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Titel: Funktion möter upplevelser – vikten av att skapa upplevelser vid funktionella tjänster. 

Sammanfattning: 

I dagens samhälle blir människor allt mer intresserade av upplevelser vilket har visat sig både 

i konsumtionsmönster och vid utbudet av rena upplevelser från företag. Denna trend har 

ännu inte synts vid konsumtion och utbud av funktionella tjänster. Därför syftar uppsatsen 

till att undersöka konsumenters intresse av upplevelser vid funktionella tjänster. 

Uppsatsen tar sin grund i en kvalitativ ansats och för att reda ut frågan gjordes en 

fokusintervju med 11 respondenter samt enskilda intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse för området.  

Undersökningen bidrar i slutändan till en tydligare förståelse för konsumenters åsikter och 

visar på att tjänsten är det centrala vid sådana situationer – inte upplevelsen i sig. Därför har 

konsumenterna svårt att acceptera upplevelser vid funktionella tjänster som inte är direkt 

relaterade till tjänsten i sig. Försvinner den logiska anknytningen till tjänsten blir 

konsumenterna istället misstänksamma och företaget mister sin trovärdighet.  

Således konkluderas uppsatsen med att konstatera att dagens konsument inte är redo för 

rena upplevelser vid funktionella tjänster. Det kan ändå vara intressant att ha tjänstemötets 

mindre beståndsdelar, så som servicebemötande och miljö, i åtanke för att kunna överträffa 

kundens förväntningar. På så sätt kan företag skapa en bättre helhetsupplevelse i 

tjänstekonsumtionen. 

Nyckelord: marknadsföring, upplevelser, funktionell tjänst, konsumentbeteende, 

upplevelsemarknadsföring.  
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Tutor: Lars Albert 

Title: Function meets experience – the importance of creating experiences in 

functional services.  

Abstract: 

People in today’s society seem more and more interested in getting experiences in their 

everyday consumption. This can be seen both in the patterns of consumption and in what 

companies have to offer their customers concerning experiences in a purer form. This new 

trend has not yet been seen in situations concerning more functional services which is why 

this report aims to investigate customers interest in experiences in connection to 

consumption of functional services.  

To be able to answer this, a focus group consisting of 11 people was put together as well as 

one-on-one interviews to get more of a depth to the research. 

The research gives a deeper understanding for consumers’ opinions and show that 

experiences are not what’s important in the consumption of functional services. This is why 

consumers in general find it hard to accept too much excitement in these situations as the 

relevance of the experience connected to the service might not be clear enough. 

The conclusion is; consumers are not yet ready for pure experiences in the consumption of 

functional services but it can still be of interest to keep in mind to be able to meet the 

consumers’ expectations. Thus can companies create a better overall experience for the 

customers in the service encounter.  

Keywords:  marketing, experiences, functional services, consumer behavior, experiential 

marketing.
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KUNDEN I FOKUS OCH VIKTEN AV ATT SKAPA UPPLEVELSER – INLEDNING  

Samhället förändras kontinuerligt och i takt med att det blir allt mer informationsfokuserat 

menar många forskare att konsumenters värderingar och attityder förändras. Idag läggs allt 

större vikt på självförverkligande, vilket har inneburit en skiftning från ett kollektivt till ett 

individuellt fokus. Nya värderingar har skapats och i och med ett nytt sökande efter 

individuellt självförverkligande vill många idag förverkliga sig genom sitt arbete.  För dem 

som inte kan det blir fritiden viktig, vilket leder till att människor konsumerar mindre 

materialistiskt och mer hedonistiskt. Det hedonistiska innebär att betrakta lust och njutning 

som målet med tillvaron (www.saol.se, 2009-05-03) och betyder rent konkret att 

konsumenten i högre utsträckning söker upplevelser i sin konsumtion (Behrer & Larsson, 

1998).  

Upplevelser har tidigare uppfattats som en ekonomisk uppoffring från producentens sida 

(Pine & Gilmore, 2001) men då konsumenterna idag i allt högre grad efterfrågar upplevelser i 

sin konsumtion har detta synsätt börjat förändras. Dessutom är fokus på upplevelsens 

betydelse idag tydligare för både konsumenten och samhället inom många sektorer 

(Wahlström, 2002).   

En upplevelse är ett distinkt erbjudande (Pine & Gilmore, 2001) som utgörs av en blandning 

av många olika element sammansmälta till en helhet och det blir allt viktigare för företagen 

att engagera kunden både intellektuellt, emotionellt, psykologiskt och spirituellt för att 

skapa ett optimalt upplevelserum (Mossberg, 2007). Pine och Gilmore uttrycker liknande 

åsikter i sin artikel ”Authenticity - What consumers really want” där de talar om samma 

fenomen på följande sätt: ”What 

consumers want today are experiences - 

memorable events that engage them in an 

inherently personal way” (Pine & Gilmore, 

2001, s. 1).  

I och med det allmänt ökande intresset för 

upplevelser blir det viktigt även för de 

företag som verkar utanför det som 

traditionellt betraktas som 

upplevelseindustrin att i högre grad kunna 

konkurrera om befintliga kunder.  

Som figur 1 visar utgör upplevelsen en stor 

del av ett erbjudande. Här handlar det om 

vad kunden är beredd att betala för en 

kopp kaffe i kombination med en 

upplevelse.  
Figur 1 Upplevelsens betydelse i totalerbjudandet vid konsumtion 

av kaffe, Pine & Gilmore, 1999 

http://www.saol.se/
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Det har påvisats att människor är betydligt mer villiga att betala ett högre pris vid 

konsumtion i samband med en upplevelse som skapar ett värde för dem som kunder (Pine & 

Gilmore, 1999).  

Detta visar i sin tur att oavsett om relationerna till företagen är kort- eller långvariga söker 

konsumenter att få ut mer av dem än tidigare. En upplevelse måste därför skapa långsiktiga 

värden för kunden genom emotionella band som byggs upp för att skapa den differentiering 

från andra företag som idag är så viktig (Greenberg, 2009).  

Medan tidigare forskning har fokuserat mycket på tillfällen där upplevelsen står i centrum 

finns det få som beskrivit vikten av upplevelser även i andra konsumtionssituationer. Med 

det menar vi situationer där fokus ligger på försäljning eller snabb leverering av en tjänst och 

i vilken kunden sällan aktivt söker mervärde i form av upplevelser. Detta kommer vi 

fortsättningsvis att benämna som funktionella tjänster i enlighet med Mossbergs definition 

som lyder som följer: ”funktionella tjänster är fokuserade på resultatet, som besök på 

posten, banken eller bilverkstaden” (Mossberg, 2004, s. 14).   

Därför är syftet med följande uppsats att göra en utredande undersökning av funktionella 

tjänster där vi vill ta reda på vilket intresse det, utifrån kundens preferenser, finns att få mer 

tydligt definierade upplevelsesituationer vid dessa tjänster.  

Den centrala frågan under vår uppsats kommer därför att utgöras av följande:  

 Är det viktigt för kunden att få en upplevelse utöver det vanliga vid funktionella 

tjänster där upplevelsen normalt sett inte står i centrum? 

Vi har utgått ifrån två branscher, tandläkarbranschen och bankbranschen, då vi anser det 

vara relevanta tjänsteområden för vår undersökning. Samtidigt som de till ytan ter sig olika 

är de i vårt fall intressanta då de representerar det som vi vill undersöka – det vill säga 

branscher konsumenterna inte söker sig till för upplevelsens skull, utan för att de måste. 

Dessa två branscher är intressanta då de är resultatinriktade och attraherar konsumenter 

genom aktiv marknadskommunikation. Trots att vi valt att utgå ifrån två specifika 

yrkesgrenar i vår undersökning kommer vi i vår diskussion att hålla oss mer öppna gentemot 

andra liknande branscher, då syftet inte är att varken utreda eller jämföra dem utan snarare 

att se mer allmänna trender och beteendemönster vid köp av traditionellt funktionella 

tjänster.   
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VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

SMALL IS BEAUTIFUL –  EN KVALITATIV ANSATS  

Då undersökningen avser att föra en diskussion kring ämnet tar den lämpligen sin grund i en 

kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser skiljs åt på så sätt 

att den kvalitativa ansatsen bygger på att omvandla resultatet i ord snarare än i siffror, vilket 

annars är normen vid en kvantitativ ansats (Denscombe, 1998). Undersökningen syftar inte 

till att komma med konkreta förslag till förbättringar utan istället till att föra en ny diskussion 

kring ämnet och vikten av upplevelsers betydelse för kunden i funktionella tjänstebranscher.  

