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Abstract  

This qualitative research is a contribution to the ongoing debate among marketing researchers 

regarding if there is a dominant paradigm and viewpoint of marketing and which one is the 

most appropriate. In this study current views of marketing are identified and then compared 

against the older Goods-Dominant Logic of Marketing and Vargos’ and Luschs’ alternative 

Service-Dominant Logic of Marketing. The trends that have been observed are situated in the 

framework of Thomas S. Kuhn’s philosophy of science. The aim has been to make an analysis 

about which stage marketing is in its scientific revolution today. Kuhn’s philosophy has, as 

far as we know, never been examined with the chosen methodology. Further it has not been 

applied onto a social science either. The conclusion that has been drawn in the thesis is that 

marketing is dealing with anomalies at this moment. Therefore it is in a stage of crisis in its 

scientific revolution. Hence there is not a dominant paradigm in marketing currently. 
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Sammanfattning  

Bakgrunden till uppsatsen är den debatt vilken pågått under snart 20 år fram till dags dato 

mellan marknadsföringsforskare gällande vilket grundläggande synsätt som vetenskapen bör 

ha. Forskning visar på att marknadsföringsdisciplinen under lång tid präglats av ett 

varucentrerat synsätt som har sitt ursprung i nationalekonomin. I debatten tydliggör forskarna 

för de brister som de finner med det varucentrerade synsättet och särskilt gällande det 

förhållningssätt synsättet har till service och tjänster.  

Undersökningen har sin utgångspunkt i den fråga några forskare ställer sig gällande om ett 

paradigmskifte kan vara på gång inom marknadsföringsdisciplinen. Frågan ställer vi mot det 

alternativa synsätt Stephen Vargo och Robert Lusch utvecklat. De är inte de enda forskare 

som utvecklat alternativa synsätt men deras utmärker sig på två sätt. Dels genom att service 

istället för varor är grundstenen i synsättet dels den aggregerade nivån på deras resonemang.  

Vi ställer oss frågan vilket som är det rådande paradigmet inom marknadsföringsdisciplinen 

idag. Är det Vargos och Luschs nya servicecentrerade synsätt Service-Dominant (S-D) Logic 

of Marketing, eller det äldre varucentrerade som de benämner Goods-Dominant (G-D) Logic 

of Marketing? Eller kanske något annat? Frågeställningen ställs utifrån Thomas S. Kuhns 

vetenskapsfilosofi vari paradigm är det mest centrala begreppet. Vidare syftar vi till att påvisa 

i vilken av faserna i den vetenskapliga revolution som marknadsföringsdisciplinen är i idag. 

Undersökningen har främst en deduktiv ansats, där grunden utgörs av en omfattande 

litteraturstudie. Kuhns vetenskapsfilosofi och alla de faser som ingår i den vetenskapliga 

utvecklingen som han kallar för vetenskapliga revolutioner fungerar som en metateori. Vidare 

redogörs det även för de karakteristiska dragen i G-D Logic och S-D Logic. 

Metodvalet är kvalitativt då vi syftar till att ge en ögonblicksbild av rådande synsätt vilket 

stämmer väl överens med kvalitativa metoders styrkor. Tio informanter inom urvalet 

intervjuades rörande deras synsätt kring områden som marknadsföringsämnet består av.  

Analysen byggs sedan upp i två steg. Informanternas svar analyseras utifrån G-D Logic och 

S-D Logic för att se om informanternas synsätt omfattas av dem eller om något annat synsätt 

är tydligt. De tendenser vi finner i informanternas synsätt analyserar vi sedan utifrån Kuhns 

vetenskapsfilosofi. Därefter var det möjligt att dra slutsatsen att marknadsföringsdisciplinen 

idag befinner sig i den vetenskapliga fasen kris som karakteriseras av anomalier. Vidare är 

inget synsätt dominant idag. 

Undersökningen har främst två målgrupper. Dels forskare inom marknadsföringsämnet där vi 

bidrar till den rådande debatten. Dels till andra samhällsvetenskapliga discipliner. Vi har inte 

kunnat finna att Kuhns filosofi har testas inom samhällsvetenskapen tidigare. Därigenom 

kommer undersökningen också med ett metodologiskt bidrag. 

Nyckelord 

Goods-Dominant Logic of Marketing, Service-Dominant Logic of Marketing, Paradigm, 

Vargo och Lusch, Kuhn, Anomalier, Kris 
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1. Inledning  
Bland dem som verkar inom marknadsföringsdisciplinen råder det idag och har sedan länge 

gjort en någorlunda enighet att det som särskiljer marknadsföring från andra vetenskaper är 

dess fokus på utbyten. (Hunt, 2002) Det står däremot inte klart vilket dominerande synsätt 

marknadsföringen har idag och ska ha efter den utveckling vetenskapen genomgått såväl 

teoretiskt som praktiskt sedan den uppstod. Marknadsföringsforskare så som Vargo och 

Lusch, Lovelock och Gummesson, Grönroos samt Achrol och Kotler ifrågasätter allt mer om 

det varucentrerade synsättet, som har sitt ursprung i nationalekonomin, ska vara och är det 

dominerande paradigmet inom marknadsföringsdisciplinen. Därför känns frågan om 

huruvida ett paradigmskifte håller på att ske allt mer aktuell att undersöka.  

1.1 Problembakgrund  

Marknadsföringsdisciplinen, den vetenskap som utgörs av forskare och praktiker inom 

marknadsföringsämnet, vars huvudsakliga uppgift är att förstå och förklara fenomenet utbyten 

(Hunt, 2002), började växa fram kring skiftet mellan 1800- och 1900-talet. Sedan dess har det 

skett en lavinartad teknologisk utveckling. Den har bidragit till öppnare och mer rörliga 

marknader med minskade avstånd, vilket lett till att utbyten av varor och tjänster idag ofta 

sker på globala istället för lokala marknader som tidigare. Förändringarna har bidragit både 

till ökad handel men också lett till införandet av handelshinder vilket inneburit minskad 

handel på vissa marknader (Besanko, Dranove, Shanley, & Schaefer, 2010, ss. 97-116). 

Marknadsföringsämnet utvecklades ur nationalekonomin och det varuorienterade synsättet 

ämnet haft sedan senare hälften av 1700-talet kommer ur ekonomen Adam Smiths 

publikationer. Smith gick emot det på den tiden allmänt vedertagna synsättet att utbyten i 

mångt och mycket uppkommer kring olika individers unika kunskaper och färdigheter och 

aktörernas värdesättande av dem. Dixon som skriver om Smith, vars publikationer behandlade 

nationers välstånd, menade att Smith ansåg att ”wealth consisted of tangible goods, not the 

use made of them” [ (Dixon, 1990, s. 340) citerad av Vargo och Lusch (2004a, s. 6) ]. Smiths 

ståndpunkt har ifrågasatts av bland andra Fredric Bastiat och John Stuart Mill, två 

nationalekonomer som båda verkade under 1800-talet. De menade att ”… by using their 

skills[…], humans could only transform matter […]into a state from which they could satisfy 

their desires” (Vargo & Lusch, 2004a, s. 7) vilket är mer i linje med synen på utbyten före 

Smiths genomslag.  

Under större delar av det dryga sekel som gått sedan marknadsföring som ämne och disciplin 

föddes har forskning, litteratur, utbildning, teorier, modeller med mera byggts på och skapats 

utifrån nationalekonomins antagande om att människor utbyter materiella produkter mellan 

varandra. Fisk, Brown och Bitner publicerade 1993 en studie över hur (engelskspråkig)  
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servicerelaterad
1
 marknadsföringslitteratur utvecklats från 1953 och fram till och med att 

artikeln publicerades. Studien genomfördes på 1 127 publikationer
2
 och författarna menar att 

litteraturen genomgick tre epoker med olika fokusområden; Crawling Out (1953-79); 

Scurrying About (1980-1985) samt Walking Erect (1986-1993) (Fisk, Brown, & Bitner, 1993, 

ss. 61-64). 

