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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Hollister för samarbetet i samband med vår 

fallstudie. Vi vill även tacka vår handledare Mikael Gidhagen för all uppmuntran, 

konstruktiv kritik och hjälpsamhet under arbetets gång, samt våra opponenter för deras 

engagemang. Till sist vill vi rikta ett stort tack till David Callermo som agerat bollplank 

samt peppat oss under uppsatsarbetet.  

 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 
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Sandra Callermo     Anna-Clara Zell 
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Sammandrag 
Enligt det tjänstelogiska synsättet blir upplevelsen kring ett köp allt viktigare. 

Samtidigt är varumärket en viktig resurs i marknadsföringsteori idag. Det saknas dock 

ett tydligt resonemang för hur varumärket passar in i interaktionen mellan företag och 

konsument. Denna studie undersöker vilken roll varumärket har i den värdeskapande 

processen utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie 

av dessa teorier som sedan illustreras i praktiken med hjälp av klädföretaget Hollister. 

 

Resultatet av undersökningen visar att Hollister Co. lägger stor vikt vid den 

värdeskapande processen och på att hålla en god relation till sina kunder. Genom att 

kombinera tjänstelogiken och varumärkesstrategi anser vi att de skapar värde genom 

processens tre faser. Slutsatsen är att varumärket kan ses som en resurs till 

tjänstelogiken och de två teorierna förenas till en modell i slutsatsen.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hollister Co., marknadsföring, tjänstelogik, varumärke och värdeskapande.  
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1. En framgångsrik upplevelse  

"When you go inside it's very different to all the other shops. It's not as easy to actually 

shop — you have to try to find the clothes you like in the dark, and follow the direction 

of the light to actually try stuff on. But it always smells of good aftershave in there, and 

there's always someone at the door saying hello." (Craik, 2011) 

 

Citatet beskriver det amerikanska klädmärket Hollister Co. (hädanefter Hollister), ett 

dotterbolag till Abercrombie & Fitch, vars affärsidé är att designa och sälja kläder 

inspirerade av en sydkalifornisk livsstil (Hollister, 2013). Företaget är känt för sina 

mörka och väldoftande butiker där glada butiksanställda är klädda i färgglada 

sommarkläder oavsett årstid. Deras unika butiksutformning och sättet att bemöta 

kunder kan tyckas okonventionellt, men faktum är att Hollister är ett av de ledande 

klädmärkena för ungdomar runt om i världen. (Craik, 2011) En anledning till 

framgången kan vara att företaget har valt att sälja sina produkter genom att ge sina 

konsumenter något extra när de äntrar butikerna - en upplevelse. 

 

1.1 Modern marknadsföringsteori  

Att upplevelsen i butiken verkar stå i relation till goda försäljningssiffror är ingen 

slump. Det finns flera bakomliggande faktorer till att bedriva lyckad marknadsföring, 

och en central sådan har länge ansetts vara ett företags varumärke och konsumenters 

syn på detta. (Brodie et al., 2006) I marknadsföringens utveckling har dessutom vikten 

av relationen mellan företag och konsument lyfts fram och alltmer fokus har hamnat 

på värdet som kan skapas i detta utbyte (Grönroos & Voima, 2013). Vi har 

uppmärksammat att dessa två viktiga delar av marknadsföringsteori emellertid sällan 

vävs samman och att den litteratur som existerar saknar en empirisk tillämpning. Hur 

förhåller sig varumärket till utbytet mellan företag och konsument i praktiken?  

 

Historiskt sett har marknadsföring präglats av en varulogik (goods-dominant logic - 

GDL) där den slutliga produkten stod i fokus och företag ständigt arbetade med att 

effektivisera tillverkningen. Köpprocessen och det producerande företaget hamnade i 
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skymundan och istället var produktens egenskaper det som framhävdes i 

marknadsföringen. På senare år har detta synsätt förändrats och nu fokuseras det 

alltmer på relationen mellan köpare och säljare, samt konsumentens medverkan i den 

värdeskapande processen. Kunskapsöverföringen mellan parterna blir avgörande för 

köpprocessen och produktens värde realiseras först vid användning. Detta moderna 

synsätt benämns som tjänstelogik (service-dominant logic - SDL) och detta perspektiv 

har kommit att dominera dagens marknadsföring. Under processen lär säljaren känna 

kunden och dennes behov och kunden agerar därmed medproducent och skapar 

värde för båda parterna. I takt med att denna logik växt fram har företag börjat inse 

vikten av att vårda sina immateriella tillgångar, exempelvis goodwill, samt måna om 

relationen till sina kunder. (Vargo & Lusch, 2004) Genom att bygga långsiktiga 

relationer vinner företaget lojala kunder och värdefulla konkurrensfördelar 

(Ballantyne & Varey, 2006).  

 

Teorin kring tjänstelogik uppmärksammar sällan varumärkets roll i marknadsföring 

och återfinns endast i en handfull studier trots att detta är en vital del i ett företags 

marknadsföring. Varumärket definieras som ett sätt för konsumenter att särskilja 

olika säljares varor eller tjänster. Konsumenter skapar sig en uppfattning om ett 

varumärke genom olika upplevelser, erfarenheter och associationer. Vidare tenderar 

konsumenter att välja varumärken de är bekanta med och därför måste företag 

ständigt sträva efter att vara välkända hos potentiella kunder. (Keller et al., 2012) 

Varumärkets betydelse för konsumentens totala värdeupplevelse är därmed stor men 

trots tidigare studier menar vi att diskussionen kring varumärkets roll inom 

tjänstelogiken inte utvecklats. Vi ställer oss frågande till hur ett varumärke i praktiken 

kan användas som en resurs i det tjänstelogiska perspektivet.   

 

Företag och varumärken påverkas av tjänstelogikens ständiga utveckling (Vargo & 

Lusch, 2008a) och vi menar att företag tvingas anpassa varumärkesstrategier till den 

nya synen på produkter och värde. Vargo & Lusch (2004) menar att det är viktigt för 

företag att fokusera på utbytet med kunden samtidigt som Keller et al. (2012) 

poängterar vikten av att bygga starka varumärken.  
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Två av de studier som belyst sambandet mellan varumärket och det tjänstelogiska 

perspektivet är Merz et al. (2009) samt Brodie et al. (2006). De menar att varumärket 

bör ses som en resurs till tjänstelogiken men deras studier genomförs på en abstrakt 

nivå vilket gör det svårt att förstå hur sambandet kan tillämpas i praktiken (Merz et 

al., 2009; Brodie et al., 2006). Vi anser därför att det existerar ett behov att koppla 

samman teorierna med intentionen att praktiskt illustrera varumärkets roll i den 

värdeskapande processen. Det tjänstelogiska perspektivet och varumärket är något 

företag bör kunna tillämpa utan att tvingas välja det ena före det andra. Hur kan 

företag koppla samman riktlinjer om tjänstelogik och den värdeskapande processen 

med ramverket för varumärkesbyggande? Frågeställningen som ligger till grund för 

studien är därmed:  

 

Vad har ett företags varumärke för roll inom den värdeskapande processen utifrån ett 

tjänstelogiskt perspektiv? 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att teoretiskt utforska vilken roll varumärket har i den 

värdeskapande processen ur ett tjänstelogiskt perspektiv. Studien av sambanden 

mellan teorierna kommer stå i fokus men vi ämnar även ge en illustration genom att 

undersöka klädmärket Hollister. Syftet med illustrationen är att ge ett praktiskt 

exempel på hur företag kan använda varumärket i den värdeskapande processen ur ett 

tjänstelogiskt perspektiv.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en problematisering som beskriver vad studien ämnar 

undersöka och varför. Inledningen avslutas med en syftesformulering och därefter 

påbörjas litteraturstudien som är den centrala delen av uppsatsen. Efter en historisk 

bakgrund förklaras tjänstelogikens ramverk, följt av en beskrivning av den 

värdeskapande processen och avslutningsvis en genomgång av grundläggande 

varumärkesstrategi. För att påvisa samband mellan teorierna görs redan här vissa 

sammankopplingar som sedan kommer att fördjupas i analysen. Därefter 
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sammanfattas litteraturstudien och en redogörelse av tidigare studier inom ämnet 

ges.   