Undersökningen gynnas av en kvalitativ ansats då den syftar till att beskriva och diskutera ett 

fenomen. Denscombe (1998) menar att man inom den kvalitativa forskningen gärna bygger 

på detaljerade och noggranna beskrivningar av händelser för att på ett relevant sätt 

redogöra för situationens komplexitet. Upplevelser anses generellt sett vara just en komplex 

företeelse vilken kräver beskrivningar och resonemang för att kunna göra någon utredning 

av dem samt dra slutsatser kring ämnet. Den kvalitativa forskningen tenderar att ifrågasätta 

användningen av en mer traditionellt ”vetenskaplig” inställning när det gäller människor och 

forskare då de anser det vara mer intressant att förstå hur människor upplever sin värld 

(Bell, 1999) än att statistiskt säkerställa kvantitativa data. 

Till skillnad från den kvantitativa forskningen – i vilken storskalighet ofta är att föredra – har 

den kvalitativa forskningen en benägenhet att ha en begränsad omfattning och uppsatsens 

valda fokus syftar till att förstå hur människor ser på saker och intresserar sig för att skapa 

en förståelse för beteendemönster, vilket är typiskt inom den kvalitativa forskningen 

(Denscombe, 1998).  Det är även detta rubriken syftar till då en kvalitativ ansats söker finna 

värde i mindre, mer djupgående undersökningar. 

Det är viktigt att poängtera att författarnas identiteter, värderingar och övertygelser kan 

spåras genom arbetets gång och att deras jag har en betydande del i analysen (Denscombe, 

1998). Vi är medvetna om detta och väljer, enligt Denscombes (1998) rekommendation att 

ta ett steg tillbaka för att kunna distansera oss från våra normala övertygelser under 

arbetets gång och vänta med att dra slutsatser in i det sista.   Således får undersökningen en 

än mer kvalitativ känsla och inriktning vilket är både omöjligt att undvika och lämpligt utifrån 

uppsatssyftets natur och utformning.   
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De teoretiska modeller som vi presenterar har en praktisk funktion då vi ämnar tillämpa dem 

i vår analys. Dessa presenterar vi under den teoretiska referensramen som en grund inför 

undersökningen och redovisningen av resultaten därav.  Modellerna kommer att fungera 

som ett stöd när vi sedan i analysen diskuterar kring vår problemformulering för att kunna 

underbygga en slutsats.  

GENERATION C –  EN MODERN MÅLGRUPP 

Den grupp som står som målpopulation för undersökningen är den grupp som inom 

forskningen kallas för generation C. C i det här sammanhanget står för Content och gruppen 

kännetecknas av en ung grupp individualister födda på 80-talet som inte är lättimponerade 

och som anser sig ha rätt att forma sina egna liv. På många sätt är detta en grupp som står 

för postmaterialistiska värderingar och de anser således att pengar inte är vägen till lycka 

utan att ekonomiska medel snarare ger möjligheter att uppleva saker. De har växt upp i 

dagens informationsöverflöd och ser inga problem med att hantera detta men lider 

samtidigt av tidsbrist. Det är också en grupp som värderar tillgänglighet högt och irriteras om 

någon i ens vänkrets har stängt av mobiltelefonen (Fernström, 2005).  Generation C är en 

attraktiv målgrupp för företagen då de antingen är på väg ut i arbetslivet eller precis har 

kommit ut i det och således även konsumerar på ett nytt sätt. Det utgör en anledning till att 

undersökningen fokuserar på just den målpopulationen (Fernström, 2005).  

Målpopulationen är vald enligt ett subjektivt urval då det på goda grunder kan anses ge mest 

värdefulla data (Denscombe, 1998). Denna målgrupp utgörs av viktiga kunder och det är 

därför intressant att närmare undersöka hur viktigt de tycker att det är med upplevelser i 

samband med funktionella tjänster. Respondenter utgörs av konsumenter som alla har 

erfarenhet av att nyttja fokusbranscherna, tandläkare och bank, men som inte har någon 

särskild kunskap om dessa. Respondenterna antas inte ha något kunnande utöver det 

vanliga kring branscherna då undersökningen söker att få en mer allmän uppfattning om 

funktionella tjänster.  

MED FOKUS PÅ FOKUSGRUPP 

För att få fram primärdata nödvändiga för att kunna föra en diskussion valde vi att göra en 

kvalitativ undersökning i form av en fokusgrupp. Denna undersökningsmetod var passande 

då studien syftar till att skapa en diskussion kring ämnet och därför kräver större djup i 

svaren på våra frågor. När det handlar om hur konsumenter upplever tjänster kan det vara 

mer fördelaktigt att ta reda på detta genom diskussioner istället för enkäter då det är lättare 

att föra fram sina åsikter och erfarenheter genom att prata om dem. Dessutom anses 

svarsfrekvensen vara högre vid en intervju än vid andra undersökningsmetoder och 

forskaren kan förvänta sig mer detaljerade och fylliga data än vid exempelvis en enkät 

(Denscombe, 1996). Själva undersökningsmetoden går ut på att en grupp personer tillfrågas 

om sina känslor och attityder kring en produkt, service, koncept eller idé (Wibeck, 2000). I 
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den här undersökningens fall valdes respondenter som tillhörde den bestämda målgruppen 

ut. De antogs vara konsumenter av funktionella tjänster på ett eller annat sätt. Intervjun 

hade en semistrukturerad form där vi redan innan hade bestämt vilka frågor vi ville ta upp. 

Vi ställde dock även kompletterande frågor som vi ansåg vara lämpliga beroende på vad våra 

respondenter svarade.  

Respondenterna valdes ut på Mälardalens Högskola utefter ramen för den målpopulation vi 

valt, då fokusgrupper kräver en homogen grupp där alla respondenter är likvärdiga. 

Anledningen till valet av att söka respondenter på Mälardalens Högskola berodde på att de 

alla inom en snar framtid kommer ut i arbetslivet med hopp om arbeten att trivas med och 

en bra möjlighet till att bygga upp sina liv. Detta anser vi vara en god anledning till varför 

dessa människor ska vara intressant för företag och varför deras åsikter skulle tas i 

beaktning. Respondenterna fick vid inbjudningstillfället en kort presentation av ämnet och 

fokusgruppen samt en formell inbjudan till fokusgruppen som ägde rum den 24 april klockan 

11.00 i sal U2-261 på Mälardalens Högskola. Fokusgruppen bestod av 11 personer vilket är 

inom de rekommenderade ramarna enligt Wibeck (2000).  

Sammankomsten inleddes med en förklaring om hur undersökningen skulle gå till och vad 

som förväntades av respondenterna. De två företag som till viss del ligger till grunden för 

utformningen av frågorna till fokusgruppen, Jyske bank i Danmark och Bangkok Dental Spa i 

Thailand, presenterades. Att företagen inte är svenska och att kulturskillnader därmed kan 

spela en roll för hur väl befolkningen tar till sig företagsidéerna har tagits i beaktning. Detta 

anses dock inte ha någon betydelse för undersökningen då syftet med branschexemplen 

endast var att exemplifiera och sätta in respondenterna i ämnet. De två företagen kommer 

att presenteras mer senare i arbetet. Den terminologi som används inom 

upplevelsemarknadsföringen förklarades för att underlätta diskussionen. Fördelen med att 

använda fokusgrupp som undersökningsmetod är att moderatorerna inte i lika hög grad 

måste hålla sig neutrala inför respondenterna utan kan delta och leda en diskussion för att 

föra den framåt (Denscombe, 1998). Syftet med detta var även att de skulle se på 

upplevelser vid funktionella tjänster ur ett nytt perspektiv och därmed få en djupare 

förståelse för vad vi menade så att inga missförstånd skulle uppkomma.  Under intervjun 

värderades interaktionen respondenter emellan högt och den diskussion som uppstod 

ansågs föra resonemanget framåt och var ett sätt för oss att samla in information då den 

kollektiva synpunkten anses ha ett större värde än var individs enskilda åsikter (Denscombe, 

1998). 

En öppen diskussion eftersträvades där vi intog en roll som moderatorer. En moderator 

ställer sig utanför diskussionen och styr den så att den håller sig inom ramarna för ämnet. 

(Denscombe, 1998) De frågor som använts under fokusgruppen finns att tillgå i Bilaga 1. 

Under sammankomsten följdes de fastställda frågorna upp med följdfrågor för att djupare 

komma in i ämnet samt för att få mer ingående svar. För att inte gå miste om viktig 

information spelades fokusgruppen in samtidigt som det fördes anteckningar.    