Fisk, Brown och Bitner lyfter fram att den amerikanska ekonomin redan på 1940-talet 

dominerades av tjänsteutbyten men att det skulle dröja ett drygt decennium, till Crawling Out-

epoken, innan det börjades skrivas om tjänster i marknadsföringslitteratur. Till skillnad mot 

de två senare epokerna så dominerades litteraturen som behandlade tjänster under Crawling 

Out-epoken av en mer abstrakt utforskning av området än empiriskt stöd kring faktiska 

tjänsteutbyten. Frågeställningar, ställningstaganden och slutsatser präglades under perioden i 

mångt och mycket av den varuorienterade marknadsföringens synsätt och terminologi enligt 

Fisks, Browns och Bitners (1993, ss. 66-70) studie. Ett exempel på hur service- och 

tjänstemarknadsföring definierades utifrån den varuorienterade marknadsföringen där de 

påtagliga varorna står i fokus är Robert C. Judds definition av marketed services. Judd citerar 

sig själv ur en egen opublicerad avhandling där han definierar marketed services utifrån 

påtagliga varor;  

Marketed Services-A market transaction by an enterprise or entrepreneur where the 

object of the market transaction is other than the transfer of ownership (and title, if 

any) of a tangible commodity [ (Judd, 1962, s. 21) citerad i (Judd, 1964, s. 59) ]. 

För att återgå till Fisks, Browns och Bitners litteraturstudie så identifierade de fyra 

återkommande karakteristika som användes i litteraturen under Crawling Out-epoken för att 

visa vad som är karakteristiskt för tjänster. De fyra karakteristika var; intangibility, 

heterogeneity, inseparability och perishability, även kallade IHIP (Fisk, Brown, & Bitner, 

1993, s. 68). Den varuorienterade marknadsföringen är tydligt närvarande även här då 

karakteristikan för tjänster är motsatser till det som är karakteristiskt för varor.  

Crawling Out-epoken, som varade längre än de andra, präglades i slutet av en debatt kring 

huruvida varor och tjänster skiljer sig åt samt om tjänster och service var en del av 

marknadsföringsämnets domän (Fisk, Brown, & Bitner, 1993, ss. 69-70).  

Under den kortare mellanliggande epoken, Scurrying About, lugnade sig debatten. Nu låg 

forskningens fokus snarare på områden inom tjänstemarknadsföring, som exempelvis 

tjänstekvalitet och relationsmarknadsföring. Att varu- och tjänstemarknadsföring skilde sig åt 

var nu även något utbildningsvärlden började inse. Trots att perioden enbart var ungefär en 

sjättedel så lång som sin föregångare så var antalet publikationer 167 stycken fler, 287 

respektive 120 enligt litteraturstudien (Fisk, Brown, & Bitner, 1993, ss. 70-74).  

                                                 
1
 Definition av service (services) enligt Vargo och Lusch samt oss:”… the application of specialized 

competences (knowledge and skills) trough deeds, processes, and performances for the benefit of another entity 

or the entity itself.” (Vargo & Lusch, 2004a, s. 2). Vidare använder vi begreppen service och tjänster växelvis då 

vi utifrån den engelska definitionen av service anser dem ha samma betydelse. 
2
 Artiklar i journaler, böcker, publikationer under framtagning samt avhandlingar 
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Från 1986 fram till 1993, det vill säga under Walking Erect-epoken, menar Fisk, Brown och 

Bitner att debatten knappt existerade längre (1993, s. 74). Istället fortsatte de verksamma 

inom ämnet i samma spår som under Scurrying About-epoken genom att publicera allt mer 

litteratur, 720 publikationer (Fisk, Brown, & Bitner, 1993, s. 65). De fortsatte även i samma 

spår genom att specialisera sig än mer än tidigare och fortsätta utforska de områden man 

börjat undersöka under föregående epok (Fisk, Brown, & Bitner, 1993, s. 74).  

1.2 Problemdiskussion 

Var befinner vi oss då idag 2011, snart 20 år efter att Fisk, Brown och Bitner publicerade sin 

litteraturstudie?  

Fram till mitten av 1980-talet var det varucentrerade synsättet, av vissa benämnt som det 

mikroekonomiska paradigmet, dominerande. Det vill säga att de flesta marknadsföringsteorier 

baserades på nationalekonomin och speciellt då utifrån området mikroekonomi. Därefter, som 

det nämnts, utvecklades mer specifika och fristående marknadsföringsteorier, bland annat 

många av dem som går att koppla till tjänster och service- och tjänstemarknadsföring. Under 

1990-talet började så teorier och tankesätt utvecklade under det mikroekonomiska paradigmet 

att ifrågasättas enligt Fisks, Browns och Bitners litteraturstudie (1993, ss. 74-87) vilket leder 

fram till dagens debatt. Sedan början av 2000-talet har en ny debatt växt sig allt större och 

starkare inom marknadsföringsdisciplinen. En debatt som delvis innehåller samma 

frågeställningar som debatten under Crawling Out-epoken. 

Förutom att ställa sig frågan vad tjänster och varor egentligen är så menar flera forskare att 

den varuorienterade marknadsföringen och synen på och beskrivningen av tjänster är i stort 

behov av en omvärdering. Detta redogör vi för nedan. Debatten har gått så långt att forskare 

resonerar och debatterar kring att det kan röra sig om ett paradigmskifte, se bland annat Vargo 

och Lusch (2004a) och Lovelock och Gummesson (2004).  

Bland annat så gör Sheth och Parvatiyar det något vågade och kontroversiella uttalandet att 

marknadsföringsdisciplinen ska ”give up the sacred cow of exchange theory” [ (Sheth & 

Parvatiyar, 2000, s. 140) citerad av Vargo och Lusch (2004a, s. 1) ], det vill säga att 

disciplinen ska ge upp sitt fram till idag huvudsakliga domän.  

Lovelock och Gummesson diskuterar i sin artikel Whither Services Marketing-In Search of a 

New Paradigm and Fresh Perspectives (2004) kring att ett paradigmskifte är aktuellt. De för 

ett resonemang utifrån att det varucentrerade paradigmet inte har tillräckligt stöd i IHIP när 

paradigmet säger att tjänster är något annat än varor. Lovelock och Gummesson har inte 

kunnat hitta några fall där IHIP- karakteristikerna har fått ett bredare empiriskt stöd. De 

konstaterar i sin artikel att IHIP endast vid vissa specifika fall kan beskriva tjänster och 

dessutom ger IHIP inte några avsevärda bidrag till att förstå utbyten och marknadsaktiviteter. 

Med Hunts (2002) omfattande resonemang av vad som krävs av teorem, vetenskaper och 

vetenskapliga metoder i åtanke visar Lovelock och Gummessons konstaterande att det finns 

betydande brister kring IHIP och framförallt i dess funktion som ramverk till ett paradigm. De 

menar att antagandet att tjänster skiljer sig från varor, det vill säga det IHIP innebär, inte 

håller i vetenskapliga sammanhang (Lovelock & Gummesson, 2004, s. 24). Som möjliga 
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förklaringar till det föreslår de att utbyten av tjänster utvecklas och förändras snabbt samt att i 

de flesta utbyten så utväxlas inte enbart varor eller tjänster utan oftast en kombination av dem 

(Lovelock & Gummesson, 2004, s. 32).  

I sin artikel föreslår sedan Lovelock och Gummessons tre alternativa utvägar utifrån IHIP: s 

brister;  

(a) It is time to abandon the field of services marketing and integrate it with general 

marketing and management, or (b) we should discard services as a general category 

and recommend that scholars focus on specific service categories, or (c) scholars 

should search for a new and more defensible characteristic of services that will 

convincingly differentiate it from other forms of marketing (Lovelock & 

Gummesson, 2004, ss. 32-33).  