 

Metodkapitlet beskriver hur insamlandet av primär data (litteraturstudien) och 

sekundär data (fallstudien) genomfördes samt vilken analysprocess som användes. 

Därefter sammanfattas resultatet av fallstudien på Hollister uppdelat i observation och 

kundintervjuer. Vidare kommer Hollister användas för att ge en illustration på 

teoriernas sammankoppling i praktiken.  

 

I analysen vävs de redogjorda teorierna samman och exemplifieras praktiskt med 

hjälp av Hollister. Vidare utformas en modell för att underlätta tillämpningen av 

teorisambanden. Avslutningsvis formuleras en slutsats följt av förslag på framtida 

forskning och källförteckning. 
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2. Litteraturstudie  

I takt med att det tjänstelogiska perspektivet växt fram har fokus på slutprodukten 

minskat. Idag spenderar företag mycket resurser på processen kring köpet och på att 

säkerställa kundens tillfredsställelse i upplevelsen från första interaktionen med 

företaget tills dess att kunden lämnar butiken efter att ha köpt en produkt. (Vargo & 

Lusch, 2004) Grönroos & Voima (2013) benämner denna process som det forum där 

företag och konsumenter möts och har möjlighet att skapa värde. Denna moderna syn 

på marknadsföring poängterar vikten av interaktion mellan köpare och säljare och 

parternas relation och erfarenheter är viktiga komponenter i det upplevda resultatet. 

(Edvardsson et al., 2005) Processen kan delvis förberedas av säljaren men den slutliga 

upplevelsen är unik för varje enskild situation (Grönroos, 1998; Edvardsson et al., 

2005). Denna spelplan där företag och konsument möts och där möjligheten till 

värdeskapande uppstår kommer vidare i denna uppsats benämnas som processen.   

2.1 Det tjänstelogiska perspektivet 

Dagens ekonomi- och marknadsföringsteorier utvecklades till stor del under 1800-

talets industriella revolution då det lades stor vikt vid att tillverka fysiska produkter så 

effektivt som möjligt. Under 1900-talets första hälft syftade marknadsföringen istället 

till att distribuera och förflytta äganderätten av fysiska produkter och marknaden 

präglades av ett produktorienterat synsätt. Under de senaste decennierna har denna 

syn på marknadsföring förändrats och idag ligger ett stort fokus på immateriella 

tillgångar, relationer och värdeskapande. Inom detta nya tankesätt, vilket benämns 

som tjänstelogik, ligger fokus på hela processen vilket bidrar till en större upplevelse 

för kunden som agerar medskapare av värde. Till skillnad från varulogik, där värdet 

byggs in i varan vid produktionen, kännetecknas tjänstelogiken av att värdet inte 

realiseras förrän kunden använder produkten. Tjänstelogiken ersätter den klassiska 

uppdelningen av erbjudanden i varor och tjänster och utgår istället från kundens 

perspektiv och behov. Målet är att skapa en relation mellan parterna där säljaren lär 

känna konsumenten och dennes unika egenskaper och önskemål. Under denna 

anpassning fungerar konsumenten som en medproducent och en viktig komponent i 
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processen där konsumenter köper varor tack vare de tjänster de skapar, inte för dess 

egenskaper. (Vargo & Lusch, 2004) 

 

I ett varulogiskt perspektiv dominerar fysiska produkter som kräver en aktiv handling 

för att bli användbara, så kallade operanda resurser (Vargo & Lusch, 2004). Kunderna 

delas in i målgrupper och segment som man sedan vänder sig mot för att 

marknadsföra och sälja produkter till. Kunderna ses som operanda resurser som 

måste aktiveras. (Vargo et al., 2007) Det tjänstelogiska perspektivet å andra sidan 

kännetecknas av operanta resurser vilket innefattar de kunskaper och kompetenser 

som krävs för att använda de fysiska produkterna (Vargo & Lusch, 2004). Kunderna 

fungerar som operanta resurser som agerar tillsammans med andra resurser och 

bidrar till det ömsesidiga värdeskapandet (Vargo et al., 2007). Detta kan illustreras 

genom exempelvis en bilfabrik. Enligt varulogiken skapas ett bytesvärde (value-in-

exchange) genom att företaget producerar och distribuerar en bil till konsumenten. 

Tjänstelogiken menar däremot att företaget erbjuder ett värde (value proposition) tack 

vare samarbete med kunden genom hela processen. Det är först vid användandet av 

produkten som det uppstår ett bruksvärde (value-in-use). Vad vore en bil värd utan 

kunskap att köra den? (Vargo et al., 2008) Skiftet från materiella produkter till 

immateriella och därmed dynamiska resurser innebär att ansvaret att skapa värde 

flyttas från företaget och blir istället en gemensam process där säljare och konsument 

samarbetar (Vargo & Lusch, 2008b). Det ger företaget en möjlighet att tillsammans 

med kunden skapa en lyckad upplevelse av interaktionen vilket innebär ett 

gemensamt värdeskapande (co-creation of value) (Grönroos & Voima, 2013). 

2.1.1 Tio fundamentala utgångspunkter 

När idén om det tjänstelogiska perspektivet presenterades lades det fram som ett 

förslag till ett nytt tankesätt som ännu inte färdigställts till en fullbordad teori. Från 

början bestod förslaget av åtta fundamentala utgångspunkter (fundamental premises - 

FP) som utgjorde en plattform för tjänstelogiken. (Vargo & Lusch, 2004) Dessa har 

sedan utvecklats till tio FP samt omformulerats för att skapa bättre förståelse för 

tjänstelogikens ramverk (Vargo & Lusch, 2008a).  

 



 11 

FP1 beskriver att alla erbjudanden är en tjänst. En organisations samtliga enheter bör 

fokusera på att realisera en tjänst och det går inte längre att skilja på varor och tjänster 

på samma sätt som tidigare. Vidare uppmärksammar FP2 att samhällets erbjudande 

av tjänster ibland kan maskeras genom pengar, varor och institutioner. Ett exempel på 

detta kan vara bygget av en altan till en villa. Villaägaren går då till banken för att låna 

pengar, köper virket till altanbygget och hyr därefter in hantverkare som utför arbetet. 

Enligt varulogiken har hen då köpt flera varor och tjänster men enligt tjänstelogiken 

har njutning och avkoppling köpts vilket är det realiserade värdet och därmed en 

tjänst. (Vargo & Lusch, 2008a) 

 

FP3 och 4 kan kopplas till en varas avsaknad av värde fram till konsumtionstillfället. 

FP3 beskriver hur varor agerar distributionsmekanismer för tjänster och FP4 nämner 

hur operanta resurser skapar komparativa fördelar. Ett företag erbjuder värde genom 

en kombination av varor och tjänster och för att skapa konkurrensfördelar är 

operanta resurser centrala. Utan kunskap om hur en produkt tillverkas eller används 

saknas möjligheten till att erbjuda värdeskapande. I dagens globala samhälle pressas 

priserna på operanda resurser i och med ständig utveckling av teknik och 

infrastruktur. Till följd av detta blir anställdas utbildning och spetskompetens allt 

viktigare i konkurrensen mot andra företag. (Vargo & Lusch, 2004; Vargo & Lusch, 

2008a) 

 

Syftet med FP5 är att förtydliga att även om flera varor och tjänster inhandlats vid ett 

köptillfälle resulterar detta sammantaget i en tjänst (singular). I och med detta föreslås 

det att marknadsföring inte bör vara en separat enhet inom företag utan en 

affärsstrategi som bör genomsyra hela verksamheten. (Vargo & Lusch, 2008a) 

 

FP6, 7 och 8 behandlar relationen mellan kunden och företaget och vilka roller 

respektive aktör fyller i den värdeskapande processen. Vargo & Lusch (2008a) menar 

att företaget erbjuder ett värde och förutsättningar för processen (FP7) och att detta 

sedan realiseras med hjälp av kunden som agerar medskapare av värde (FP6). I 

enlighet med FP8 bör marknadsföringen utgå från kunden och företagen bör arbeta 

för långvariga relationer med potentiella kunder. (Vargo & Lusch, 2008a) Vi kan 
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exemplifiera värdeskapande i form av ett universitet där den värdeskapande processen 

kan sägas motsvara lärandeprocessen och tjänsten består av inlärning.  