6 
 

KOMPLETTERANDE INTERVJU 

För att ytterligare fördjupa oss i kundens tankar och åsikter kring upplevelser vid funktionella 

tjänster intervjuades åtta respondenter inom vald målgrupp. Intervjuerna var korta och 

syftade till att fånga känslor som konsumenterna upplevde vid konsumtion av en funktionell 

tjänst. Intervjun hade en strukturerad form där vi redan innan hade bestämt vilka frågor vi 

ville ta upp. En av oss ställde frågorna och den andra förde anteckningar över det som sades. 

Intervjuer ansikte mot ansikte ger en direkt kontakt mellan undersökaren och respondenten 

och innebär en högre svarsfrekvens än andra tillvägagångssätt (Denscombe, 1998). Tanken 

med denna undersökningsform var att på ett mer konkret sätt kunna ställa frågor till 

individerna var för sig och på ett mer personligt plan, utan vidare diskussion och påverkan 

ifrån andra. Respondenterna valdes även här ut slumpvis, inom målpopulationen, på 

Mälardalens Högskola.  

Liksom vid fokusgruppen höll intervjuerna en semistrukturerad ton i sina frågor och vid 

intervjutillfället fanns ett färdigt manus där frågorna ställdes i en förutbestämd ordning. 

Utifrån svaren kunde vi sedan be respondenterna att vidareutveckla sina svar för att på så 

sätt skapa mer djupgående förståelse för respondentens tankar och känslor (Denscombe, 

1998). Intervjuerna tog ca 15 minuter per tillfälle och handlade om att sätta in respondenten 

i en för dem tidigare upplevd tjänstesituation för att få reda på vilka känslor och tankar de 

hade kring denna. Den kompletterande intervjun ämnade vara mer indirekt i formuleringen 

av frågor genom att inte nämna upplevelser utan fokusera på respondentens egna minnen 

och känslor kring en funktionell tjänstesituation som berört dem på ett eller annat sätt. Vid 

dessa intervjuer upplevdes konsumenternas känslor på ett tydligare och mer direkt sätt. 

Således skapades djupare förståelse om vilka känslor som konsumenterna sökte vid 

konsumtion av funktionella tjänster. I kontrast till fokusgruppen blev dessa respondenter 

inte informerade om ämnet och de teorier runt omkring vilket kan ha påverkat resultatet.  

UNDERSÖKNINGENS TVÅ BRANSCHEXEMPEL 

Undersökningen influerades av den danska banken Jyske Bank – en bank som i Danmark 

anses vara innovativ och som tycker det är viktigt att förstärka kundernas upplevelser vid 

besök på banken. Banken är Danmarks näst största oberoende bank och har nyss genomgått 

en stor förändring utåt sett. De kallar sig själva ”Bank of the future” och riktar in sig mycket 

på själva atmosfären på kontoret. De vill kunna erbjuda sina kunder mer än bara ett ”vanligt” 

bankbesök och lägger större vikt vid helhetsupplevelser i stället för på bara det ärende som 

kunden har. Deras vision är att framstå som en annorlunda bank och de satsar på modern 

design, stora ljusa öppna ytor med fönster från golv till tak, pc-monitorer där kunden finner 

bankens alla tjänster, kaffeservering, med mera (Fritz, 2007).  

I utformningen av undersökningen användes också den utredande artikeln “The Economy, 

It’s no longer just about healing: patients want a personal transformation”, av Pine och 
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Gilmore (2001), i vilken upplevelser i generella drag diskuteras och exemplifieras bland annat 

med hur olika sjukhus gått tillväga för att avleda fokus från sjukdom och istället fokusera på 

upplevelsen och att bli frisk. I och med detta blev vi inspirerade av en närliggande industri – 

tandvården då vi ville undersöka en bransch som aktivt söker kunder och som i högre grad 

än sjukhus konkurrerar sinsemellan om sina kunder men som samtidigt är en funktionell 

tjänst. Som exempel på detta finns Bangkok Dental Spa som har blivit uppmärksammat runt 

om i världen genom att hjälpa människor med olika tandproblem på ett omhändertagande, 

innovativt och framförallt lyxigt och avkopplande sätt i spamiljö. Bangkok Dental Spa har lagt 

mycket vikt på upplevelsen som kunden får vid ett besök och menar att kunderna där kan 

uppleva ett tandläkarbesök på ett både fascinerande och avkopplande sätt 

(www.bangkokdentalspa.com, 2009).  

Dessa två företag har väckt intresset för undersökningen då de är goda exempel på 

funktionella serviceföretag som redan lyckats flytta fokus av sina tjänster närmare 

upplevelseindustrin. Anledningen till valet av två branscher istället för en är att resultatet 

upplevs bli både bredare och resulterar i tydligare svar ifrån respondenterna. 

Respondenterna får dels under intervjun en bredare syn på företag som erbjuder 

funktionella tjänster samtidigt som vi som undersökare lättare kan skapa oss en vidare bild 

över vad kunderna anser utifrån två olika situationer. Genom undersökningen hoppas vi 

kunna upptäcka om människor omedvetet söker upplevelser även i funktionella 

tjänstesituationer och hur viktiga dessa är för företaget i konkurrenssituationer. Som tidigare 

nämnts strävar uppsatsen i sitt syfte varken efter att utreda eller jämföra just dessa två 

branscher utan uppmanar snarare till att, genom diskussion med våra respondenter, se 

beteendemönster vid köp av traditionellt funktionella tjänster för att sedan kunna dra 

relevanta slutsatser. Skillnaden mellan branscherna har tagits i beaktning, då den ena vid 

konsumtionstillfället är mer kostsam än den andra. Ekonomiska faktorer anses inte spela en 

större roll i detta sammanhang och kommer därför inte att tas i beaktande. 

Studien vänder sig till en publik som intresserar sig för marknadsföring, särskilt 

upplevelsemarknadsföring, men också för verksamma inom sektorer för vilka denna 

undersökning skulle kunna vara intressant.  

 

http://www.bangkokdentalspa.com/
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ATT HITTA MÖJLIGHETER –  EN TEORETISK BAKGRUND 

Genom hela arbetet ligger skillnaden mellan en upplevelse och en tjänst som ett centralt 

begrepp som är viktigt för läsaren att minnas. Anledningen till att skillnaden mellan tjänster 

och upplevelser betonas är att upplevelser idag är den största möjligheten företag har till 

differentiering där de, genom att skapa positiva känslor hos kunden, får en möjlighet att 

förnya sig och att överraska (Fernström, 2005). På så sätt kan företagen aktivt addera värde 

till en tjänst och därmed också involvera konsumenterna på ett känslomässigt plan. 

Upplevelser är inget som inträffar slumpmässigt och företagen måste aktivt arbeta för att 

iscensätta dem (Pine & Gilmore, 1999). 

Fernström (2005) presenterar i Figur 2 

en modell vilken behandlar 

konkurrenssituationen hos företag. I 

modellen finns fyra fält som illustrerar 

olika konkurrenssituationer. 

Framgångsfaktorer handlar om att 

företagen konkurrerar på en marknad 

på lika villkor och med liknande 

produkter, där det är svårt att öka 

kundlojaliteten och således lätt att 

mista sina kunder. Det är då viktigt att 

uppfylla kundens minimikrav på 

standard och att erbjuda renlighet och 

trygghet. Med lite tur kan företagen 

konkurrera med ett försprång på en marknad då de på ett eller annat sätt skapat sig 

konkurrensfördelar som sätter dem i en fördelaktig position jämte sina konkurrenter. Är 

företagen istället lyhörda och försöker att tillgodose kundernas förväntningar hamnar de i 

rutan för ständig förnyelse. Den sista rutan, strategisk frihet, handlar om att skapa nya 

värden för kunden och komma med nya erbjudanden som deras kunder tidigare inte tänkt 

på eller känt till. Det är i denna fas som upplevelsebaserade företag verkar och det är, för 

dem, viktigt att lyssna på sina kunder. Företag som vill skapa upplevelser åt sina kunder 

måste förstå vilka problem och drömmar kunderna har för att kunna skapa förnyelse till sin 

verksamhet i form av upplevelser (Fernström, 2005). 

Figur 2 Konkurrensmatris enligt Fernström, 2005 
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Upplevelsescenen från kundens perspektiv är bunden till ett antal, av varandra beroende 

faktorer som alla spelar sin roll i kundens totala upplevelse (Fernström, 2005). I en modell, 

som illustreras i Figur 3, utgår Fernström (2005)  ifrån  Mossberg där han beskriver hur dessa 

samverkar.  