Även om de väljer att främst utveckla det tredje alternativet och viger så mycket som hela den 

andra hälften av sin omkring 40-sidiga artikel åt “Search for a New, Unifying Paradigm” 

(Lovelock & Gummesson, 2004, s. 33) så berör de även de två första alternativen. Medan 

alternativ två lämnas något därhän, så ifrågasätter Lovelock och Gummesson starkt det första 

alternativet. De menar att ett nytt paradigm där man ser på varor och tjänster utifrån ett 

tjänste- istället för ett varuorienterat synsätt inte håller hela vägen. De förkastar inte på något 

sätt tjänsters betydelse men menar att det inte går att komma ifrån att det i många utbyten 

utbyts fysiska varor och detta kan inte bortses från, vilket de menar att ett nytt 

serviceorienterat paradigm skulle göra. Lovelock och Gummesson väljer alltså att inte gå 

vidare och utforska det första alternativet mer, trots att de erkänner att det är förenligt med 

Vargos och Luschs (2004a) förslag kring en marknadsföringsdisciplin som är 

serviceorienterad istället för varuorienterad (Lovelock & Gummesson, 2004). 

Till skillnad från Lovelock och Gummessons förslag om ett nytt 

servicemarknadsföringsparadigm väljer Vargo och Lusch istället att argumentera på en mer 

aggregerad nivå. Vargo och Lusch menar istället att ett paradigmskifte på en högre nivå kan 

vara aktuellt. Ett paradigmskifte där fokus inte ligger på tjänster och 

marknadsföringsdisciplinens förhållningssätt till dem utan ett skifte där vi går från en 

marknadsföringsdisciplin som varit starkt fokuserad på varor och varuorienterat till att 

disciplinen istället ska vara tjänsteorienterad och där tjänster är basen. Vargo och Lusch 

stödjer sina tankar bland annat på att Webster, Day och Montgomery samt Achrol och Kotler 

opponerar mot det varuorienterade mikroekonomiska marknadsföringsparadigmet (Vargo & 

Lusch, 2004a). 

Vargo och Lusch menar att följande ting är tecken på att ett paradigmskifte behövs och är på 

gång; 

 Verkligheten har förändrats 

 Utseendet på teoriutvecklingen  

 Äldre teorier ifrågasätts allt mer  

 Diskussionerna som förs på flera håll om vad som är marknadsföringens rätta domän 

och perspektiv (Vargo & Lusch, 2004a) 
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Något de sammanfattar väl i sin slutsats:  

…times have changed. The focus is shifting away from tangibles and toward 

intangibles, such as skills, information, and knowledge, and toward interactivity and 

connectivity and ongoing relationships. The orientation has shifted from the 

producer to the consumer. The academic focus is shifting from the thing exchanged 

to one on the process of exchange. Science has moved from a focus on mechanics to 

one on dynamics, evolutionary development, and the emergence of complex 

adaptive systems. The appropriate unit of exchange is no longer the static and 

discrete tangible good (Vargo & Lusch, 2004a, s. 15). 

Vargo och Lusch samt Lovelock och Gummesson är inte de enda marknadsföringsforskare 

som debatterar kring vilka synsätt som är den mest lämpliga för marknadsföringsdisciplinen. 

Grönroos debatterade redan tio år tidigare än de andra forskarna om att det varucentrerade 

synsättet inte är det lämpligaste. Han föreslog då att den del av marknadsföringsämnet som 

benämns relationsmarknadsföring skulle kunna vara en lämplig paradigmkandidat (Grönroos, 

1994). 

Achrol och Kotler (Achrol & Kotler, 2006) bidrag till debatten är istället framförallt kritik 

mot Vargos och Luschs tankegångar kring ett servicecentrerat paradigm, Service-Dominant 

Logic of Marketing, S-D Logic. De börjar dock med att konstatera att det i dagens samhälle 

nästan vore konstigt att dela det, enligt dem, trångsynta synsättet på marknadsföring som 

kommer med det varucentrerade mikroekonomiska paradigmet (Achrol & Kotler, 2006, s. 

320). Däremot tycker de att Vargo och Lusch gör ett något vågat uttalande när de säger att ett 

servicecentrerat synsätt skulle kunna ersätta det äldre varucentrerade. Achrol och Kotler för 

ett resonemang kring att det finns en risk i att sätta en alltför språkmässigt snäv definition på 

nya synsätt. De förkastar inte Vargos och Luschs grundtankar, men ifrågasätter starkt att sätta 

etiketten och namnet service på det (Achrol & Kotler, 2006, s. 332). De framhåller också att 

stora vetenskapliga förändringar ofta inte går obemärkta förbi utan debatten och kritiken är en 

viktig del i utvecklingen av en vetenskap (Achrol & Kotler, 2006, s. 321). 

Vidare ställer sig Achrol och Kotler frågan om det inte kan vara så att marknadsföring 

behöver flera synsätt; 

The view of firms, exchanging dyads, networks and consumers; the view of 

products, technologies, and the services they and humans provide; managerial views, 

personal consumer views, and social and public policy views (Achrol & Kotler, 

2006, s. 332). 

Utifrån den redogörelse som givits ovan om de senaste årens debatt står det klart att vi idag, 

2011, är mitt i en debatt gällande vilket som ska vara det dominerande synsättet inom 

markandsföringsdisciplinen och forskarna ställer sig frågan om disciplinen står inför ett 

paradigmskifte.  

1.3 Problemformulering 

Då Vargo och Lusch (2004a) till skillnad från Lovelock och Gummesson (2004) för sitt 

resonemang kring ett eventuellt paradigmskifte inom marknadsföringsvetenskapen på en mer 

aggregerad nivå finner vi det mer lämpligt att utgå ifrån deras resonemang. Det med bakgrund 

mot Thomas S. Kuhns vetenskapsfilosofi som ligger bakom begreppet paradigmskiften, vilket 
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utförligt beskrivs i den teoretiska referensramen. Det bör tilläggas att Kuhns 

vetenskapsfilosofi självklart inte är den enda vetenskapsfilosofin som existerar och den har 

blivit kritiserad av bland annat andra vetenskapsfilosofer (Chalmers, 1999). Den är dock den 

filosofi som är mest förenlig med de uttalande som gjorts av markandsföringsforskarna 

gällande ämnets utveckling.  

Kuhns vetenskapsfilosofi menar vi är mer förenlig med Vargos och Luschs nivå än Lovelocks 

och Gummessons nivå på sina argument för ett paradigmskifte. Att vi heller inte väljer att 

utgå från Grönroos (1994) idéer kommer sig av att vi menar att Vargo och Lusch (2004a) 

föreslagna servicecentrerade synsätt innefattar mycket av relationsmarknadsföringens 

tankesätt. Därmed anser vi återigen Vargo och Luschs tankar befinna sig på en mer 

aggregerad nivå. 

Som det framgått så ser flertalet forskare tillsammans med Vargo och Lusch tendenser till ett 

paradigmskifte i marknadsföringsdisciplinen i bland annat forskningen och litteraturen men 

också ute bland dem som praktiserar ämnet. Forskning, litteratur, utbildning och praktiker är 

några av de delar som en vetenskap utgörs av (Hunt, 2002, ss. 48-64).  

Utifrån den bakgrund som nu getts och de exemplifieringar som har gjorts så ser vi hur en 

förändrad verklighet men även förändrade tankesätt inom marknadsföringsdisciplinen bidrar 

till att vetenskapen förändras underifrån. Likväl går det att se att verkligheten påverkas av att 

vetenskapen förändras och nya synsätt träder fram. Huruvida det är verkligheten eller 

vetenskapen som är ”hönan eller ägget” i ett paradigmskifte går att diskutera i all oändlighet, 

men det står klart att en förändrad vetenskap påverkar dem som verkar inom och under den.  

1.4 Frågeställningar  

Utifrån ovanstående redogörelse ställer vi oss följande frågor; 

 Hur förhåller sig de som berörs av marknadsföringsämnet till det idag och vilka 

synsätt har de sett utifrån Vargos och Luschs resonemang och begreppsapparat?  

 Var i den vetenskapliga revolutionen enligt Thomas S. Kuhns vetenskapsfilosofi 

befinner marknadsföringsämnet sig i idag utifrån de tecken som kan påvisas? 