 

FP9 och 10 sammanfattar hur företag och människor i samhället samarbetar med 

varandra för att möjliggöra erbjudandet av en tjänst. FP9 belyser hur samhällets 

ekonomiska aktörer integrerar olika slags resurser för att skapa förutsättningar för en 

tjänst. Slutligen beskriver FP10 att eftersom värdeskapandet är unikt för varje kund 

måste tjänsten anpassas till den potentiella kundens unika behov och egenskaper och 

kundens upplevda värde beror sedan på tidigare erfarenheter. (Vargo & Lusch, 2008a) 

2.1.2 Den värdeskapande processen 

Som tidigare nämnt kan företag endast erbjuda ett förslag på värde som sedan 

realiseras med hjälp av kunden. Integration, kommunikation och ömsesidigt 

kunskapsutbyte mellan parterna är nyckelfaktorer i den värdeskapande processen som 

i sin tur leder till komparativa konkurrensfördelar för företaget. (Ballantyne et al., 

2011) Företag skapar konkurrensfördelar genom att bygga långvariga relationer till 

sina kunder. Relationen grundas i interaktion mellan parterna som leder till lojala 

kunder. Återkommande kunder fäster ofta mindre uppmärksamhet vid konkurrenters 

erbjudanden och bidrar positivt till företagets rykte. Dialogen är en förutsättning för 

att skapa förståelse och tillit mellan företag och konsument och detta är även 

nödvändigt för värdeskapande på lång sikt. (Ballantyne & Varey, 2006) 

 

På senare tid har dock termen gemensamt värdeskapande blivit kritiserat för att vara 

för abstrakt. Den nordiska skolan menar att konsumentens och företagets roll är 

svårdefinierade inom tjänstelogiken. Processen kan beskrivas som att företaget skapar 

förutsättningen för värdeskapande genom att agera leverantör av service men att 

makten att omvandla detta till värde ligger hos kunden. Kunden avgör värdet genom 

att hen skapar värde i köpprocessen baserat på erfarenheter med företagets 

investerade resurser. På så sätt uppstår den värdeskapande processen genom 

interaktionen mellan företag och konsument. (Grönroos & Voima, 2013) 
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Värdeskapande kan ske på en direkt eller indirekt nivå. Företag kan främja 

värdeskapande medan kunden kan realisera värde i en indirekt interaktion. Däremot 

uppstår värdet i det direkta utbytet mellan de två parterna. Ett exempel på indirekt 

värdeskapande kan vara ett företag som skickar hem ett reklambrev till en potentiell 

konsument som i sin tur ser detta och fantiserar om att äga produkten. På så sätt har 

företaget erbjudit värde och kunden skapat det utan att direkt interagera med 

varandra. (Grönroos & Voima, 2013)  

2.2 Varumärket 

Ett sätt att skapa värde är genom att bygga starka varumärken som innehar en 

betydelse för konsumenterna. Erfarenheter och upplevelser gör att kunden får en 

uppfattning av varumärket och en relation mellan konsument och företag uppstår. 

Genom att skapa lojala kunder kan marknadsförare skapa värde hos konsumenter 

som de delar med sig till företaget genom att köpa deras produkter. (Keller et al., 

2012) 

2.2.1 CBBE-modellen  

Keller et al. (2012) menar att det är konsumenternas uppfattning av ett varumärke 

som avgör dess styrka. Tjänstelogikens FP10 menar att varje kund har en unik och 

enskild värdeupplevelse i utbytet med företaget (Vargo & Lusch, 2008a). Därmed 

måste företagen ge sina kunder rätt typ av upplevelser och associationer till deras 

varumärke. Ett starkt varumärke kan ha många fördelar såsom en minskad sårbarhet 

gentemot konkurrenters erbjudanden och möjlighet till större marginaler tack vare 

kundernas minskade priskänslighet. Fler fördelar kan även vara att starka varumärken 

inte kräver lika mycket resurser till marknadsföring och det är även lättare att öppna 

upp ny verksamhet om varumärkeskännedomen redan finns på denna marknad. 

(Keller et al., 2012) 

 

The Customer-Based Brand Equity model (CBBE-modellen) definieras som 

konsumentens reaktion på ett varumärkes marknadsföring. Konsumentbaserat 

varumärkeskapital uppstår när konsumenter har en hög grad av märkesmedvetenhet 

och positiva associationer med varumärket. Företag bör därför sträva efter att deras 
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varumärken ska vara välkända hos konsumenter vilket kan uppnås genom exempelvis 

upprepad exponering i form av reklam. (Keller et al., 2012) Vad som följer ett starkt 

varumärke är därmed ett indirekt värdeskapande hos både företag och konsumenter 

(Grönroos & Voima, 2013). 

 

Enligt CBBE-modellen bör företag följa fyra steg när de bygger sitt varumärke: 

1. Identifiera: Uppmärksamma konsumenter om varumärket och få dem att associera 

märket till sina behov. Vem är konsumenten? 

2. Etablera: Etablera en betydelse av varumärket för konsumenter genom positiva 

associationer till märkets olika attribut. Vad står varumärket för? 

3. Reaktioner: Framkalla lämpliga reaktioner hos konsumenter gentemot varumärkets 

identitet och betydelse. Vad tycker konsumenten? 

4. Relationer: Skapa lojala kunder och en stadig relation med dessa. Vad tycker 

konsumenten om sin relation till märket? (Keller et al., 2012) 

 

För att kunna konkretisera arbetet med att följa dessa steg menar Keller et al. (2012) 

att ett företag har olika byggstenar att ta till hjälp: 

- Varumärkeskännedom (brand salience): Med detta menas hur pass välkänt 

varumärket är hos kunderna och hur djup och bred denna kännedom är. På en mer 

abstrakt nivå undersöks även hur pass medvetna kunderna är av vilket av deras behov 

som tillfredsställs av märket. (Keller et al., 2012) 

- Varumärkesprestation (brand performance): Vilka attribut själva varan eller tjänsten 

har spelar en stor roll för varumärkets värde. Varan eller tjänsten bör vara tillförlitlig 

då detta återspeglar varumärkets pålitlighet. (Keller et al., 2012) 

- Varumärkesidentitet (brand imagery) refererar till vilket användningsområde varan 

eller tjänsten har och på vilket sätt den faktiskt kan lösa konsumentens behov. Denna 

byggsten inkluderar även varumärkets personlighet, historia och erfarenhet. Ett sätt 

att avgöra detta är att se på vilken typ av person som använder varumärket. 

Exempelvis är det främst kvinnor som använder sig av kosmetikamärket L’Oreal och 

läskföretaget Pepsi Cola riktar sig främst mot ungdomar. Likt en person kan ett 

varumärke anta personlighetsdrag såsom exempelvis modernt, gammalmodigt eller 

exotiskt. (Keller et al., 2012) 
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- Varumärkesomdöme (brand judgement) fokuserar på konsumenternas värderingar 

kring varumärket. Konsumenterna summerar sina upplevelser av varumärket i de 

tidigare byggstenarna vad gäller identitet och kännedomen för att skapa en åsikt. 

Inom denna byggsten avgör konsumenterna även varumärkets kvalitet och 

kredibilitet. (Keller et al., 2012) Kundernas omdöme är en del av det kunskapsutbyte 

som Ballantyne (2004) poängterar i den värdeskapande processen.  Att skapa 

förståelse och tillit gentemot varumärket kan företaget göra genom att ha en god 

dialog till konsumenten (Ballantyne & Varey, 2006). 

- Varumärkeskänslor (brand feelings) står för konsumenternas emotionella respons 

och reaktioner till varumärket. Med detta menas att ett företag kan använda sig av 

marknadsföring för att väcka specifika känslor hos konsumenter som exempelvis 

glädje, säkerhet eller självförtroende. (Keller et al., 2012) Varje kunds upplevelse med 

företaget är unik och skiftar från konsument till konsument, i enlighet med FP8 från 

tjänstelogiken (Vargo & Lusch, 2008a).  