För att engagera sina kunder bör 

företagen sträva efter att skapa ett 

upplevelserum i vilket kunderna kan 

känna sig fria att bara vara. Företaget 

måste fundera över vad kunderna ska 

sysselsättas med när de väl är på plats, 

vad de kan lära sig av den upplevelse 

företaget erbjuder men också hur de kan 

roas och lockas till att stanna längre (Pine 

& Gilmore, 1999). För att få in en 

dramafaktor i upplevelser har aspekter 

som rumslig design, sinnesstämning, 

mentala förväntningar samt andra 

kunder stor inverkan på hur man ska gå 

till väga (Mapes, 2007).  Tillsammans 

bildar dessa olika element medel för att göra enkla utrymmen till upplevelsescener (Pine & 

Gilmore, 1999).  

Servicemötet handlar dels om utförandet av 

den tjänst som konsumenten betalt för men 

också av bemötandet ifrån personalen 

(Fernström, 2005). Även andra kunder spelar 

en roll i hur en situation upplevs och det finns 

olika situationer där många andra kunder 

uppfattas som positivt respektive negativt 

(Mossberg, 2004). Traditionellt sett finns det 

en genre situationer där konsumenter anser 

det vara acceptabelt, eller till och med 

positivt, med många andra kunder medan de 

vid andra konsumtionstillfällen tycker 

tvärtom. Till de positiva situationerna räknas, 

som vi kan utröna från Figur 4, nattklubbar, 

nöjesparker och festivaler. Å andra sidan finner vi banker, advokatkontor och 

försäkringsbolag – rena, funktionella tjänster i vilka kunden är intolerant mot att vänta 

(Mossberg, 2004).   

Figur 4 Tjänstesituationer där antalet kunder har positiv 

respektive negativ inverkan på kunden, Mossberg, 2004 

Figur 3 Påverkande faktorer för kundens upplevelse och engagemang, 

Fernström, 2005 
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Företag kan gå tillväga på två olika sätt för att reducera negativa effekter. Den ena handlar 

om att förändra upplevelserummet och verksamheten för att därigenom reducera antalet 

människor i miljön. Den andra åtgärden handlar om att förändra kunders uppfattning om 

kötider genom att exempelvis sysselsätta kunderna. Dessa strategier är viktiga då det finns 

ett samband mellan andra kunder, word-of-mouth och upplevelser (Mossberg, 2004). 

Mossberg (2003) menar att människor är mer villiga att sprida och lyssna på information om 

sådant som är positivt och som de känner engagemang för. Därför berättar säkerligen en 

kund som fått en bra upplevelse av ett företag om detta för sin omgivning. Det är därför 

viktigt att åtgärda problemen eller hitta 

upplevelser som tar bort fokus från 

dem, vilket kan ge företag en möjlighet 

att differentiera sig från sina 

konkurrenter. 

För att skapa en unik upplevelse 

kunden inte kan få någon annanstans 

kan det också vara viktigt att 

tematisera sin verksamhet för att skapa 

en god image.  Image består av två 

olika delar, att vara välkänd och 

respekterad. Återigen är word-of-

mouth en viktig faktor och det är viktigt 

att ge kunderna en bra anledning att 

tala gott om företaget. Företagets 

image och tema hjälper kunden att 

välja när det finns flera olika alternativ 

men ställer också krav på företaget då 

de måste kunna mäta upp till och 

kanske även överträffa kundernas förväntningar (Fernström, 2005).  

Den tyske psykologen Wilhelm Wundt redogjorde under senare delen av 1800-talet för en 

teori i vilken han menar att individer föredrar måttliga spänningsnivåer när de ställs framför 

situationer med olika spänningsgrad. I Figur 6 tolkas Wundts upplevelsekurva enligt Berlyne. 

Wundts kurva beskriver hur en individs njutning vid en upplevelse ökar i takt med 

komplexiteten fram till en viss punkt där mer komplexitet och intensitet enbart leder till 

minskad njutning och därmed också mindre uppskattning från kundens sida (Maples, 2007).  

Figur 5 Åtgärder för att förändra upplevelserummet och kundens 

uppfattning om kötider, Mossberg, 2005 
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Figur 6 Wundts upplevelsekurva enligt Maples, 2007 

Liksom Mossberg och Fernström menar Maples (2007) i sin artikel Experiential Marketing, A 

Wundt(erful) Experience, att det handlar om olika faktorer som måste ses till för att skapa en 

bra upplevelse. Maples (2007) talar om tre sådana som har inflytande över hur en kund 

upplever en tjänstesituation. Faktor ett medför att skapa drama via design och syftar till att i 

utformningen av ett upplevelserum avleda fokus ifrån och/eller lösa de konflikter som 

skapas. 

Den andra faktorn innebär att få reaktioner ifrån sina kunder. Det handlar om att få de 

reaktioner som förväntats och för att göra detta måste företagen, enligt Maples (2007), 

känna sin publik. I Figur 7 illustreras det, i en variant av Wundts originalkurva, hur kundens 

upphetsningsnivå ser ut i olika situationer. Beroende på i vilken servicemiljö kunden befinner 

sig i har den olika toleransnivåer för hur många intryck den kan utsättas för. I många fall 

handlar den ultimata upphetsningsnivån om hur den uppfattade spänningsnivån går i linje 

Figur 7 Wundts upplevelsekurva i en jämförelse mellan olika toleransnivåer utifrån situation och individuella referensramar, Maples, 

2007 
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med det kunden känner i den faktiska upplevelsemiljön. Figuren visar till exempel skillnaden 

i toleransnivå vid ett biblioteksbesök kontra ett rave där kurvan vid ett rave är mycket större 

och således mer tålig för intryck och en bredare upplevelse (Maples, 2007).  Således är 

kunden både mer beredd på och mer mottaglig för en större spännvidd i utförandet vid en 

upplevelse i stil med ett rave än vad de är vid ett biblioteksbesök och störs mindre av 

överraskningar och andra faktorer som skulle irritera vid en mer funktionell tjänst. Däremot 

är det också tydligt att oavsett inom vilken genre upplevelserna finns och hur mycket 

tolerans kunderna har finns det alltid en vändpunkt där fler intryck inte gör upplevelsen mer 

negativ. Hur en upplevelse uppfattas har också med individens referensramar och 

förväntningar att göra. Figuren illustrerar hur en fysiker anses ha lägre toleransnivå än en 

person som spelar data- och videospel och således ligger deras maximala tolerans vid olika 

punkter. Därför kommer de också uppleva samma upplevelse olika.  

Den tredje och sista faktorn behandlar antalet andra kunder vid upplevelsen och här menar 

Maples (2007) att upplevelsen ändras i takt med en ökande publik och riskerar därmed att 

störa den dynamik som en gång fanns. Således får miljöer med stora folksamlingar snabbare 

en högre komplexitet i situationerna och kunden blir därför mindre tolerant i 

konsumtionstillfället samtidigt som den också är mindre benägen att acceptera den miljön 

de befinner sig i. Maples (2007) redovisar en teori som säger att den komplexitetsnormalen 

som anses normal störs vid ett ökande antal deltagare och således ändras också den 

önskade effekten av den rumsliga design som företaget skapat. I en trång miljö med många 

andra deltagare ändras individens normala toleransnivå till en mer komplex sådan och 

sannolikheten till acceptans av miljön minskar.  Alltså kan trängsel och folkmassor få en 

negativ effekt på en miljö som skapats för att ge konsumenterna en positiv bild av 

konsumtionsmiljön och visar på hur viktiga andra besökare är i varje enskild individs 

upplevelse. Denna faktor är ofta dold men har en stor påverkan både på miljön i 

upplevelserummet och på besökarna och är en anledning till att ta antalet besökare i 

beaktande likväl som vilken inverkan utformningen av upplevelserummet kan tänkas ha. 

Konstaterandet ger uttryck dels för vilken inverkan den rumsliga designen har, dels för vilken 

påverkan omgivningen har i form av störningar och andra kunder, men också hur de 

samverkar för att bilda en sammanfattande helhet som tar sitt uttryck i kundens 

helhetsupplevelse.  
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RESPONDENTERNA HAR TALAT  – RESULTATET AV VÅR UND ERSÖKNING 

ATT KÄNNA SIG SEDD –  FOKUSGRUPPENS ÅSIKTER 

Vår fokusgruppsintervju visade initialt sett på en allmän uppfattning om att det vid 

funktionella tjänster är produkten som står i centrum och att det är det som konsumenter 

söker – inte en upplevelse. Det visade sig att våra respondenter tidigare inte reflekterat över 

upplevelser vid funktionella tjänster utan såg dessa som strikt nyttoinriktade. 

