, it is obvious that too little attention has been given to the 
context of customer focus in high-skill service work, and it is important to 
study mechanisms and structures that affect and maybe even determine 
the relation (including the encounter) between the customer and the 
employee – both in low-skill and in high-skill service work.  