- Varumärkesresonans  (brand resonance) är den sista byggstenen och fokuserar på 

den sammantagna nivån av konsumentens relation till varumärket (Keller et al., 

2012). Liksom FP8 i tjänstelogiken fokuserar byggstenen på den relation som byggs 

upp mellan företag och konsument (Vargo & Lusch, 2008a). Detta genom att 

analysera hur synkroniserade konsumenterna är med varumärket genom att 

exempelvis utvärdera kundens lojalitet till företaget (Keller et al., 2012). 

 

De fyra stegen samt byggstenarna bildar tillsammans CBBE-modellen och kan 

sammanfattas i nedanstående modell (figur 1). 
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Figur 1 - CBBE-modellen (Keller et al., 2012, s. 66). Byggstenarna i pyramiden används 

för att underlätta de fyra stegen. Varje nivå i pyramiden är kopplade till varsitt steg. 

Exempelvis används varumärkeskännedom som ett verktyg för att identifiera 

varumärket och varumärkesidentiteten vid etableringen.  

2.2.2 Svårigheter kring varumärkesstrategi 

Keller et al. (2012) menar att det finns en del saker marknadsförare bör tänka på vid 

användandet av CBBE-modellen. Först och främst är det viktigt att minnas att makten 

att avgöra varumärkets styrka ligger hos konsumenten då det är denne som upplever 

varumärket genom sin konsumtion och därmed skapar sig en åsikt om varumärket. 

(Keller et al., 2012) Även här poängteras vikten av konsumenternas unika upplevelser 

med företaget vilket företaget måste ta hänsyn till, i enlighet med FP10 i tjänstelogiken 

(Vargo & Lusch, 2008a).  

2.3 Tidigare studier  

Det finns ett fåtal artiklar som berör varumärkets roll i tjänstelogiken. De som är mest 

relevanta för vår studie anser vi är Merz et al. (2009) samt Brodie et al. (2006).  

 

Merz et al. (2009) ser varumärket som ett redskap till att skapa värde för samtliga 

inblandade aktörer och bör därför användas som en parallell teori till tjänstelogiken. 

resonans 

omdöme 

prestation 

känslor 

identitet 

kännedom 

4. Relationer
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1. Identifiera
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Ett historiskt perspektiv antas där utvecklingen av varumärkesstrategier respektive 

tjänstelogiken redogörs och jämförs. Varumärkets premisser ställs mot tjänstelogikens 

FP och ett flertal liknelser upptäcks. Liksom tjänstelogiken har synen på varumärken 

utvecklats till att se varumärken som en dynamisk resurs företag kan använda sig av 

för att skapa värde gemensamt med konsumenten. (Merz et al., 2009) 

 

Även Brodie et al. (2006) menar att varumärket är en tillgång för att bygga relationer i 

värdeskapandet. De föreslår att Vargo & Lusch (2004) borde fokusera på att utveckla 

sina FP för att inkludera hur konsumenter ser på varumärke. När Vargo & Lusch 

(2008a) sedan utvecklade sina FP var dock varumärket inte närvarande. Brodie et al. 

(2006) menar att varumärket är beroende av hur konsumenter uppfattar det och 

borde vara ett centralt begrepp inom tjänstelogiken.  

2.4 Sammanfattning   

Vår studie av litteraturen kring det tjänstelogiska perspektivet och varumärkesstrategi 

visar på en liknande utveckling. Tjänstelogikens FP och CBBE-modellen menar båda 

att det är konsumenten som avgör värdeskapandet. Grönroos & Voima (2013) 

betonar att värdet kan skapas under hela processen på en direkt samt indirekt nivå. 

Slutligen illustrerar Merz et al. (2009) hur varumärket kan ses som en resurs till 

tjänstelogiken för att sammanväva teorierna. Dessutom pekar Brodie et al. (2006) på 

varumärkets vikt i relationsskapandet.  

 

För att få en ökad förståelse kring hur varumärket används som en resurs i den 

värdeskapande processen ser vi ett behov av att utveckla tidigare abstrakta studier och 

utforska en mer praktisk tillämpning. För att utreda detta har vi valt att studera 

Hollister, ett företag som fokuserar mycket på processen och interaktionen med 

kunden. Utifrån det analyserade resultatet kommer en modell utformas med syftet att 

illustrera tillämpningen av varumärket som en resurs i den värdeskapande processen 

ur det tjänstelogiska perspektivet.   
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3. Metod  

Syftet med studien är att utforska vilken roll varumärket har i den värdeskapande 

processen ur ett tjänstelogiskt perspektiv. Vi har genomfört en omfattande 

litteraturstudie och ämnade därefter att illustrera teorierna gällande tjänstelogik och 

varumärket i praktiken. Utgångspunkten för illustrationen var att hitta ett företag som 

aktivt arbetar med tjänsteutbyte i serviceupplevelsen och ett ömsesidigt 

värdeskapande. Utifrån detta valde vi att undersöka det amerikanska klädföretaget 

Hollister. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes med en grundläggande genomgång av artiklar inom 

tjänstelogik med utgångspunkt i Vargo & Lusch artikel från 2004 då utvecklingen av 

ramverket för teorin tog sin början. Då tjänstelogiken lägger stor vikt vid den 

ömsesidiga värdeskapande processen inom marknadsföring föll det sig naturligt att 

därefter beskriva hur värde skapas enligt Vargo & Lusch (2004) samt Grönroos & 

Voima (2013). Fortsättningsvis beskrevs Kellers et al. (2012) varumärkesteori och 

därefter sammanfattades tidigare forskning av Merz et al. (2009) samt Brodie et al. 

(2006). De kopplar samman tjänstelogik och varumärkesstrategi och utifrån detta 

beskrevs vad uppsatsen syftar till att bidra med i denna forskning. 

 

På grund av litteraturstudiens centrala roll i uppsatsen krävdes en extensiv 

faktainsamling. Detta genomfördes med hjälp av biblioteksresurser, dels artiklar i 

digital form men även böcker. Artikeldatabaser som Business Source Premiere, 

Factiva och Emerald användes vid artikelsök. Vi använde sökord såsom service-

dominant logic, branding, co-creation och value samt kombinationer av dessa sökord 

och med namn på berörda professorer. Vid boksökningen letade vi efter potentiellt 

material i Uppsala universitets bibliotek (Ekonomikum) med liknande sökord som vid 

artikelsökningen.  
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I litteraturstudien sammanfattades teoriernas ramverk och upptäckta samband 

redogjordes. Dessa samband utvecklades senare i analysen med hjälp av en praktisk 

illustration.  

3.2 Illustrerande fallstudie 

För att samla in data till illustrationen genomfördes en kvalitativ fallstudie bestående 

av en observation samt kundintervjuer. Då teorierna kring tjänstelogik och 

varumärket poängterar att det är konsumenten som besitter makten i värdeskapandet 

valde vi att studera Hollister ur konsumentens perspektiv. Fallstudien utfördes i 

Hollisters butik i Täby Centrum under en dag där butikens miljö och 

butiksupplevelsen observerades.  

 

Fallstudiens syfte var att praktiskt exemplifiera sammankopplingen av 

varumärkesstrategi och tjänstelogik i den värdeskapande processen. Vi anser att en 

fallstudie lämpade sig bäst för uppsatsens syfte eftersom den gav en övergripande bild 

av företagets värdeskapande process genom butiksupplevelsen och anställdas 

beteende. I analysen jämfördes resultatet av fallstudien med tjänstelogikens FP (Vargo 

& Lusch, 2008a) och CBBE-modellen (Keller et al., 2012) för att se samband mellan 

teorierna och exemplifiera med Hollisters verksamhet. Därmed är de variabler vi 

använt i fallstudien valda med motiveringen att få en bred uppfattning av företagets 

värdeskapande process.   

 

Vid genomförandet av fallstudien hade vi en öppen roll som forskare för att kunna 

kontakta kunderna under deras butiksvistelse. Fördelen med en öppen roll var att vi 

som forskare inte behövde oroa oss för att bli “upptäckta” av anställda då vi fått 

tillstånd. Bryman & Bell (2005) pekar på en eventuell nackdel där konsumenter och 

anställda riskerar att bli medvetna om forskningen vilket kan ha påverkat deras 

beteende. (Bryman & Bell, 2005) Detta försökte vi dock undvika för att få en så 

uppriktig observation som möjligt genom att hålla en låg profil väl inne i butiken.  
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3.2.1 Observation 

Observationens variabler var butiksutformning, kommunikation med kunder samt 

anställdas beteende och utseende (appendix 1). En förutsättning för genomförandet av 

observationen var att få tillträde till butiken. Det var således viktigt att få tillstånd från 

Hollister att bedriva undersökningen i deras lokaler. Detta uppnåddes tack vare en 

personlig kontakt som arbetar på Hollister sedan en tid tillbaka. Efter godkännande 

från hennes chef bokades en observationstid som möjliggjorde genomförandet av 

fallstudien. 