Respondenterna var överens om att en minnesvärd upplevelse vid funktionella tjänster är 

när tjänsten överträffar de förväntningar de hade innan konsumtion och menade på att ”den 

personliga vinningen” hade stor betydelse vid funktionella tjänster medan de kringliggande 

tjänsterna såsom fika, tidningar, böcker, lån av Internet med mera kommer i andra hand för 

kunden. Då vi diskuterade en minnesvärd upplevelse vid en funktionell tjänst sa en 

respondent följande:  

Det är när man går därifrån med känslan av att ha gynnats personligt, till exempel 

extrapriser på Ica, ett bra jobb med min onda tand hos tandläkaren eller med känslan 

av att ha lyckas förhandla till sig en bättre ränta än förut. Detta gör att man känner sig 

lite extra ”special”. Det är själva vinningen som i längden är avgörande, tror jag. 

En annan respondent kommenterar: ”Man har förväntningar på tjänsten och överträffas 

dessa blir man skitnöjd.”  Vid en funktionell tjänst är det också viktigt att personalen tar reda 

på vad kunderna efterfrågar för att på bästa sätt kunna uppfylla deras förväntningar. Det är 

även viktigt att urskilja vilken målgrupp som tjänsten kommer att appliceras på för att kunna 

ge sina kunder bästa möjliga service. Servicemötet och den personliga relationen är det 

viktigaste för kundens intresse och nöjdhet, speciellt vid besök hos tandläkare och sjukhus 

då personalen ska göra ett ingrepp på kunden som vid dessa tillfällen ofta kan känna sig 

sårbar och utelämnad. Respondenterna menade även att de som kunder vill se ett stort 

engagemang från personalens sida så som att visa kunden uppmärksamhet, ett trevligt 

bemötande och att få kunden att känna ett förtroende för tjänstemannen. Då exemplet om 

Bangkok Dental Spa kom upp sa en kvinnlig respondent följande:  

Är det för mycket marknadsföring och inriktat på design när det gäller tandläkare, 

kiropraktor och liknade ställen börjar jag fundera på deras kunskaper. Hm, vad försöker 

de egentligen dölja? Om det istället är en vanlig mottagning där bemötandet och det 

kunnande som tjänstemannen visar är trovärdigt är det helt klart slående. Det måste se 

seriöst ut! 

En av respondenterna som visade sig arbeta på bank berättade att de genom en 

kundundersökning fått reda på att kunderna vill att personalen ska fokusera mer på att 
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uppmärksamma kunderna och söka ögonkontakt i större utsträckning än vad de gör i 

dagsläget.  

Då kunder vid funktionella tjänster besöker företaget för att få en tjänst utförd och inte i 

första hand efterfrågar en upplevelse är kunskap och förtroende hos tjänstemannen av stor 

betydelse. En av respondenterna berättade exempelvis om anledningen till varför hon nyss 

bytt bank:  

Jag bytte bank på grund av att mina förväntningar inte var motsvarade. Allt var okej så 

länge vi höll oss till Internetbanken men när vi besökte banken för att prata om lån var 

det en ton som inte var okej (…) Den nya banken motsvarar förväntningarna, har vi ett 

problem så löser de det och det är så det ska vara. 

Respondenterna vill inte bli besvikna på tjänsten som de efterfrågar då det är den 

huvudsakliga orsaken till besöket och inte själva upplevelsen. Detta gör att kunden inte har 

några förväntningar på tjänsterna utöver det vanliga och blir därför inte heller besviken på 

upplevelsen runtomkring, utan snarare på tjänsten som kunden är där för att erhålla. Många 

av respondenterna ansåg sig dock ha undermedvetna förväntningar vid ett köp av en tjänst 

som exempelvis ett besök på banken där man förväntar sig att atmosfären är steril, 

personalen är seriös samt att klädseln är vårdad. De tror att dessa förväntningar kan ha 

större betydelse än vad de tror, beroende på vad det är för tjänst som efterfrågas av dem.   

De flesta i vår fokusgrupp ansåg att ett mer upplevelsefyllt bankärende i form av 

tilläggstjänster såsom fika, leksaker till barnen och tillgång till Internet, böcker och tidningar 

skulle kunna hjälpa till att fördriva tiden vid långa köer och att de skulle bli mer positivt 

inställda till sina bankbesök. En av respondenterna sa följande vid denna del av diskussionen:  

Leksaker för barnen tycker jag är viktigt, speciellt på banken, där det inte finns mycket 

annat att sysselsätta barnen med. Detta fördriver tiden och gör besöket mer behagligt, 

då barn ofta är svåra att roa på platser som dessa. 

Respondenterna menar att de i sin roll som konsumenter oftare kommer ihåg det negativa 

som ägt rum istället för det som varit bra. Det är med andra ord lättare att minnas personal 

som behandlat dig på ett sätt som fick dig att känna dig illa till mods eller arg än personal 

som varit trevlig och tillmötesgående. Därför är servicemötet den viktigaste faktorn vid 

funktionella tjänster då kunderna alltid konsumerar varan samtidigt som de erhåller den. Då 

det finns ett stort utbud av olika funktionella tjänster är det lättare för kunder att välja en 

annan liknande konkurrent med ett bättre erbjudande men samtidigt var det svårt för 

respondenterna att dra generella slutsatser då dessa tjänster innefattar så många olika 

faktorer. Trots att det finns så många olika typer av funktionella tjänster var de flesta ense 

om att dessa ska kunna utföras så fort som möjligt medan upplevelseinriktade tjänster gärna 

får ta längre tid. 
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Fokusgruppen var även enig om att den fysiska miljön är viktig för det första intrycket vid 

besök på företag som säljer funktionella tjänster. När de kommer in som kund i en butik vill 

de att omgivningen ska kännas tilltalande och fräsch. Själva utseendet och designen är viktig 

då det är det första som kunden lägger märke till. Andra positiva aspekter som de upplever 

som positiva är att det luktar gott i lokalen samt att det är behaglig musik i högtalarna. De 

betonade dock att det är beroende på vad det är för slags butik de är inne i eller vilken slags 

tjänst de vill ha utförd. Vid upplevelseinriktade tjänster är upplevelserummet viktigast och 

deltagarna tyckte att det vid konsumtion av den sortens tjänster var viktigt med många 

människor på samma plats då stämningen förhöjdes och de fick mer ut av sin upplevelse. På 

exempelvis en restaurang ansåg våra deltagare att andra kunder var av stor betydelse, de 

skulle inte besöka en tom restaurang medan de helst besöker en tom bank och slipper långa 

köer.  

Det mest framträdande under fokusgruppens diskussion var ämnets komplexitet. 

Respondenterna hade svårt att sätta ord på sina tankar och känslor runt upplevelser och 

samtalet landade gärna i en diskussion om kringtjänster snarare än rena upplevelser.   

ATT UPPSKATTA DET LILLA EXTRA – INTERVJURESULTAT 

Genom intervjuerna fick vi fram att alla våra respondenter upplevt en speciell känsla någon 

gång då de köpt en funktionell tjänst. Alla utom en berättade om positiva känslor de fått i 

samband med köp av en funktionell tjänst medan en man berättade om en negativ 

upplevelse han haft hos frisören.  

Det som gjorde att de flesta respondenter fick denna positiva känsla vid köpet var att 

tjänsten överträffade deras förväntningar positivt vilket också är anledningen till att de 

minns händelsen så väl. De menade att de vanligtvis vid köp av en funktionell tjänst inte 

erhåller mer än just det som de eftersöker och blir därför positivt överraskade när de väl får 

det. ”Som kund uppskattar man det ”lilla extra”, det gör att helhetsupplevelsen blir bättre”, 

sa en kvinnlig respondent. En annan kvinna berättade om en hantverkare som hade arbetat 

hemma hos henne: ”han var engagerad, kom med förslag på förbättring och dessutom 

åtgärdade han problem utan att ta något extra betalt.” Detta gjorde att hon som kund 

kände sig speciell och mycket nöjd med tjänsten som hon fått uträttad. En annan respondent 

berättade om sitt besök hos en frisör, där även hon blivit positivt överraskad över det stora 

engagemang som frisören lagt på henne. Redan innan kvinnans besök hade frisören funderat 

på förslag på en passande frisyr, vilket var mycket uppskattat av respondenten. Efter denna 

positiva vistelse har kvinna alltid återkommit till samma frisör. 