1.5 Syfte  

Syftet med den här undersökningen är att bidra till den rådande debatten genom att se om 

marknadsföringsdisciplinen och dess aktörer befinner sig i ett paradigmskifte enligt Thomas 

S. Kuhns vetenskapsfilosofi och i så fall även i vilken av faserna i den vetenskapliga 

revolutionen. Vidare ämnar undersökningen till att se om disciplinen befinner sig i det äldre 

varucentrerade mikroekonomiska paradigmet, i ett nytt servicecentrerat paradigm, någonstans 

där emellan eller i ett helt annat paradigm. 
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1.6 Undersökningens relevans och bidrag 

1.6.1 Marknadsföringsdisciplinen 

Den tidigare forskning och diskussion som bedrivits och förts av Vargo och Lusch, vilket 

redogjorts för ovan, har inte, utifrån vad vi har funnit, tidigare testats ur det perspektiv vi 

avser att göra i den här undersökningen. Att samtidigt beröra vetenskapsfilosofi, aktuell 

forskning inom marknadsföringsdisciplinen och verkligheten har inte gjorts tidigare. Däri 

fyller undersökningen ett tomrum i forskning kring marknadsföring. Målgruppen är således i 

första hand de som på något sätt berörs eller är intresserade av forskning inom 

marknadsföringsdisciplinen.  

1.6.2 Praktiker 

För praktiker kan undersökningen fylla en funktion i att belysa vilka synsätt som råder inom 

deras vetenskap vilket i sin tur påverkar utövningen av den. Det är möjligt att en praktiker får 

sig en tankeställare efter att ha läst undersökningen och reflekterar över vilket synsätt den 

själv och dess verksamhet har. Därför är en sekundär målgrupp de som praktiserar 

vetenskaper, i det här fallet då främst praktiker som berörs av marknadsföringsdisciplinen.  

1.6.3 Andra vetenskaper 

Efterforskningar gjordes av oss för att se om det finns några typer av studier där forskare 

undersöker vetenskaplig utveckling inom samhällsvetenskapen utifrån Kuhns 

vetenskapsfilosofi. Med reservation för att vi inte genomsökt allt publicerat material som 

existerar så har vi kunnat inte finna några sådana studier. Det ger undersökningen en ökad 

relevans. Därför kan undersökningen fylla en lucka i andra samhällsvetenskapliga ämnen sett 

ur ett teoretiskt perspektiv.  

Avsaknaden av tidigare studier av paradigmskiften gör att undersökningens utseende inte är 

en självklarhet och det kommer därför inte att vara möjligt förrän i efterhand att säga om 

strategi- och metodval var de mest lämpliga. Oavsett i vilken grad vi lyckas besvara just den 

här undersökningens frågeställningar kommer undersökningens metodologi att kunna bidra 

med lärdomar till andra forskare. Så med avseende på det kan vår undersökning komma att ge 

ett bidrag, inte enbart inom marknadsföringsdisciplinen, utan även till andra 

samhällsvetenskapliga forskare som ställer sig liknande frågor kring vetenskaplig utveckling. 

1.7 Avgränsningar 
På grund av resurs- och tidsbegränsningar är det inte möjligt för oss att genomföra 

undersökningen bland alla de som berörs av marknadsföringsparadigm. En vetenskap och 

således paradigm består av forskare, utbildning, praktiker och de personer i samhället som på 

något sätt berörs av paradigmets synsätt och utövande på samhället (Hunt, 2002, ss. 48-64). 

Undersökningen har avgränsats till att endast beröra praktiker, utbildning samt i viss mån 

forskare, allt på grund av praktiska skäl.  

Då vi vidare inte har möjlighet att testa syftet mot alla de praktiker, forskare och lärare som 

har någon form av förhållande till marknadsföringsämnet, kommer undersökningen endast att 
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ske bland en avgränsad grupp som berörs av marknadsföringsämnets synsätt. Den valda 

kategorin är logistiker
3
. 

Att valet föll på logistiker kommer sig av logistikens tvärdisciplinära karaktär. Logistiken har 

ett helhetsperspektiv vilket inte alla discipliner relaterade till marknadsföringsämnet i samma 

utsträckning har. Det är dock inte så att logistiken är det enda marknadsföringsrelaterade 

ämne som är av tvärdisciplinär karaktär. Men den kombination logistiken har av 

helhetsperspektiv och tvärvetenskap är något utmärkande enligt vår bedömning. 

Turismvetenskap är exempelvis tvärvetenskapligt, men helhetsperspektivet är inte fullt så 

starkt som logistikens. Finansämnet å andra sidan har ett helhetsperspektiv, men inte samma 

breda tvärvetenskapliga karaktär. Den breda karaktären och helhetsperspektivet logistiken har 

menar vi gör att logistiker kan omfattas av många av de beröringspunkter 

marknadsföringsämnet har. Marknadsföring handlar om utbyten vilket logistik syftar till att 

möjliggöra. Därför avgränsas undersökningen till att endast beröra logistiker. Om en annan 

disciplin hade valts, exempelvis de som är verksamma inom den finansiella sektorn som 

också kan anses beröras av marknadsföringsämnet, är vår bedömning att den kategorin inte 

berörs av lika många punkter vilket därmed skulle resultera i en snävare studie. Den bredd vi 

avser få i vår undersökning genom vår avgränsning och vårt urval tror vi gör undersökningens 

överförbarhet större än om en annan yrkeskategori än logistiker hade valts. 

Vidare avgränsar vi oss till att endast undersöka frågan bland logistiker i Sverige på grund av 

tillgänglighetsskäl samt tids- och resursbegränsningar, i det här fallet våren 2011. 

  

                                                 
3
 Logistiker är enligt oss de som arbetar med logistik. Plan som är Sveriges största logistikförening definierar 

logistik på följande vis, en definition vi delar; ”begreppet logistik är ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som 

tillser att material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet. Det kan definieras som 

planering, organisering och kontroll av materialflöden, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion, som 

syftar till att ge en god leveransservice under beaktande av de kostnader och andra uppoffringar som är 

förknippade med att skapa tids[sic!] och platsnytta för varor.” (Mattsson, 2004) 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att verka som ett analysverktyg, i enlighet med 

uppsatsens deduktiva ansats. Referensramen ligger också till grund för empiriinsamlingen 

och analysen. 

Inledningsvis kommer Thomas S. Kuhns vetenskapsfilosofi, vars kärna är paradigm och 

paradigmskiften att behandlas, som en metateori. Därefter kommer vi att redogöra för de två 

olika perspektiven på marknadsföring, Goods-dominant (G-D) Logic of Marketing och 

Service-dominant (S-D) Logic of Marketing och framförallt belysa de skillnader som finns 

dem emellan.  

2.1 Thomas S. Kuhns vetenskapsfilosofi 

Thomas S. Kuhn, 1922-1996 var från början fysiker men är främst känd för sina bidrag som 

vetenskapshistoriker och filosof. Han var under sin livstid verksam vid flera olika 

amerikanska universitet (NE.se: Thomas Kuhn). 

Det bör inledningsvis betonas att Kuhns (1997) filosofi i mångt och mycket bygger på 

naturvetenskapen och dess karakteristik. Därför är de flesta exempel han ger 

naturvetenskapliga och endast ett fåtal resonemang förs kring hans filosofi och 

samhällsvetenskapen, under vilken marknadsföringsdisciplinen ingår. 

Vetenskapens olika faser enligt Kuhn (1997) går att se i Figur 1 och kommer var och en att 

behandlas nedan. Vi inleder dock det här avsnittet av den teoretiska referensramen med att 

redogöra för vad Kuhn menar med begreppet paradigm som genomsyrar hans 

vetenskapsfilosofi. Efter att faserna behandlats avslutas avsnittet med att vi redogör för vad 

Kuhn menar med vetenskapliga revolutioner. 

Figur 1 Faserna i en vetenskaplig revolution tolkat utifrån Kuhns (1997) teorier 

 

2.1.1 Paradigm 

Med paradigm avser Kuhn landvinningar inom en vetenskap som det vetenskapliga samfundet 

ser som grunden för deras fortsatta forskning. För att det ska röra sig om ett paradigm måste 

landvinningarna utmärka sig på två sätt; de ska vara ”… tillräckligt originell för att attrahera 

en grupp anhängare iväg från konkurrerande forskningsmetoder” (Kuhn, 1997, s. 22) och 

landvinningarna ska som system vara ”… tillräckligt öppna för att lämna många typer av 

problem att lösa till den nya gruppen forskare” (Kuhn, 1997, s. 22).  
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Enligt Kuhn har paradigm som de beskrivs ovan många likheter med den vetenskapliga fasen 

normal vetenskap (sic!), vilka behandlas utförligare under Normal vetenskap. 