 

En deltagande observation är en forskningsmetod som ger mycket användbar data 

(Saunders et al., 2009). Denna metod valdes för att illustrera hur Hollister använder 

sin butik till att kommunicera ut varumärket och deras koncept mot kunderna. Att vi 

befann oss på plats innebar även att vi lättare kunde ta in och tolka det som skedde i 

butiken. Vi kunde observera beteenden som annars kunde tas för givet och vi fick 

således större chans till att upptäcka oväntade teman och mönster (Bryman & Bell, 

2005).  

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär och grundades på en intervjuguide 

med förbestämda teman och möjliga frågor (appendix 2). Detta gav respondenten 

möjlighet att utforma svaret på sitt sätt. (Bryman & Bell, 2005) De teman som utgicks 

från var kundens upplevelse, hur nöjda de var med besöket, åsikter om butikens 

layout och de anställdas beteende. Återigen var detta för att ge en överblick över 

kundernas uppfattning av Hollisters värdeskapande process. Fördelen med denna typ 

av intervjuer var att vi kunde följa upp våra observationer omedelbart med ett 

kundperspektiv. Intervjuernas öppna art gjorde att vi kunde ställa följdfrågor samt 

bortse från irrelevanta frågor för att anpassa oss efter respondenterna. En nackdel var 

de fall där kunderna inte vill ställa upp på intervju eller var stressade och därmed gav 

flyktiga eller icke-kompletta svar. 

 

Vad gäller urvalet var det svårt att på förhand avgöra vilken population som skulle 

befinna sig i butiken. Dock anser vi att samtliga kunder i butiken lämpade sig för 
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intervjuer eftersom syftet endast var att samla data till vår illustration (Bryman & Bell, 

2005). För att underlätta antecknandet förbereddes intervjuformulär med kön, ålder 

och tid för intervjun samt teman med vissa underfrågor och utrymme för övriga 

anteckningar. Formulären gjorde det enkelt att sammanställa intervjuresultatet indelat 

i teman. 

3.3 Analysprocess 

Litteraturen inom de olika teorierna redogjordes för och sammanställdes i den 

teoretiska studien. I analysen har sedan litteraturen jämförts och teorierna har ställts 

mot varandra i syftet att hitta samband. Tidigare forskning har även redovisats för att 

skapa en grund för vår uppsats att bygga vidare på.  

 

En sammanfattande analysmetod valdes för att ge en tydlig överblick av resultatet från 

observationen och intervjuerna (Saunders et al., 2009). Tack vare kategoriindelningen 

i observation- och intervjuguiderna blev sammanfattningarna enkla att följa och detta 

underlättade identifieringen av relevanta samband. Våra egna tankar och värderingar 

har med sannolikhet påverkat analysen, men detta anser vi gav analysen personlig 

prägel. Under analysprocessen sökte vi samband mellan teorierna och praktiken 

utifrån en tredelad-process: identifiering, utbyte och uppföljning. Denna indelning är 

baserad på vår observation av Hollisters värdeskapande process och lämpar sig som 

grund för studien av sambanden.  
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4. Illustration   

4.1 Hollister Co. 

I Ohio år 2000 grundades Hollister som ett dotterbolag till Abercrombie & Fitch som 

då ville nå en yngre kundkrets. Likt deras övriga märken har Hollister en fiktiv 

bakgrundshistoria som bland annat beskriver att företaget grundades av J. M Hollister 

år 1922 som var en handelsresande från kusten i södra Kalifornien. Hollister 

definierar sin affärsidé som “Inspired by the sun-drenched spirit of California, and the 

surf and soul of the Pacific Ocean, Hollister is a laid-back, aspirational lifestyle 

destination.” (Hunter, 2008)  

4.2 Observation - Welcome to the pier 

Kundkommunikation 

När kunden kliver in i butiken hälsar de anställda på engelska, med någon av de 

inövade fraserna “Hey, what’s up? Welcome to the pier!” eller “Hey, what’s up? 

Welcome to Hollister!”. Vi uppmärksammade ingen vidare kommunikation efter att 

kunden klivit in i butiken. Under vår observation frågade de anställda inte någon 

kund om de behövde hjälp med något utan det var när kunden själv frågade som de 

anställda kommunicerade tillbaka med kunden. Undantaget var ifall en kund ville 

prova något eller betala för sina varor. När kunden lämnade butiken använde de 

anställda ett visst antal “hejdå”-fraser som även de var på engelska. Övrig 

kommunikation skedde på svenska. 

 

Butiksutformning 

Redan innan man ser butiken kan man höra den amerikanska popmusiken dåna ut 

från lokalen. Vid första anblick tycker vi butiken liknar en restaurang eller en 

strandhydda. Det finns inga fönster in i butiken utan dessa är förbyggda av gråblå 

fönsterluckor. Vid entrén kan kunden välja att gå till vänster eller höger för att 

komma till tjejavdelningen (Bettys) respektive killavdelningen (Dudes). Vi väljer att gå 

till vänster och möts omedelbart av ett “Hey! What’s up?” av en ung kille som står och 

viker kläder. Det är ingen slump att han står just där, vi inser att han är placerad vid 
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ingången av strategiska skäl för att snabbt kunna hälsa på nya kunder. Samtliga 

anställda är i 20-årsåldern och är klädda i märkets egna kläder.  

 

Butiken är så mörklagd att det ibland är svårt att se varorna eller butikens faktiska 

storlek och layout. Starka spotlights är riktade mot utvalda varor bestående av bland 

annat surfiga sommarkläder i regnbågens alla färger. Färgschemat på inredningen är 

brunt och utsmyckningen präglas av trämöbler, palmer, trasmattor, kappsäckar, 

flaggor, fåtöljer, stora bilder på vackra tjejer och killar vilka vi som betraktare 

uppfattar som en symbol för kärlek och glädje. Det finns inga fönster i butiken men vi 

får ändå en känsla av att vara utomhus då tv-skärmar visar stränder med kristallblått 

hav och surfande badgäster. 

 

Hela butiken doftar starkt av klädmärkets egen parfym som finns till försäljning 

tillsammans med ett flertal andra parfymer. Det är så pass hög ljudnivå i butiken, i 

form av amerikansk pop-musik och ljudet av vågor, att det är svårt för oss att bedriva 

intervjuer med kunder inne i butiken. 

 

Butiken har fyra stora rum med kläder samt två provhyttsavdelningar på var sin sida 

av lokalen. Det finns även en loungedel i mitten av butiken med fåtöljer och palmer 

där även kassan finns och varor som inte är kläder såsom parfymer, doftljus och 

hudkrämer. Vad gäller skyltning i butiken kan vi inte se några erbjudanden i stil med 

“ta 3, betala för 2” utan butiken är i stort sett skyltfri. De fåtal skyltar vi 

uppmärksammade var avskalade med bara text i syftet att uppmärksamma kunden 

om nya produkter utan att informera om pris.  

4.3 Intervjuer - konsumenternas perspektiv  

Kundens upplevelse 

De tio respondenterna i kundintervjuerna bestod av både män och kvinnor i åldrarna 

20-50 år. Samtliga kände till Hollister sedan innan och hade besökt butiken förut även 

om de inte handlat något. De äldre personerna vi pratade med besökte butiken för att 

köpa kläder till sina tonårsbarn som fattat tycke för märket. Andra valde att besöka 

butiken eftersom de vill bli inspirerade i jakten på sommarkläder, tycker det är en 
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trevlig atmosfär med ett kul koncept samt snygga kläder. Butiken är en klass för sig 

och det är en upplevelse att besöka den och uppleva den kaliforniska känslan med 

vågljud, strandassociationer och lättburna kläder. Beträffande kläderna tyckte 

majoriteten att kvalitén är god med mjuka tyger och snygga sommaroutfits. När vi 

frågade vad kunderna associerade varumärket med fick vi svar såsom USA, 

Kalifornien, dyrt, strand, surfing, jobbig butiksmiljö, somriga plagg, trevlig personal 

samt “fjortisar”. 