Ett bra servicebemötande är en viktig punkt som bidrar till en positiv helhetsupplevelse vid 

köp av en funktionell tjänst, ansåg respondenterna. Servicebemötandet är en stor del av 

tjänsten och måste därför motsvara förväntningarna för att tjänsten i sig ska kunna 

uppskattas. Alla respondenterna utom en minns bemötandet från personalen som 

levererade tjänsten de uppskattat. Vid en intervju var det dock jul- och semesterhälsningar 
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efter köpet som gjorde att respondenten fick denna positiva känsla som beskrivits. Varken 

bemötandet, atmosfären i butiken eller omgivningen vid inköpstillfället hade varit något 

utöver det vanliga, utan det var intresset och engagemanget efter köpet som i efterhand 

gjorde hennes helhetsupplevelse så positiv.  

Mannen som berättade om sin negativa upplevelse hos frisören menade att anledningen till 

detta berodde på att personalen inte lyssnade på honom och hans vilja. ”Frisören var 

stressad och verkade trött på sitt yrke vilket gjorde att jag som kund kände mig obekväm och 

inte alls nöjd.” Mannen blev dock kompenserad då han berättade om sitt missnöje. Detta 

medförde dock inte att han i slutändan blev nöjd eftersom han ansåg att frisyren och 

faktumet att frisören inte lyssnat på honom var av större betydelse. 

De respondenter som hade upplevt en känsla av välbehag vid köpet av den beskrivna 

tjänsten, var alla eniga om att de hade berättat för sina vänner om den positiva 

helhetsupplevelse de haft. De menade också att detta tillfälle hade påverkat den framtida 

relation de skulle ha med företaget och flera av personerna medgav att de skulle använda sig 

av samma företag då de skulle uträtta en liknade funktionell tjänst igen. Mannen som 

upplevt ett negativt servicebemötande och därmed en negativ tjänst, berättade att han hade 

talat om för sina vänner om den dåliga erfarenhet han haft på företaget. ”Jag kommer aldrig 

att besöka den frisören igen (…) Jag minns detta tillfälle för att jag var både besviken och 

missnöjd efteråt, dessutom hade jag blivit av med mycket pengar i onödan”, sa han. 
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DÄR TEORI MÖTER PRAKTIK – EN ANALYS  

Det har i vår undersökning blivit tydligt att det är svårt för konsumenter att se uträttandet av 

funktionella tjänster ur ett upplevelseperspektiv. Vid konsumtion av funktionella tjänster 

eftersöks det i regel bara att få en tjänst utförd. Det ligger inget grundläggande nöje i detta 

och tillför inte heller kunden något utöver den erhållna tjänsten utan fyller helt enkelt 

endast en praktisk funktion i deras liv.  Respondenterna vid vår undersökning menade att vid 

funktionella tjänster värderas effektivitet högt och som konsument skulle man helst slippa 

att uträtta dessa om det gick. Detta anser vi vara anledningen till att tjänster som exempelvis 

Internetbanker är så pass populära. Kunden kan uträtta sina ärenden hemifrån utan att 

fysiskt behöva besöka banken.  

Enligt vår undersökning förknippas upplevelser ofta med kulturella evenemang och mer 

äventyrsinriktade händelser där kunderna känner att de får vara med om någonting speciellt 

och aktivt väljer att engagera sig på ett eller annat sätt. Förväntningar torde här byggas upp 

redan innan konsumtionen och det är ofta något som kunderna ser fram emot och längtar 

till. Sådant är inte fallet med tjänsterna av det slag vi valt att fokusera på vilket gör en stor 

skillnad. Det finns en viss förväntning redan innan konsumtion men det är knappast 

förknippat med spänning utan snarare ett tvång att uträtta något. 

 

                             Figur 8 Jyske Bank, Danmark 

Jyske Bank i Danmark gjorde ett försök att flytta fokus på den funktionella tjänsten och 

istället lägga tyngre vikt på det som händer runtomkring. Servicen förblev densamma men 

kunderna upplevde att de fick ut mer av sina bankärenden då det var något de inte hade 

förväntat sig. Den sterila miljö som annars förknippas med banker hade omformats till en 

mer loungeinriktad miljö vilket fick kunderna att känna sig dels mer komfortabla i 

situationen men också mer benägna att stanna längre på banken. 
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 Som Mossberg menar (Figur 5, sid 10) finns det olika sätt att reducera negativa effekter vid 

en upplevelse. Jyske Bank valde att sysselsätta kunden med annat vilket i sin tur gjorde 

kunden mer benägen att stå ut med den väntetid som var på banken och således vara mer 

tolerant mot inflytandet från övriga kunder. Det finns många andra sätt att engagera sina 

kunder i dylika situationer och det gäller för företagen att dels finna rätt åtgärd men också 

att veta vilka kunder de vänder sig till.  

 

Figur 9 Egen tolkning av Wundts upplevelsekurva utifrån undersökningens resultat, Maples, 1995  

I enlighet med Wundts modell (Figur 9, ovan) kan vi se en tydlig trend från våra 

respondenter att i regel inte vara särskilt toleranta för spänningar i en situation där de 

konsumerar en funktionell tjänst. Vi antar, utifrån modellen, att tjänster såsom bankärenden 

kan jämställas någonstans mellan bibliotek och bokhandel och antar därmed att mycket 

spänning inte skulle gynna denna sektor. I och med sin natur har dessa tjänster en bred 

målgrupp som i princip riktar sig till alla olika sorters människor och därför torde det bli svårt 

att veta var ribban borde läggas för att tilltala den grupp företaget vänder sig till. Självklart 

blir det en fråga om definition och vad som uppfattas som en upplevelse vilket även det är 

en komplicerad fråga. Efter undersökningens genomförande kan vi konstatera att 

funktionella tjänster i allmänhet torde ligga inom det röda fältet markerat i Figur 9, i 

jämförelse med de andra situationerna illustrerade i samma figur.  Detta baseras på ett 

grundläggande antagande om vad som anses acceptabelt vid varje enskilt upplevelsetillfälle i 

kombination med de åsikter våra respondenter uttryckte i fokusgruppen samt vid de 

enskilda intervjuerna. Respondenterna hade vissa grundläggande förväntningar innan 

konsumtion av funktionella tjänster(till exempel ett bankbesök) vilket innebar att de gick in i 

upplevelserummet med vissa förutfattade meningar. Respondenterna uttryckte vid ett 
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flertal tillfällen under fokusgruppsintervjun att de vid konsumtion av en funktionell tjänst vill 

att tjänstemännen och situationen ska vara på ett visst sätt. Samtidigt som de gärna ville bli 

positivt överraskade uttryckte de att det finns en tydlig gräns för vad som ansågs vara 

acceptabelt vid konsumtionen. Den allmänna uppfattningen var att tjänsten måste bibehålla 

sin seriositet.  Därför finns det också en tydlig vändpunkt för när tjänstesituationen istället 

blir negativ och konsumenten anser sig få för många intryck och för mycket spänning.  

Det är av vikt att ta Wundts faktorer i beaktande vid utformningen av sina verksamheter – 

inte minst för att få en verksamhet utformad optimalt efter den tjänst som kunderna 

kommer dit för. Precis som modellen i sin grundform (Figur 6, sid 11) pekar på, tycker 

respondenterna att det är viktigt att miljön känns fräsch och tilltalande i de undersökta 

situationerna. Likaså är det viktigt att hålla kunden sysselsatt. Detta är, utifrån 

undersökningen, en av de viktigaste faktorerna vid till exempel ett bankärende. 

Respondenterna tyckte generellt att väntan vid en funktionell tjänst var jobbig och ville helst 

minimera väntetiden så mycket som möjligt. Som Mossberg menade (Figur 5, sid 10) så finns 

det ett flertal sätt att göra det – ett sätt var att sysselsätta kunderna, och ett annat var att ta 

in mer personal. Vid funktionella tjänster kan det således vara en god idé att avleda fokus 

ifrån väntan och istället ge kunden någon form av sysselsättning.  

Själva poängen med upplevelseinriktade företag är att ha fokus på konstant förändring och 

förnyelse men frågan är hur pass relevant detta blir för företag som ska upprätthålla någon 

form av seriositet. Självklart är det bra med förändring och förnyelse men det verkar som om 

kunderna kräver ett visst mått av kontinuitet och igenkännande i verksamheten för att känna 

att de kan lita på företaget. Företagen bör hålla sig inom ramen för vad som anses lämpligt 

och inte bli ett företag som så gärna vill få kunderna att känna att de tappar fokus på att 

leverera en tjänst som kunden är nöjd med. Kunden söker sig till upplevelseinriktade företag 

vid speciella tillfällen medan funktionella tjänsteföretag, till exempel banker, får satsa på att 

leverera något mer i varje möte för att på så vis skapa en upplevelse för kunden. 