Forskningstraditioner, paradigm, skapas av den normala vetenskapens ”lagar, teorier, 

tillämpningar och observationsutrustning” (Kuhn, 1997, s. 22).  

Enligt Kuhn är existensen av paradigm kritiskt vilket framkommer i följande citat: ”att 

förkasta ett paradigm utan att samtidigt acceptera ett annat, är att förkasta vetenskap som 

sådan” (Kuhn, 1997, s. 71). 

2.1.2 Normal vetenskap 

Med normal vetenskap menar Kuhn ”sådan forskning som baseras på de framgångar 

vetenskapen uppnått i det förgångna, framgångar som något vetenskapligt samfund vid ett 

speciellt tillfälle betraktar som grunden för sin fortsatta verksamhet” (Kuhn, 1997, s. 22). 

Normal vetenskap är den fas som vetenskapsmän arbetar i längst tid i under de vetenskapliga 

revolutionerna. I denna fas antas det att de vetenskapliga forskarna vet hur världen ser ut och 

inte behöver legitimera de mest grundläggande lagarna och teorierna (Kuhn, 1997, s. 18). Då 

är forskningen inom den normala vetenskapen snarare inriktad på att klargöra de teorier och 

fenomen som ett paradigm redan erbjuder. Denna process kan ses som ett sätt att verifiera 

eller falsifiera en teori. Men den huvudsakliga uppgiften för forskare under normal vetenskap 

är att lösa problem. När en forskare misslyckas med att lösa ett problem drabbar det enbart 

den själv och inte teorin (Kuhn, 1997, s. 72). 

Forskningen inom den normala vetenskapen inriktas således inte på att försöka finna nya 

typer av fenomen. Rentav är det så att de fenomen som inte passar in i den normala 

vetenskapens ramverk aldrig upptäcks utan endast de problem som paradigmet avser förklara 

är det som forskarna försöker att lösa (Kuhn, 1997, s. 32). Upptäckterna inom normal 

vetenskap är inte stora av naturen men det är inte heller målet. Framstegen inom den normala 

vetenskapen är betydelsefulla av den orsaken att den bidrar till att de tillämpningsområden 

paradigmet råder över blir tydligare och preciseras (Kuhn, 1997, s. 40). Vanligtvis är det inte 

heller så att forskare formulerar nya teorier och det kan tilläggas att forskarna som verkar 

inom den normala vetenskapen ofta är intoleranta mot nya teorier som läggs fram av andra 

forskare. 

Styrkan i en normal vetenskap, i ett paradigm, visar sig genom att vetenskapsmännen löser 

problem som är fundamentala för sin genre bättre än andra (Kuhn, 1997, ss. 31-32). 

2.1.3 Anomalier 

Bakgrunden till uppkomsten av anomalier 

Den problemlösande aktivitet som normal vetenskap är svarar väl mot vad den är avsedd att 

göra, att öka den vetenskapliga kunskapen. Avseende detta passar begreppet normal 

vetenskap väl in i den vedertagna bilden av vad som sker inom en vetenskap. Men på ett 

område skiljer vetenskap och normal vetenskap sig åt avsevärt, gällande framtagandet av nya 

fakta och teorier. Normal vetenskap har inte det som främsta syfte och vidare görs inga nya 

landvinningar så länge normal vetenskap råder inom forskarsamfundet. I verkligheten är det 
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ändock så att forskare finner nya oväntade fakta och teorier i sin forskning. För att dessa 

upptäckter skall tas tillvara på så krävs det enligt Kuhns vetenskapsfilosofi 

paradigmförändringar (Kuhn, 1997, s. 52). 

Anomalier 

Paradigmförändringarna inleds med att anomalier tydliggörs. Med anomalier avses upptäckter 

av att verkligheten inte stämmer överens med det rådande paradigmets teorier. När forskaren 

blir medveten om anomaliernas existens kan händelser som tidigare skett men avvisats som 

misslyckanden komma i dager igen (Kuhn, 1997, s. 60). Upptäckten av anomalier leder till 

undersökningar av anomaliområdet. Detta upphör inte förrän anomalin har blivit en teori och 

därigenom kan förklara varför det som sker i verkligheten sker, vilket den tidigare 

paradigmatiska teorin inte klarade av (Kuhn, 1997, s. 52).  

Konsekvens av att anomalier uppstår 

Insikten om en anomali är början på en period då förändringen av begrepp som från början 

var en anomali förvandlas till det som är förväntat. Kuhn menar att en sådan process sker vid 

framväxten av alla fundamentala vetenskapliga nyheter (Kuhn, 1997, s. 60). 

När anomalierna visar sig vara mer än ett problem som inryms i den normala vetenskapen 

börjar övergången till en krissituation. I samband med att anomalierna får uppmärksamhet och 

blir mer och mer erkända resulterar det i sin tur till att fler och fler framstående forskare 

engagerar sig i att observera dem. Om forskarna inte lyckas lösa problemet med hjälp av den 

normala vetenskapen kommer samfundet att se detta som ett viktigt problem att lösa. Då den 

normala vetenskapen inte kan förklara det anomalierna gör börjar forskarna få nya synsätt. 

Dessa leder till att vetenskapen de arbetar inom får ett förändrat utseende, det ter sig inte 

likadant som tidigare (Kuhn, 1997, s. 74). Verkligheten är de facto densamma, men 

perspektiven den betraktas ur är nya, eller som Kuhn uttrycker det: 

The same difficulties are presented in an even more fundamental form by the 

opening sentences of this section: though the world does not change with a change 

of paradigm, the scientist afterward works in a different world (Kuhn, 1996, s. 121). 

Kritik mot anomalier och paradigmförändringar 

Vanligtvis upptäcks anomalin inledningsvis endast av en eller ett fåtal forskare, medan 

resterande forskare fortfarande förlitar sig på det gällande paradigmet. När en anomali 

synliggörs och ny begreppsmässig och experimentell förståelse erhålls innebär detta 

förändringar av paradigmet och dess innehåll vilket ofta möts av motstånd (Kuhn, 1997, s. 

59). Dessa modifieringar och förbättringar som kommer med anomalierna försvagar det 

rådande paradigmet och den normala vetenskapens utövande kommer att bli svagare då 

reglerna modifieras och vedertagna lösningar ifrågasätts (Kuhn, 1997, s. 74).  

Då identifieringen av anomalier sker genom jämförelser mot det rådande paradigmet krävs det 

att paradigmet är väl preciserat för att det och dess forskare som försvarar det skall kunna 

motstå de angrepp anomalierna innebär (Kuhn, 1997, s. 61). Den inbyggda försvarsmekanism 

som finns hos människor och därmed forskarna som utgör paradigmet leder till att  
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… paradigmet inte alltför lätt överges, garanterar motståndet att forskarna inte alltför 

lätt avleds och att de anomalier som leder till paradigmförändringar blir de som 

berör själva kärnan hos den existerande kunskapen (Kuhn, 1997, s. 61). 

Kuhn skriver vidare att även när forskarna konfronteras med besvärliga och långvariga 

anomalier sker ej någon tydlig motreaktion ”också om de[forskarna] börjar misströsta och 

fundera på alternativ, ger de inte upp det paradigm som lett dem in i en kris” (Kuhn, 1997, s. 

70). Ofta rör det sig om ett livslångt motstånd från forskarna enligt Kuhn och som han själv 

säger så kommer det ”… framför allt från dem vars produktiva arbete har bundit dem till en 

äldre tradition av normal vetenskap” och det ”är inte ett brott mot den vetenskapliga 

metoden utan snarare en antydan om dess natur” (Kuhn, 1997, s. 125).  

Vetenskapens framgång är därför till stor del beroende av hur engagerade forskarsamfundet är 

i att försvara antaganden inom paradigmet de verkar i (Kuhn, 1997, s. 18).  