 

Nöjdhet vid besök 

Överlag tyckte kunderna att serviceupplevelsen var bra då personalen hälsade vänligt 

och kunden fick den hjälp de behövde när de till exempel frågade något eller skulle 

prova kläder. Dock upplevde några att hälsnings- och hejdå-fraserna kändes inövade 

och därför inte genuina. Flera angav att de var nöjda med butiksbesöket eftersom 

deras förväntningar tillfredsställdes och de fick uppleva en klädkedja som bidrar med 

något mer än bara kläder. 

 

Butikens layout 

Kunderna beskriver butiken som en annorlunda och inspirerande miljö där man 

lyckats förmedla ett genomgående koncept i både butiksutformning och varor. De 

flesta kunderna lockades in i butiken medan några tyckte miljön kunde uppfattas som 

störande och som att de var tvungna att passa in i ett visst fack för att “få” äntra 

butiken. Flera av respondenterna påpekade att musiken var för hög och det blev 

jobbigt att vistas i butiken en längre stund. 

 

Anställdas beteende 

Överlag var kunderna positivt inställda till personalens trevliga bemötande, goda 

humör och upplyftande tonläge. När personalen hälsade i samma sekund de kom in i 

butiken kände de sig välkomna och det kändes lättare att fråga om hjälp vid behov. 

Att välkomnandet skedde på engelska bidrog till den amerikanska känslan men vissa 

påpekade att det finns risk att folk som inte pratar engelska undviker att ta kontakt 

med personalen om de behöver hjälp. Bemötandet vid kassan och utgången upplevdes 

som positivt och kunderna kände sig varmt välkomna åter. 
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5. Analys & diskussion 

Med denna studie har vi ämnat undersöka varumärkets roll i den värdeskapande 

processen ur det tjänstelogiska perspektivet. Det finns få tidigare studier som 

sammanför dessa teorier och vi anser att det saknas en tydlig praktisk tillämpning. 

Genom vår teoristudie har vi fått en bredare förståelse för tjänstelogikens ramverk och 

hur de tio FP leder till ett ökat värde för kunden. Vi har även fördjupat oss i CBBE-

modellen som behandlar varumärket ur konsumentens perspektiv och vilka strategier 

företag bör applicera för att bli konkurrenskraftiga. Enligt vårt syfte ställer vi oss nu 

frågande till hur dessa teorier kan kopplas samman.  

 

Som tidigare nämnt benämner vi den spelplan där företag och konsument kan mötas 

och möjligheten till värdeskapande uppstår som processen. Vår analys är uppdelad i 

tre faser för att beskriva denna process; identifiering, utbyte och uppföljning. Dessa tre 

steg har vi själva skapat för att ge en tydlig struktur till vår sammankoppling av 

teorierna. Vi vill även förtydliga att kopplingar mellan litteraturen och Hollister 

grundas enbart på våra egna observationer och analytiska resonemang.  

5.1 Identifiering  

Processens inledande fas påbörjas vid första kontakten mellan företag och konsument. 

Ett exempel är när företag bildas och uppmärksammas av konsumenten eller när 

konsumenten identifierar ett behov och söker upp företaget. Denna fas kan alltså pågå 

under flera år eller en kortare tid innan ett köp.  

 

I detta steg av processen har varumärket en nyckelroll eftersom det är i det här skedet 

företaget etablerar sig i kundens medvetande. Det är i denna del som 

varumärkeskännedomen är av största vikt för att kunderna ska associera varumärket 

till deras behov, med andra ord steg ett i CBBE-modellen. För att varumärket ska 

positionera sig korrekt är det viktigt att företaget tidigt analyserar marknaden, 

identifierar potentiella kunder och lär känna denna grupp och deras behov. Med 

andra ord kan företaget endast förbereda de värdeskapande aktiviteterna genom att se 

sitt varumärke som en resurs i denna process. Det menar vi även kan ses som en 
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indirekt interaktion mellan företag och konsument genom att de båda aktörerna 

interagerar innan själva utbytet. Ytterligare indirekt värdeskapande kan uppstå när 

varumärkeskännedomen sprids i form av exempelvis reklam. Därmed anser vi att 

varumärket är mycket närvarande i identifieringsfasen.  

 

Tjänstelogikens ramverk berättar relativt lite om den inledande fasen. Det vi dock kan 

se är att teorin fokuserar på att redan här skapa en relation med kunden vilket kan 

leda till värde. På så sätt kan man argumentera för att tjänstelogikens syn på den 

inledande fasen är i enlighet med varumärket. Däremot bör tjänstelogikens abstrakta 

ramverk utvecklas för att arbeta mer aktivt med att förbereda värdeskapande 

aktiviteter och beskriva praktiskt hur man lägger grund för långsiktigt hållbara 

relationer. Genom att använda varumärket som en resurs och exemplifiera praktisk 

tillämpning kan tjänstelogiken konkretiseras och implementeringen av detta synsätt 

underlättas. Med det menar vi att det tjänstelogiska perspektivet bör influeras av 

varumärkets starka närvaro i denna fas av processen.  Vi ser att Hollister etablerar sitt 

varumärke genom att deras utmärkande butiksutformning är något som väcker 

känslor och åsikter och därmed skapas ett intressant samtalsämne hos konsumenter. 

På så sätt menar vi att deras unika varumärkesidentitet sprids med hjälp av word-of-

mouth vilket kan ses som gratis marknadsföring. Fler konsumenter får då en ökad 

kännedom om varumärket och blir förhoppningsvis nyfikna på att veta mer. Om det 

tjänstelogiska perspektivet ska kunna konkurrera med tidigare 

marknadsföringsverktyg och vara till hjälp för företag i praktiken anser vi att man 

måste konkretisera varumärkets roll för den värdeskapande processen. Vilka faser bör 

företag gå igenom och vilka aktiviteter finns i varje fas? Dessa frågor kommer vi 

besvara i slutskedet av denna analys med hjälp av en modell.  

 

Gemensamt för studerade teorier i denna uppsats är interaktionens väsentliga 

betydelse. Enligt tjänstelogikens FP6, 7 och 8 kan företag erbjuda ett värde som sedan 

realiseras av kunden. Detta leder i sin tur till långsiktiga relationer. I denna fas är 

processen mellan företag och konsument fortfarande restriktiv och värdet skapas på 

en mer indirekt nivå. Därför är det vår mening att fokus i identifieringsfasen bör ligga 

på att förbereda värdeskapande aktiviteter. Det görs genom att använda varumärket 
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som en resurs med syfte att få konsumenten att associera sitt behov med företaget. Vi 

anser att Hollister uppnår detta genom att de skapar en dialog kring varumärket. 

Butikerna skapar därmed ett indirekt värde för kunden som kan drömma sig bort till 

Kaliforniens stränder och inspireras av företagets sommarkläder. I och med detta drar 

vi slutsatsen att företaget lyckas skapa en känsla som konsumenten upplever som 

positiv och ger därmed en lyckad association till varumärket.  

5.2 Utbyte  

Synen på utbytet mellan företag och konsument, det vill säga den delen av processen 

där själva interaktionen mellan parterna äger rum, är liknande i många aspekter vad 

gäller tjänstelogiken respektive varumärket. Det är även utbytet som vi kan se är den 

utmärkande fasen av processen för Hollister som lägger ned stora resurser på 

butiksutformningen och kundens upplevelse.  

 

Just vad gäller tjänstelogiken får utbytet mycket fokus och teorin menar att det är i 

denna del som själva värdet huvudsakligen skapas i form av gemensamt 

värdeskapande. I processens identifieringsfas menar teorin att företag endast kan 

skapa förutsättningarna för värdeskapande men att det är konsumenten som har 

makten att skapa värde i interaktionen. På så sätt är utbytet av mycket stor vikt i 

tjänstelogiken. Däremot kan vi i denna del av det tjänstelogiska perspektivet även 

påträffa majoriteten av varumärkets byggstenar och steg som faller in under utbytet. 