 

Figur 10 Egen bearbetning av konkurrensmatrisen utifrån Fernström, 2005 
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I modellen ovan, som presenterades under teorikapitlet, kan vi, efter samtal med 

respondenter, utröna att funktionella tjänsteföretag i dagsläget arbetar inom tre av de fyra 

konkurrenssätten (som visas i Figur 10, ovan). För konsumenterna är detta vad som ter sig 

mest naturligt vilket säkerligen är orsaken till att de har svårt att se funktionella tjänster ur 

ett mer upplevelseinriktat och banbrytande sätt. Strategisk frihet är ett uttryck som 

innefattar konstant rörelse inom företaget vilket kan skapa osäkerhet hos kunden. Det var 

tydligt under fokusgruppen att respondenterna söker kontinuitet och trygghet när de 

konsumerar funktionella tjänster och därför måste företagen vara försiktiga med alla 

förändringar som görs. Däremot är det osäkert om en funktionell tjänst alltid måste vara 

traditionell och till och med ”tråkig” för kunden. Via våra exempel från verkligheten och 

diskussionen runt dem under fokusintervjun blir det dock tydligt att ett vanligt bankbesök 

kan flyttas ut ur sitt sammanhang och med ganska små medel både bli en trevligare och mer 

positiv upplevelse för kunden. Problemet ligger i att fokus inte får flyttas alltför långt ifrån 

den centrala tjänsten, vilken alltid kommer att vara viktigast i sammanhanget.  

Många funktionella tjänster handlar om att skapa en stark relation till kunden där han eller 

hon kan känna sig trygg. Detta ska vara första prioritet för företagen och har de inte kommit 

så långt bör de inte tänka på att lägga större fokus på att skapa upplevelser då detta kan 

göra mer skada än nytta. Får kunden ett intryck av att företaget inte är kunnigt samtidigt 

som för mycket energi lagts på att fånga kundens uppmärksamhet genom att skapa en 

exceptionell situation kommer företaget att anses vara oseriöst. En stark relation till 

företaget skapas genom att kunderna känner att företaget är kunnigt, att det bryr sig om 

sina kunder och får dem att känna sig speciella. Således adderas mervärde till mötet med 

företaget vilket kan vara en faktor som höjer en tjänst till en upplevelse. För att kunna höja 

tjänstemötet till en upplevelse krävs en insats ifrån företagets sida men också ifrån kunden. 

Företagen måste få sina kunder att frivilligt engagera sig och bli mer aktiva i sin roll som 

kunder. Det som funktionella företag lämpligen borde satsa på är att få kunden att i större 

utsträckning gå in i upplevelsen med olika aktiviteter där kunden engageras eller på ett eller 

annat sätt mår bra. Samtidigt så kan det inte kännas alldeles för långt bort ifrån vad 

företaget erbjuder utan ska fortfarande vara relevant för kunden. Med andra ord måste 

kunden förstå varför företaget anordnar de aktiviteter det gör eller varför det har en viss 

image. I många fall tror vi att funktionella tjänsteföretag satsat på att ge kunden en rent 

estetisk upplevelse i en stilistisk utformning av lokaler men att de i vissa fall borde försöka 

att engagera kunden till ett mer aktivt deltagande i tjänstekonsumtionen. Exempel på detta 

skulle kunna vara att genom aktiviteter och evenemang få kunderna att känna mer för 

företaget. Detta har inte att göra med upplevelser i den dagliga konsumtionen av en tjänst 

men undersökningen visar att det är svårt att upprätthålla en känsla av spänning för 

funktionella tjänster en längre tid. 

Samtidigt är det svårt att göra generaliseringar då funktionella tjänster är så olika varandra. 

Att gå till tandläkaren och att uträtta ett bankärende är båda två funktionella tjänster som 

trots sin funktionella karaktär påvisar fler skillnader än likheter. Kunderna kräver vissa 
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åtaganden från dem båda men de är på intet sätt helt jämförbara med varandra. Detta i 

kombination med det faktum att upplevelser alltid upplevs olika från person till person gör 

fenomenet ännu svårare att få grepp om. Som tidigare konstaterats kan något som 

uppfattats positivt av en person vara en negativ erfarenhet för en annan – av samma skäl. 

Det är helt beroende på personliga preferenser och gillande. 

Att upplevelser är ett komplicerat fenomen blir här än tydligare och det är då nödvändigt att 

ställa sig frågan var gränsen mellan upplevelse och tjänst går. En stor skillnad mellan 

upplevelseinriktade tjänster och funktionella tjänster, som vi genom undersökningen 

fastställt är att kunder ofta vid upplevelseinriktade tjänster är beroende av och uppskattar 

social samvaro i form av andra kunder på samma plats, exempelvis på en restaurang, vid ett 

besök på Gröna Lund etcetera. Vid funktionella tjänster däremot uppskattas oftast ett 

mindre antal kunder på samma plats, exempelvis vid ett besök på banken, tandläkare, 

sjukhus eller post.  

Många gånger kan det vara lättare att komma ihåg de negativa känslorna i jämförelse med 

de positiva och det torde därför bli än viktigare för företag att fokusera på att få kunden att 

må bra efter att tjänsten är slutförd för att på så vis få kunden att komma tillbaka. Vi ställer 

oss frågan om detta handlar om servicebemötande eller upplevelser och inser att det i grund 

och botten hänger ihop. I Figur 3 (sid 9) av Fernström (2005) visas att det är många olika 

aspekter som påverkar kundens upplevelse och engagemang. Både servicemötet, de andra 

kunderna, upplevelserummet och företagets image har alla en påverkan på kundens 

uppfattning av tjänsten som sedan kan bli en upplevelse.  En upplevelse är en tjänst där 

servicebemötandet konceptualiserats på ett sätt som för kunden är enastående och något 

de inte tidigare varit med om och som därför får kunden att känna och engagera sig på ett 

djupare plan än denne skulle vid konsumtion av en tjänst. Det borde vara intressant även för 

företag som handlar med funktionella tjänster att göra varje möte till en upplevelse men vi 

har under vår undersöknings gång insett att det inte är så enkelt. I dagsläget tycks fokus 

inom funktionella tjänster ligga mer åt leveransen av tjänst istället för på någon slags helhet. 

I enlighet med vår undersökning visar det sig att det absolut viktigaste för kunderna är vilket 

bemötande de får eftersom kunden vid en tjänst konsumerar den samtidigt som den skapas. 

Vi har i detta skede kommit fram till att det är när tjänstemannen ger tjänsten mervärde och 

engagerar sig i kunden för att få denne att känna sig speciell som kunden uppfattar tjänsten 

som en upplevelse. I ett sådant tillfälle blir kundens förväntningar överträffade och det är 

därför det blir en minnesvärd upplevelse snarare än en tjänst. Pine och Gilmore (1999) 

menar, som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen, att upplevelser enbart är en 

subkultur till tjänstesamhället. Samtidigt är det tydligt att upplevelser engagerar 

konsumenten och får denne att minnas upplevelsen vid ett senare tillfälle medan en tjänst 

enbart levereras direkt till kunden. På många sätt handlar det således om att addera värde 

till en tjänst för att på detta sätt känslomässigt involvera kunden och därmed kunna ge 

denne en upplevelse.  
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Vi har med vår undersökning kommit fram till att en upplevelse vid en funktionell tjänst kan 

anses vara en samling kringtjänster, som tillsammans bildar själva upplevelsen. Ett 

servicebemötande utöver det vanliga, engagemang och kunnighet från personalen på 

företaget etc. är faktorer som gemensamt ger en bättre helhetsupplevelse av funktionella 

tjänster. De går alla hand i hand då kringtjänster skulle kunna vara en del av själva 

upplevelsen och vice versa. Vi tror att det kan vara svårt att med ord beskriva vad som 

menas med en upplevelse vid en funktionell tjänst då det verkar betraktas som en aning 

komplext i detta sammanhang. Vi anser det dock vara en konkurrenskraftig möjlighet då få 

företag satsar på just upplevelser runtomkring. 
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SLUTSATS 

Syftet med vårt arbete var att undersöka om det är viktigt för kunden att få en upplevelse 

utöver det vanliga i samband med konsumtion av funktionella tjänster. Efter undersökningen 

har vi kommit fram till att kunder vid nyttjandet av den sorts tjänster inte efterfrågar en 

upplevelse i samband med köpet. Vad kunden söker och förväntar sig är dock helt beroende 

på vilken typ av funktionell tjänst det rör sig om och vilka förväntningar konsumenten hade 

innan konsumtionen. 