2.1.4 Kris 

Uppkomsten av kriser 

Kuhn framhåller att alla kriser börjar med att den normala forskningen blir allt mer diffus. Det 

kommer sig av att paradigmet blir vagare när regler inom det blir alltmer otydliga på grund av 

anomalierna (Kuhn, 1997, s. 75). Den krisartade perioden innan nya teorier tar form föregås 

oftast av stark osäkerhet bland forskarna på grund av att den rådande normala vetenskapen 

sätts ur balans (Kuhn, 1997, s. 63). 

Upplösningar av kriser 

Det finns tre sätt som kriser kan lösas på. Den första är att den normala vetenskapen visar sig 

vara tillräcklig och har förmåga att hantera de frågetecken som legat till grund för krisen. Det 

trots att många forskare försökt påvisa anomalier och brister i det rådande paradigmet och 

trott att ett skifte kommer att ske efter krisens upplösning. Ett annat sätt som kriser löses på är 

att vetenskapsmännen finner att det rådande paradigmet ligger på en sådan utvecklingsnivå att 

det inte kan lösa krisen. Det legitimerar att problemet skjuts åt sidan och när nya verktyg 

utvecklats kan kommande generationers forskare ta vid och angripa problemet. Det sista sättet 

en kris kan lösas på är att problemen och dess lösningar accepteras under förutsättning att de 

bedöms vara en värdig paradigmkandidat (Kuhn, 1997, s. 75). 

Kuhn är av den meningen att förutsättningen för uppkomsten av nya teorier är kriser (Kuhn, 

1997, s. 70).  

2.1.5 Förparadigm 

Innan ett eventuellt nytt paradigm helt får fäste inom en vetenskap försiggår en period som 

Kuhn benämner förparadigm. Forskningen under den krisartade samt förparadigmatiska 

perioden liknar varandra. En tydlig skillnad är dock att under den förparadigmatiska perioden 

är utrymmet för olika åsikter hos forskarna mycket mindre och mer väldefinierat (Kuhn, 1997, 

s. 75). 

Där är vidare också en viss skillnad i hur produktiva debatterna som förs under den 

förparadigmatiska perioden kontra krisperioden är. Fokus i debatterna under förparadigmet 
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tenderar att hamna på att deklarera vad de olika paradigmen är snarare än vilka problem, 

problemlösningar och metoder som skall omfattas av paradigmen (Kuhn, 1997, s. 49). 

2.1.6 Paradigmövergång 

Vid övergången till ett nytt paradigm efter en krissituation sker en förändring av hela 

forskningsfältet. Nya fundamentala principer tar form samt att de mest elementära teoretiska 

generaliseringarna förändras med det nya paradigmet. Övergångsperioden innebär en period 

utan fullständig överlappning då vissa problem kan anses lösas av såväl det gamla som det 

nya paradigmet (Kuhn, 1997, s. 75). Det är först när en alternativ vetenskaplig teori är 

tillräckligt fullkomlig som den kan slå ut den rådande teorin som innehar paradigmstatus 

(Kuhn, 1997, s. 70) men Kuhn säger också:  

För att bli accepterad som ett paradigm måste en teori förefalla bättre än sina 

medtävlare, men den behöver inte förklara alla de fakta den kan ställas inför och i 

realiteten gör den aldrig detta (Kuhn, 1997, s. 27).  

Bedömningen av när en ny teori är värdig paradigmstatus växer fram genom att både den nya 

och gamla teorin jämförs med verkligheten. Detta medför att det existerande och potentiella 

paradigmet jämförs med varandra gentemot empirisk fakta (Kuhn, 1997, s. 70).  

När övergången ägt rum fullt ut kommer de verksamma forskarna att se på verkligheten ur 

nya perspektiv och verka inom ett nytt paradigm med nya teorier och metoder (Kuhn, 1997, s. 

75). När en kris uppstår, såväl under förparadigmatiska perioder och under de perioder då 

normal vetenskap råder, leder det till stora förändringar av det rådande paradigmet (Kuhn, 

1997, s. 58).  

Motsättningar mellan forskarlag 

I både den för- och efterrevolutionära fasen av normal vetenskap är de tävlande paradigmens 

företrädare ofta oeniga gällande vilka problem det är som varje paradigmkandidat har till 

uppgift att lösa. Inte heller är de definitioner och metoder av vetenskapen som de använder sig 

av lika. Därför är det lätt hänt att företrädarna för det rådande paradigmet och de som 

förespråkar det nya misslyckas med att förstå varandras uppfattningar. Emellertid är det så att 

eftersom nya paradigm föds ur gamla så händer det att det gamla paradigmets vokabulär 

används i det nya men där ges en annan betydelse (Kuhn, 1997, s. 123).  

2.1.7 Nytt paradigm 

När ett nytt paradigm väl tagit form och är dominerande bland forskarsamfundet behöver de 

verksamma forskarna inom paradigmet inte längre påvisa allt från grunden i sin forskning. 

Forskarna kan då använda sig av begrepp och vedertagna teorier inom paradigmet utan att 

behöva argumentera för dem (Kuhn, 1997, s. 28). Exempelvis när teorin har blivit godtagen 

kommer den att presenteras och återfinnas i de läroböcker som framtida forskare kommer att 

bruka (Kuhn, 1997, s. 48). Forskarna kan då för tillfället återigen fokusera på sitt 

huvudsakliga arbete och inte försvarandet av dem (Kuhn, 1997, s. 28). Vetenskapen är åter i 

en fas av normal vetenskap. 
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Framgången för ett paradigm är inte klar i början. Inledningsvis är det istället mest löften om 

framgång i fråga om utvalda och alltjämt ofullständiga exempel. I fasen där normal 

vetenskapen utövas skall dessa löften uppfyllas. Detta sker genom att kunskap skaffas 

gällande de data paradigmet lyfter fram som särskilt viktiga. Genom arbetet med detta 

minskas skillnaden mellan paradigmets förutsägelser och de empirisk data som är relaterade 

till dem. Därigenom uppfylls löftena vilket klargör paradigmet som då når framgång (Kuhn, 

1997, s. 31). 

2.1.8 Vetenskapliga revolutioner 

De faser som har beskrivits ovan benämner Kuhn (1997) för vetenskapliga revolutioner. 

Genom att den normala forskningen återkommande sätts ur balans leder det till att 

motsättningar som undergräver den rådande vetenskapliga forskningen inte kan hindras. Detta 

leder till att extraordinära undersökningar tar form vilket sedan leder till att forskarkåren ser åt 

en ny grupp antaganden samt en ny grund för den vetenskapliga forskningen. Dessa 

extraordinära händelser som leder till förändring av grundantaganden är vad Kuhn menar med 

vetenskapliga revolutioner (Kuhn, 1997, s. 18). 

Kuhn menar att de vetenskapliga revolutionerna inte är kumulativa i sin vetenskapsutveckling 

och stärker sin åsikt med att ett gammalt paradigm är oförenligt med ett nytt. Detta för att det 

gamla paradigmet helt eller delvis ersätts av det nya (Kuhn, 1997, s. 81). Den nya normala 

vetenskapliga traditionen som så småningom tar form efter en vetenskaplig revolution är inte 

bara oförenlig utan även helt enkelt ojämförbar med det gamla paradigmet enligt Kuhn (1997, 

s. 90). 

Debatterna som råder vid framförallt kris- och förparadigmfasen försvinner inte med att ett 

nytt paradigm träder fram men de är i stort sett försvunna vid tiden då normal vetenskap råder 

för att regelmässigt återkomma strax innan och under vetenskapliga revolutioner (Kuhn, 1997, 

s. 49). 

Upphovsmakarna bakom nya paradigm  

De upptäckter och sedan nya grundläggande teorier som ligger till grund för ett nytt paradigm 

hittas och skapas oftast av forskare som är nya inom sitt område eller är unga. Unga personer, 

eller de som är nya inom ett område har genom sin begränsade erfarenhet och icke invanda 

tankemönster möjlighet att se saker på annorlunda sätt än de som formats av ett paradigm 

under en längre tid. De unga eller nykomlingarna kan lättare se när regler inte längre 

motsvarar det som kan förväntas ty de är inte bundna till de traditionella regler som det 

rådande paradigmet har (Kuhn, 1997, s. 79). 