Exempelvis menar steg två i CBBE-modellen att företag bör etablera en betydelse av 

varumärket för konsumenter genom positiva associationer till märkets olika attribut. 

Detta steg berör vilken typ av upplevelse kunden har med företaget vilket även är en 

av utgångspunkterna i tjänstelogiken. Enligt FP10 har varje konsument en individuell 

relation till företaget som därmed bör satsa på konsumentens upplevelse för att det 

ska generera positiva associationer till varumärket.  

 

I studien har vi upptäckt att Hollister använder sin butiksupplevelse som en resurs i 

marknadsföringen vilket är både på gott och ont. Då de säljer in upplevelsen snarare 

än produkten är det viktigt att upplevelsen, med vilken kundernas association till 

varumärket följer, är i linje med produkterna och vice versa. Risken är annars att 
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synen på varumärket och vad Hollister faktiskt kan erbjuda skiljer sig åt. Fördelen 

som följer blir dock att upplevelsen varar längre än produktutbytet och därmed har 

Hollister lyckats skapa ett indirekt värde. Det kan exempelvis vara en kund som 

återberättar för en vän om butiksupplevelsen och hur hen gillade det. Det kan 

medföra att hen tänker tillbaka på den trevliga miljön och återupplever därmed 

värdet. Kunden har på så sätt fått en positiv association till Hollisters varumärke och 

vi drar slutsatsen att det ger ett längre värde än endast vid interaktionen mellan 

företag och kund. Därmed ser vi att de även framkallat lämpliga kundreaktioner i 

enlighet med steg tre i CBBE-modellen.  

 

Vad som dock tål att poängteras är att Hollister inte verkar anpassa upplevelsen efter 

varje enskild konsument vilket strider mot FP10. Konsumenten får därmed inte 

möjlighet att skapa ett individuellt värde. De anställda hälsar alltid på engelska med 

samma fraser vilket till en början kan vara positivt för kunder. När kunden märker att 

samma fras används till nästa kund kan det dock minska värdet i upplevelsen. Att ge 

konsumenten uppmärksamhet i butiken, exempelvis genom att fråga ifall kunden 

behöver någon hjälp, tror vi kan bidra till att konsumenten får en förbättrad 

individuell upplevelse. Hollister skulle med fördel kunna anpassa sig ytterligare till 

tjänstelogikens ramverk i denna del av processen för att skapa värde för varje individ 

istället för att se konsumenterna som en massa. 

 

Tjänstelogikens FP6, 7 och 8 poängterar företagets roll som erbjudare av värde och 

konsumenten som realiserar detta. I och med detta skapas en relation mellan de två i 

enlighet med CBBE-modellens tredje steg. Med tanke på vikten av en god relation 

mellan företag och konsument tycker vi det är anmärkningsvärt att Hollister väljer att 

förmedla en butiksupplevelse som få av våra respondenter trivs i. Faktum är dock att 

den unika upplevelsen gör att Hollister uppnår precis vad de är ute efter. Deras 

eftersökta målgrupp, yngre tonåringar, trivs i miljön samtidigt som den oönskade 

målgruppen skapar sig negativa associationer till Hollisters varumärke och skräms 

iväg.  Ytterligare exempel på deras specifika målgruppspositionering är att Hollister 

sällan använder sig av några rabatter eller erbjudanden. Det gav oss intrycket att de 

inte var ute efter att sälja sina produkter till så många kunder som möjligt. Vi såg att 
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de var mer ute efter att rätt målgrupp ska hitta deras produkter. Det bidrar till att 

deras varumärke inte frångår produkterna och att målgruppen därmed blir 

synkroniserad med varumärket. Tjänstelogiken skulle formulera detta som att 

Hollister erbjuder värde i form av att profilera sig som ett premiummärke. 

Konsumenterna i målgruppen realiserar detta värde då de uppskattar kvaliteten och 

lyxen i produkterna.  

 

Byggstenen varumärkesprestation lägger fokus på produkternas attribut som i sin tur 

speglar ett pålitligt och konkurrenskraftigt varumärke. Vi anser att det går hand i 

hand med tjänstelogikens FP4 som menar att operanta resurser skapar komparativa 

fördelar. Fungerande och välanvända operanta resurser bidrar till pålitlighet hos 

varumärkets attribut. I praktiken innebär detta exempelvis att anställda besitter en 

kunskap som kan överföras i utbytet. Konsumenter utvärderar sedan varumärkets 

pålitlighet för att summera upplevelsen i utbytet. Därmed skapar de sig en åsikt om 

varumärket i enlighet med byggstenen varumärkesomdöme. Här poängterar vi vikten 

av att Hollisters varumärke stämmer överens med deras produkter då ett missvisande 

varumärke kan vara svårt att vända. Det kan innebära minskad försäljning eftersom 

kunder kan bli besvikna på produkten då deras förväntningar på varumärket inte 

uppfylls.   

5.3 Uppföljning 

Den avslutande fasen kretsar kring uppföljning av processen. Enligt tjänstelogiken är 

det viktigt för företag att upprätthålla en god relation med kunden som bidrar till 

bättre goodwill även efter köpet i strävan efter långsiktiga relationer. Varumärket har 

liknande fokus där det sista steget i CBBE-modellen är att skapa lojala kunder och en 

stadig relation till dessa. Därmed ser vi att slutfasen av processen vad gäller varumärke 

och tjänstelogik är identiska i synen på vad interaktionen ska mynna ut i.  

 

En central del i uppföljningen av processen är varumärkets resonans hos 

konsumenterna. Vad gäller Hollister ser vi att det är i slutskedet som de måste 

säkerställa att konsumenterna är synkroniserade med dess varumärke. Det leder i sin 

tur till att varumärkeskännedomen ökar kring Hollister genom det rykte som kunder 
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sprider. På så sätt exemplifierar Hollister hur processen börjar om igen och 

varumärket kan etableras hos nya kunder. Det är dock svårt att avgöra hur man 

faktiskt säkerställer kunders lojalitet. Denna del av varumärkets byggstenar återfinner 

vi i tjänstelogikens FP8 men den ger ingen vidare konkretisering av hur en långsiktig 

relation bör etableras. Vi menar att Hollister använder sig av upplevelsen i syftet att 

vara minnesvärda hos kunden. Ett gott minne ökar chansen att konsumenten väljer 

Hollister igen och bidrar även till att stärka varumärkeskännedomen.  

 

Genom butiksupplevelsen skapar Hollister ett utökat värde för konsumenten som inte 

enbart produkten kan uppnå. En tröja köpt i butiken är fortfarande bara en tröja men 

en upplevelse kan återberättas och finnas kvar i minnet för att upplevas varje gång 

tröjan bärs. Tidigare, i enlighet med varulogiken, hade endast tröjan varit det 

värdeskapande i processen och konsumenten hade således inte haft något värde efter 

att denne lämnat butiken. Detta bytesvärde hade även inneburit en risk för att 

konsumenten inte skapar någon vidare relation till Hollister. Om man däremot ser det 

ur tjänstelogikens perspektiv så ser vi att utbytet med Hollister lett till bruksvärde 

genom att de integrerat produkten med butiksupplevelsen. Att förlänga värdet är även 

ett sätt för Hollister att säkerställa uppföljningen av processen och skapa ett 

efterföljande indirekt värde som bidrar till kundens lojalitet och långsiktiga relation.   

 

Vår analys av processens tre faser har visat att varumärket tydligt återspeglas i 

tjänstelogiken om vi ser till Hollister som exempel. Detta resonemang har vi 

sammanfattat i en modell vilken kan användas som ett ramverk vid implementering 

av varumärkets roll i den värdeskapande processen ur det tjänstelogiska perspektivet, 

se figur 2.  
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Figur 2 - Den värdeskapande processen.  