Vidare har det också framkommit att en funktionell tjänst tillsammans med andra 

kringliggande faktorer, såsom servicebemötande och upplevelserum, kan resultera i en mer 

tydligt definierad helhetsupplevelse. Genom att företaget uppmärksammar den enskilda 

kunden kan deras positiva upplevelser förtydligas då företaget har överträffat 

förväntningarna på ett bra sätt. Utifrån den diskussion som förts blir det också av vikt att 

poängtera svårigheten i att definiera en upplevelse och vart gränsen mellan upplevelse och 

kringtjänster går när man talar om funktionella tjänster. Att kalla tjänstemötet för rena 

upplevelser vore att överdriva men undersökningen visar samtidigt att kundens upplevelser 

av en situation även är viktig vid en funktionell tjänstesituation, oavsett om kunden är 

medveten om det eller inte. 

Trots att respondenterna utifrån ett kundperspektiv inte tycktes aktivt söka efter upplevelser 

i funktionella tjänstesituationer har vi orsak att tro att det ändå är värt att ge kunderna 

upplevelser i form av att överträffa deras förväntningar positivt vid tjänstemötet. Det kan 

röra sig om ett extra bra servicebemötande där personalen är engagerad, kunnig och hjälper 

till mer än vanligt. Detta motiverar vi med att respondenterna både uttryckte att de, när de 

upplevde sig få något extra vid tjänstekonsumtionen, kände sig mer nöjda och fick ett mer 

bestående intryck av tjänsteföretaget.  

Utifrån undersökningen kan vi konstatera att funktionella tjänster ur kundens perspektiv 

uppfattas som viktigare än upplevelsebaserade tjänster då de har större betydelse i 

konsumenternas vardagliga liv. Därför måste det finnas tydligare ramar för hur upplevelsen 

är utformad. Det ligger alltså i funktionella serviceföretags natur att skapa ett 

förtroendegivande intryck vilket också borde vara anledningen till att upplevelser inte 

tydligare har framhävts inom den sektorn. I mångt och mycket måste företagen således 

skapa sig en konkurrensfördel genom att aktivt arbeta med åtgärder som syftar till att 

minska irritation och tvivel som uppstår vid exempelvis servicemötet. 

 

Innan undersökningen antog vi att respondenterna skulle vara mer positivt inställda till 

funktionella tjänster med en mer upplevelseinriktad karaktär men i efterhand har resultatet 

av undersökningen visat annorlunda. I och med att kunderna kräver kontinuitet och 
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seriositet ifrån företagen som levererar funktionella tjänster kan vi anta att det är svårt att 

leverera detta i kombination med en ren upplevelse.  

Trots respondenternas initiala uttryck av att inte vilja ha upplevelser i konsumtionen av 

funktionella tjänster, anser vi ändå att vi under diskussionen kunnat skönja ett intresse av att 

få ett mervärde under tjänstemötet. Det ter det sig viktigt att få vad många av dem kallar 

”det lilla extra”, vilket är anledningen till att vi kan dra slutsatsen att det är värt att ha den 

enskilde kunden i åtanke även vid utformandet av funktionella tjänster och tjänsterum. 

Däremot hävdar vi utifrån undersökningen att den funktionella tjänstesektorns kunder inte 

är redo för rena upplevelser i dagsläget men att det ändå är viktigt att ge kunden mervärden 

i form av överträffade förväntningar oavsett om det gäller bemötande, rumslig utformning 

eller tjänstekvalitet. 
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BILAGA 1 

Frågor till fokusgrupp 

1. Vad är en bra upplevelse för er när ni ska inhandla en vara eller tjänst? Är det bara 

tjänsten som spelar roll eller det som finns runtomkring? Varför/varför inte? Hur? 

2. Vilken är den senaste händelsen som ni skulle förknippa med en bra upplevelse i 

samband med ett köp som du kommer ihåg? Varför?  

3. Håller ni med om att en upplevelse handlar som att addera värden till en tjänst för 

att känslomässigt involvera kunden? 

4. Känns det viktigt att företag som erbjuder funktionella tjänster även satsar på en 

innehållsrik upplevelse? 

5. Håller ni med om att det vid icke upplevelseinriktade tjänster är den sociala delen 

som gemenskap och tillhörighet mindre viktig? 

6. Om det exempelvis är långa köer på en plats (tillexempel på en bank) tror ni då att en 

lösning för att minimera den negativa effekten/upplevelsen är att sysselsätta 

kunderna med annat som exempelvis tidningar, böcker, kaffe, tillgång till Internet 

etc.?  

7. Känns det viktigt att företag som ni handlar med erbjuder mer än deras 

konkurrenter? Att de får er engagerade? 

8. När tycker ni att det är bra/dåligt med många andra kunder runt omkring er? Varför? 

9. Vad tycker ni är viktigast i skapandet av en upplevelse; servicemötet, 

upplevelserummet, tema/image eller andra kunder? (Vi gav här en förklaring på vad 

de olika orden stod för.) 

10. När blir en vanlig funktionell tjänst en upplevelse för er? 

 

11. Hur nöjda är ni idag med det helhetserbjudande som era banker erbjuder? Varför? 

12. Vad förväntar ni er när du går till banken? 

13. Har ni någon gång reflekterat över om ni saknar bekvämlighet och bättre service på 

er bank?  

14. Skulle ni som kunder tycka att er bank var bättre om det fanns möjlighet att fika/läsa 

tidningar/umgås i väntan på att det är er tur? Skulle detta göra att ni fick en starkare 

relation till er bank? 

15. Skulle en starkare upplevelse på en annan bank kunna få er att byta bank? 

16. Tror ni att det är bra att flytta fokus på bankärenden till att vara mer riktad mot att 

riktas mer mot en upplevelse? 

 

17. Kan det vara intressant att göra tandläkarbesök till en mer upplevelseinriktad 

händelse? Varför? Varför inte? 

18. Hur ser en ideal tandläkarsituation ut? Bemötande? Erbjudande? Miljö? Upplevelse? 
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19. Hur ser det ut hos er tandläkare? Minns ni det?  

20. Hur är det bemötande ni får? Vari ligger fokus?  

21. Skulle ni föredra att gå till en tandläkare där dessa möjligheter fanns?  Skulle ni gå till 

en sådan tandläkare om det fanns i Sverige? Varför? 

22. Hur tror ni att ett starkare fokus på välmående och upplevelse påverkar dig som 

kund?  

 

23. I vilken situation tror ni att en stark upplevelse spelar mest roll? Varför? 

24. Tror ni att tidigare erfarenheter påverkar ert val av tandläkare/bank? På vilket sätt? 

När då? Varför? 

25. Hur viktiga är de personliga relationerna i dessa situationer? 

 

26. Vad är det som skapar en minnesvärd upplevelse för dig? 

27. Varför tror ni inte att fler företag satsar på att skapa upplevelser kring funktionella 

tjänster? 
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Dessa bilder visades upp i samband med fokusdiskussionen för att skapa en bättre förståelse 

för kommande diskussion.                                   

Figur 12 Bangkok Dental Spa, Thailand 

Figur 11 Jyske Bank, Danmark 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1.      Kan du minnas ett specifikt tillfälle du köpt en tjänst då du haft en speciell känsla? Något 

som du minns? Positivt/negativt. Tänk på ett exempel. 

2.      Vad hände?  

3.      Vad hade du för förväntningar innan du gick dit?  

4.      Blev dina förväntningar besvarade? 

5.      (Hur blev de besvarade?):  

6.      Varför minns du just denna gång?  

7.      Fanns det något som överraskade dig 

8.      Vad? Varför? Hur? 

9.      Kommer du ihåg hur du blev bemött?  

10.  Vad kände du då?  

11.  Vad minns du av omgivningen?  

12.  Varför tror du att du kände som du gjorde?  

13.  Berättade du om det för andra? 

14.  Vad berättade du för andra? 

15.  Hur reagerade andra när du berättade?  

16.  Tror du att den här händelsen påverkar din fortsatta relation med företaget? 

17.  Hur påverkar den din relation med dem?  

18.  Varför tror du att det här tillfället finns kvar i ditt minne?  

 