Omfattningen på vetenskapliga revolutioner 

De vetenskapliga revolutionerna kan både vara stora och omfattande eller små. Även en 

revolutionsprocess som enbart påverkar anhängare av en delspecialitet men för den berörda 

gruppen påvisar ett värdefullt oväntat fenomen anser Kuhn kunna vara en vetenskaplig 

revolution, om än i mindre skala (Kuhn, 1997, s. 50). 
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De vetenskapliga revolutionernas osynlighet 

Kuhn konstaterar att det är svårt att ge exempel på vetenskapliga revolutioner. De 

förändringar som är tydliga är oftast inte av revolutionerande karaktär utan snarare endast ett 

tillägg till det aktuella paradigmet och dess kunskap. Med detta inte sagt att vetenskapliga 

revolutioner inte äger rum, istället argumenterar Kuhn för vilka anledningar han finner för att 

revolutionerna är osynliga. Auktoritativa källor, exempelvis läroböcker enligt Kuhn, är källan 

till mycket kunskap inom en vetenskap och de döljer ofta existensen och betydelsen av 

vetenskapliga revolutioner. Döljandet av revolutionerna sker av naturliga skäl, böckernas 

uppgift är vanligtvis att bistå med kunskap utifrån det rådande paradigmet. Då paradigm är 

oförenliga med varandra blir det såväl pedagogiskt och begreppsmässigt svårt att i en bok 

skriva utifrån mer än ett paradigm. Det leder till att nya paradigm och nya läroböcker döljer 

tidigare paradigm och normala vetenskaper, trots att det är utifrån de tidigare paradigmen som 

revolutionerna och det nya paradigmet kommer (Kuhn, 1997, s. 114). 

Hur tydliga vetenskapliga revolutioner är och i vilken grad paradigmskiften visar sig beror 

således i stor utsträckning på vilka auktoritativa källor som finns och hur kommunikationen 

av kunskap sker inom en vetenskap (Kuhn, 1997, s. 114). 

2.2 Goods-Dominant Logic och Service-Dominant Logic 

Som det redogjorts för i inledningen så finns det förklaringar till varför det varudominerande 

perspektivet, G-D Logic, kom att bli det dominerande synsättet inom 

marknadsföringsdisciplinen gällande utbyten och marknadsföring. Det har kommit att 

ifrågasättas allt mer vilket belystes i inledningen och utifrån det skapades uppsatsens 

frågeställning och syfte.  

I avsnittet nedan kommer G-D Logic och S-D Logic att presenteras i jämförelse med 

varandra.  

2.2.1 Synsättens axiom 

Perspektivens axiom, det vill säga dess grundläggande antaganden (Hunt, 2002, ss. 172-173), 

skiljer sig avsevärt åt. G-D Logic genomsyras, som namnet antyder, av ett synsätt som utgår 

ifrån varor och ett antagande att det främst är varor som utbyts. Det blir tydligt i Vargos och 

Luschs beskrivning av det varudominerande perspektivets axiom vilket följer;  

1. The purpose of economic activity is to make and distribute things that can be 

sold.  

2. To be sold, these things must be embedded with utility and value during the 

production and distributions processes and must offer to the consumer superior 

value in relation to competitors’ offerings. 

3. The firm should set all decision variables at a level that enables it to maximize 

the profit from the sale of output. 

4. For both maximum production and control and efficiency, the good should be 

standardized and produced away from the market. 

5. The good can then be inventoried until it is demanded and then delivered to the 

consumer at a profit (Vargo & Lusch, 2004a, s. 5). 
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Medan S-D Logic axiom enligt Vargo och Lusch är följande; 

1. Identify or develop core competences, the fundamental knowledge and skills of 

an economic entity that represent potential competitive advantage. 

2. Identify other entities (potential customers) that could benefit from these 

competences. 

3. Cultivate relationships that involve the customers in developing customized, 

competitively compelling value propositions to meet specific needs. 

4. Gauge marketplace feedback by analyzing financial performance from 

exchange to learn how to improve the firm’s offering to customers and improve 

firm performance (Vargo & Lusch, 2004a, s. 5). 

Som det går att se ovan så har begreppet varor i G-D Logic synsättets axiom ersatts med 

värdeerbjudande i S-D Logic synsättets axiom. Värdeerbjudandena skapas i relationer där 

kunskap, förmågor och behov av värde utbyts. Ur ett G-D Logic perspektiv är istället det egna 

företagets mål att erbjuda kunden värde som ska överträffa konkurrentens. Tillverkningen 

sker heller inte mot behov utan mot lager. Efterfrågan, behovet hos kunden kan alltså komma 

långt senare och först tillfredsställas när det är ekonomiskt lönsamt för företaget. 

Det är mycket möjligt att man som läsare och tolkare av Vargos och Luschs texter ställer sig 

frågan varför det nya perspektivet fått namnet Service-Centered Logic of Marketing då varken 

ordet tjänst eller service återfinns i synsättets axiom. Det till skillnad från det vid första 

anblicken mer logiska namnet på det äldre paradigmet, G-D Logic, där varor (”things” och 

”good[s]” i originalet) omnämns flera gånger i paradigmets axiom.  

Vargo och Lusch definierar services som”… the application of specialized competences 

(knowledge and skills) trough deeds, processes, and performances for the benefit of another 

entity or the entity itself.” (Vargo & Lusch, 2004a, s. 2) 

Med Vargos och Luschs definition av services klargjord torde eventuella frågetecken ha rätats 

ut.  

2.2.2 Operand- och Operantresurser 

De olika synsätten skiljer sig åt gällande vilken typ av resurser som anses vara primär och i 

fokus. Förutom att det i sig är en skillnad får det vidare konsekvenser för hur de olika 

perspektiven ser på utbyten, marknader samt kunder. Två typer av resurser tas upp i Vargo 

och Lusch (2004a) där de vidareutvecklar Constantins och Luschs (1994) resonemang.  

De resurser som omnämns är operand- och operantresurser
4
. Med operandresurser avses 

resurser som går att ta på och på vilka handlingar utförs för att producera en effekt. 

Operantresurser är å andra sidan de resurser som används på operandresurser och till skillnad 

från operandresurser går de oftast inte att ta på och är osynliga för ögat. Dessa abstrakta 

förklaringar av resurstyperna kräver exempel; kunskap och förmågor är goda exempel på 

operantresurser medan råmaterial är ett exempel på en sorts operandresurs (Vargo & Lusch, 

2004a, ss. 2-3). Skillnaderna förtydligas även i tabellen nedan. 

  

                                                 
4
 På engelska operand resource och operant resource 
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Tabell 1 Karakteristik för operand- respektive operantresurser 

Operandresurser Operantresurser 

Påtagliga Ej påtagliga 

Synliga Osynliga 

Statiska Dynamiska 

Ändliga Oändliga 

 

I G-D Logic står operandresurserna i fokus medan resonemangen i S-D Logic byggs utifrån 

operantresurser (Vargo & Lusch, 2004a, ss. 2-3). 

2.2.3 Skillnader mellan Goods-Dominant Logic och Service-Dominant Logic  

Vargo och Lusch (2004a) utgår från operand- och operantresurser när de belyser skillnaderna 

mellan de olika perspektiven, G-D Logic och S-D Logic, inom sex olika områden. 

Perspektiven skiljer sig vidare åt även på deras syn på omvärlden vilket behandlas efter de sex 

områdena. 

Primär enhet som utbyts 

Enligt G-D Logic utbyts varor, som fungerar som operandresurser för dem som utbyter dem. 

Medan S-D Logic säger att det är specialiserade kompetenser eller tjänster och service som 

utbyts. Kompetenser utgörs av kunskap och förmågor som är en typ av operantresurser 

(Vargo & Lusch, 2004a, s. 7). 

Varors roll 

Som redan nämnts är varor operandresurser enligt G-D Logic. Varor skapas av människor 

genom att de förändrar materia, exempelvis dess form och plats. Enligt G-D Logic är varan 

alltid en slutprodukt. Enligt S-D Logic är varor istället förmedlare av de operantresurser som 

varan är skapad av och fylld med. Varor kan ses som mellanhänder mellan olika 

operantresurser, människor, i den värdeskapande processen mellan dem (Vargo & Lusch, 

2004a, s. 7). 