 

Identifieringsstadiet av processen innefattar att företaget förbereder värdeskapande 

aktiviteter som konsumenten sedan tar del av i utbytesfasen. I den första fasen 

identifieras även varumärket och värdeskapandet sker genom indirekt interaktion. I 

utbytet tar konsumenten aktivt del av varumärket och skapar lämpliga associationer 

och reaktioner. Det är även här upplevelsen tar vid och värdet skapas i den direkta 

interaktionen med hjälp av operanta resurser. I sista fasen, uppföljningen, byggs 

långsiktiga relationer och lojala kunder. Det är även viktigt att företag skapar ett 

minnesvärt utbyte vilket kan bidra till att varumärkets kännedom ökar. Därmed kan 

företaget locka nya kunder och på så sätt börjar processen om igen. Detta cykliska 

resonemang bör därmed ligga till grund vid varumärkets integrering med 

tjänstelogiken i den värdeskapande processen. 
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6. Slutsats  

Liksom tidigare forskning har vi i vår diskussion uppmärksammat ett stort antal 

likheter mellan tjänstelogiken och varumärket. Det går att återfinna CBBE-modellens 

steg och byggstenar i majoriteten av tjänstelogikens FP vilket innebär att vi kan dra 

slutsatsen att de två teorierna är till stor del parallella i sitt sätt att se på processen. 

Tjänstelogiken har sin utgångspunkt i att företag ger förutsättningarna för 

konsumenten att skapa värde. På samma sätt menar teorin kring varumärket att 

företag måste anpassa sig efter konsumentens omdöme då det även här är 

konsumenten som har makten att avgöra varumärkets styrka.  

 

Genom att se varumärket som en resurs till tjänstelogiken i den värdeskapande 

processen anser vi att marknadsförare kan reducera de eventuella brister som finns i 

teorierna. Vad gäller tjänstelogiken kan vi se att det är i utbytesfasen av processen som 

värdet skapas och därmed hamnar identifieringsfasen samt uppföljningen i 

skymundan. Detta anser vi strida mot Grönroos & Voima (2013) som menar att 

värdet skapas genom hela processen, om än genom indirekt interaktion. Liksom de 

har vi även uppmärksammat svårigheten i att veta den exakta tidpunkten för kundens 

värdeskapande. Vi är skeptiska till tjänstelogikens begränsade syn på processen då det 

i vår studie av Hollister har visat sig att början och slutet av processen visar sig vara 

minst lika viktiga för konsumenternas relation till klädmärket. Vi drar därför 

slutsatsen att det inte finns något behov för en exakt tidpunkt för värdeskapandet 

eftersom det sker kontinuerligt. Det ger istället ytterligare incitament till att fokusera 

på hela processen istället för endast utbytet.  

 

Den kännedom konsumenter har om Hollister innan de äntrar butiken samt det 

minne av butiksupplevelsen de tar med sig efter köpet har visat sig vara två vitala delar 

av den värdeskapande processen. Därför menar vi att processen är en ständigt 

pågående cykel då identifieringen påbörjas på nytt efter uppföljningen. Detta cykliska 

resonemang har inte fått tillräckligt mycket vikt i tidigare forskning. Vår förhoppning 

är att vår modell ska belysa detta och hjälpa framtida marknadsföring.  
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Inom varumärkesstrategi är det däremot lättare att finna samtliga steg av processen. 

Två av de enligt oss viktigaste aspekterna kring varumärket, dess kännedom och 

resonans, är inte direkt kopplade till utbytet utan rör sig i periferin av processen. På så 

sätt skapas ett värde av varumärket längs med varje steg av processen vilket 

tjänstelogiken bör dra lärdom av. Vi menar att varumärket kan användas för att 

utveckla Grönroos & Voimas (2013) teori kring att värdet skapas i hela processen.  

Genom att analysera Hollisters verksamhet hittar vi flertalet kopplingar till både 

tjänstelogiken och CBBE-modellen där kundens upplevelse står i centrum. Denna 

praktiska illustration har underlättat tillämpningen av dessa två teorier samt legat till 

grund för utformningen av vår modell.   

 

Som tidigare nämnt har vi endast valt att fokusera på Kellers CBBE-modell i de teorier 

som finns gällande varumärkesstrategi. Det finns en uppsjö av teorier kring 

varumärket som vi inte berört och det är möjligt att det finns delar av 

varumärkesstrategin som strider mot tjänstelogiken. Dock har vår studie visat att den 

delen av varumärkesstrategi vi redogjort för, CBBE-modellen, går utmärkt att se som 

en resurs till tjänstelogiken. Vidare har vi valt att fokusera på de artiklar som 

behandlar tjänstelogikens ramverk och beskriver grunderna. Vi inser dock att det 

finns mer publicerat material som diskuterar fördelar och nackdelar med perspektivet 

och fördjupar sig mer i teorin än vad vi har haft möjlighet till inom studiens 

begränsningar.  

 

Syftet med studien var att undersöka vad ett företags varumärke har för roll inom den 

värdeskapande processen utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv. Efter genomförandet av 

litteraturstudien med kompletterande Hollister-illustration kan vi konstatera att 

varumärket går att finna i majoriteten av tjänstelogikens FP. De båda teorierna har ett 

parallellt synsätt på den värdeskapande processen där kundens upplevelser och 

relation till företaget sätts i centrum. Vår slutsats är att den värdeskapande processen 

har ett cykliskt förlopp kan delas upp i tre faser. Detta resonemang har gett upphov till 

vår modell (figur 2 – Den värdeskapande processen). Vi har funnit att varumärket kan 

ses som en resurs i den värdeskapande processen utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv.  
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6.1 Framtida forskning 

Merz et al. (2009) redogör för den historiska utvecklingen av det tjänstelogiska 

perspektivet och varumärkesstrategi och även de pekar på att teorierna bör ses som 

parallella. I dagens syn på marknadsföring och den process som uppstår i 

interaktionen mellan företag och konsument har vi visat på att teorierna kompletterar 

varandra än idag. Tjänstelogiken är dock i ständig utveckling, likaså 

varumärkesstrategi, och vi hoppas på att framtida forskning kan ta kopplingen mellan 

de två till en ny nivå.  

 

Vår förhoppning är att framtida forskning kommer nyttja vår modell av den 

värdeskapande processen för att utveckla synen på varumärket som en resurs i det 

tjänstelogiska perspektivet. I framtiden bör man även integrera fler praktiska exempel 

på hur företag kan gå tillväga för en lyckad marknadsföring från processens 

identifiering till uppföljning. Framtida marknadsföring bör kunna integrera 

varumärkets roll i det tjänstelogiska perspektivet. Det menar vi kan bidra till att skapa 

en starkare relation till deras kunder och därmed även öka möjligheten till 

värdeskapande.  
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Appendix 1 - Observationsguide 

Kundkommunikation 

1. Hur hälsar man på kunden? Hur reagerar kunden? 

2. Hur upprätthåller man en aktiv kommunikationen? Hur reagerar kunden? 

3. Frågar man om kunden behöver hjälp? Hur reagerar kunden? 

4. Hur säger man hejdå till kunden.. 

 

Butiksutformning 

5. Hur lockas man in i butiken?  

6. Vilken känsla vill butiken ge? 

7. Hur skapar man denna känsla genom.. 

 - skyltning? 

 - musik? 

 - dofter? 

 - möblering? 

 

Anställdas beteende och utseende 

8. Vad har de anställda för kläder? 

9. Hur rör sig personalen i butiken?  
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Appendix 2 - Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Klockslag: 

Handlat? 

 

Kundens upplevelse 

1. Kände du till varumärket Hollister innan dagens besök? 

2. Har du handlat på Hollister förut? Ofta/sällan?  

3. Vad associerar du med varumärket?  

4. Varför besöker/handlar du på Hollister? 

5. Vad tycker du om produkterna? Bra kvalité? 

6. Vad tycker du om servicen? Fick du den hjälp du behövde? 

 

Nöjdhet vid besök 

7. Vilka förväntningar hade du innan du kom in i butiken? 

8. Tillfredsställdes dina förväntningar? Är du nöjd med besöket? 

9. Kommer du komma hit/handla här igen? 

 

Butikens layout 

10. Vad tycker du om butikens layout? Inredning, musik, dofter, skyltning osv.. 

11. Lockas du av miljön eller finns det något negativt med den? 

 

Anställdas beteende 

12. Blev du trevligt bemött när du kom in i butiken? Hur lång tid tog det innan 

anställda hälsade på dig? 

13. Vad tycker du om att de endast kommunicerar på engelska? 

14. Uppmärksammade personalen när du behövde hjälp? 

15. Vid köp: hur var servicen i kassan? 

 