Kunders roll  

När kundens roll jämförs mellan perspektiven kan den sägas ha en mer aktiv roll enligt S-D 

Logic än vad den har enligt G-D Logic. Enligt S-D Logic är kunden vanligtvis en 

operantresurs. Endast ibland är kunden en operandresurs för företaget enligt S-D Logic, vilket 

den alltid är enligt G-D Logic. När kunderna är operandresurser görs saker med dem, 

företagen kan sägas ”segment them, penetrate them, distribute to them, and promote to them” 

(Vargo & Lusch, 2004a, s. 7). Som operantresurser å andra sidan är kunden istället en 

medproducent i en interaktiv process som utgörs av kunden och företaget (Vargo & Lusch, 

2004a, s. 7). 

Bestämmande av och mening med värde 

På denna punkt framgår några av de tydligaste skillnaderna mellan de olika perspektiven. 

Enligt G-D Logic bestäms värdet av producenten, företaget, och finns inbäddat i varan, det 

vill säga operandresursen för att återknyta till resonemanget kring varors roll. S-D Logic syn 

på värde är raka motsatsen. Värdet bestäms av kunden genom dennes upplevelser. Företagets 
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roll i värdeskapandet är att skapa värdeerbjudande med sina operantresurser. I det första fallet, 

G-D Logic, rör det sig alltså om värde som utbyts medan det i det senare fallet, S-D Logic, rör 

sig om värde som används (Vargo & Lusch, 2004a, s. 7). 

Interaktion mellan företag och kund 

Enligt G-D Logic är kunden en operandresurs, som företaget ”använder” för att skapa 

transaktioner. Medan kunden enligt S-D Logic är en operantresurs som har en aktiv roll i 

relationen och utbytet mellan kunden och företaget. Tillsammans samproducerar de värde 

(Vargo & Lusch, 2004a, s. 7). 

Källa till ekonomisk tillväxt 

Som en naturlig konsekvens skiljer sig perspektiven även åt gällande vad som avses med 

välfärd och källan till välfärd. Enligt G-D Logic är välfärd det överskott som erhålls från 

varor och andra påtagliga resurser. Den enskilde och samhällets välfärd ökar därför genom att 

äga, kontrollera och producera dessa. S-D Logic säger istället att välfärd skapas och erhålls 

genom att kunskaper och förmågor används och utbyts. Välfärd är då rättigheten och 

möjligheten att använda operantresurser nu och i framtiden (Vargo & Lusch, 2004a, s. 7). 

Syn på omvärlden 

Enligt G-D Logic är externa miljöer, omvärlden, krafter som inte går att kontrollera. Därför är 

de givna variabler för såväl kund som företag. S-D Logic menar istället att omvärlden inte 

byggs av okontrollerbara krafter utan att den utgörs av resurser. Resurserna kan visserligen 

innebära ett motstånd, men som kunder och företag kan använda sig av dem om ett 

förhållningssätt till motståndet intas och motståndet hanteras (Lusch & Vargo, 2006, s. 407). 

2.2.4 Sammanfattning av skillnader mellan Goods-Dominant Logic och Service-

Dominant Logic 

Som namnen på perspektiven antyder är den fundamentala skillnaden mellan dem att det äldre 

synsättet, G-D Logic är produktcentrerat och företagsorienterat i sin syn på marknadsföring 

och andra närliggande ämnen och discipliner, medan S-D Logic är servicecentrerat. Med 

service avses då kunskaper och förmågor som såväl företag som kunder kan besitta.  

Den uppmärksamme läsaren bör vid det här laget ha förstått att perspektiven i mångt och 

mycket är varandras raka motsatser, som Vargo och Lusch själva beskriver det så kan S-D 

Logic sägas ”inverting the dominant paradigm” (Lusch & Vargo, 2006, s. 412) det vill säga 

G-D Logic.  

Jerome McCarthy kan sägas sammanfatta G-D Logic i sin bok Basic Marketing: A 

Managerial Approach från 1960. Enligt hans sammanfattning är kunden enligt G-D Logic 

något som företaget utför handlingar på och till, utifrån ”de Fyra P: na” men samtidigt styrs av 

den, enligt perspektivet, okontrollerbara omvärlden. Vargo och Lusch presenterar en 

inverterad version av McCarthys modell där det centrala i marknadsföring istället är 

företagets samarbete med dess kunder och partners, med vilka de gemensamt skapar 

processer, erbjudande, kommunikation med mera. Alla omges av en omvärld som 

perspektivet menar de ska se på som resurser, om än något svårhanterade. Nedan återfinns en 

modell som vi benämner ”Modell över G-D Logic of Marketing”. Modellen illustrerar vad 
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som är karakteristiskt för G-D Logic och är en tolkning av Luschs och Vargos (2006, ss. 413-

414) textbeskrivning av McCarthys G-D Logic modell. En liknande modell för S-D Logic 

återfinns senare, det är vår svenska översättning av Luschs och Vargos S-D Logic modell som 

vi väljer att benämna ”Modell över S-D Logic of Marketing”. 

Figur 2 Modell over G-D Logic of Marketing 

 

 

Figur 3 Modell över S-D Logic of Marketing 

 

[Vår översättning] (Lusch & Vargo, 2006, s. 413) 
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Avslutningsvis så ska det betonas att S-D Logic enligt Vargo och Lusch inte syftar till att 

förkasta hela G-D Logic och de underliggande teorier och modeller det perspektivet 

inrymmer. Däremot syftar S-D Logic till att ge dem en annan roll och framförallt förflytta 

fokus i många avseenden. Exempelvis så är inte meningen att förkasta ”de 4 P: na” men 

däremot att de kan få en mer strategisk långsiktig roll genom att de knyts samman med de fält 

(Lusch & Vargo, 2006, s. 413) som återfinns i S-D Logic of Marketing modellen ovan. 
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3. Tillvägagångssätt vid undersökningen  
Avsnittet syftar till att beskriva hur undersökningen genomförs och vilka motiven till tagna 

beslut är.  

3.1 Ansats 

Vilken typ av forskningsfråga och syfte en undersökning har och vilken typ av slutsatser som 

önskas dra avgör forskningsprocessens ansats, det vill säga hur empiri och teori ska inhämtas 

samt användas och förhålla sig till varandra. Det finns två ytterligheter, induktion respektive 

deduktion, vilka sedan kan kombineras med varandra i varierande grad. Vid induktion tar 

forskningsprocessen sin utgångspunkt i empirin, i verkligheten, med målet att skapa 

generaliseringar och teorier utifrån de observationer som görs. Deduktion å andra sidan 

innebär att undersökningen utgår från teorin och har som mål att testa om teorierna 

överensstämmer med verkligheten (Johannessen & Tufte, 2003, s. 35).  

Denna undersökning har en ansats främst åt det deduktiva hållet, vi syftar till att applicera 

teorin, såväl Vargos och Luschs idéer som Kuhns vetenskapsfilosofi, på empirin. Det vill säga 

om det endast rör sig om teoretiska resonemang eller om ett perspektivskifte har skett i 

verkligheten.  

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie ligger till grund för såväl uppsatsens bakgrund som dess frågeställningar. 

Genom att den teoretiska referensram den resulterat i sätter den även ramar för 

empiriinsamlingen, allt i enlighet med den deduktiva ansatsen. Vi har i största möjliga mån 

försökt finna originalkällor, men i de fall som det har krävts en orimlig insats i form av tid och 

resurser har sekundärkällan använts med dess hänvisning till originalkällan. 

Fröet till denna uppsats och undersökning såddes när vi läste en artikel av Vargo och Lusch; 

The Four Service Marketing Myths: Remnants of a Goods-Based, Manufacturing Model 

(2004b). Vi tyckte att de resonemang de för om varor och tjänster samt begreppsapparaten 

kring dem var intressanta. Viss efterforskning gjordes på artikelns referenser och vi fastnade 

för samma författares artikel Evolving to a New Dominant Logic for Marketing (Vargo & 

Lusch, 2004a). De diskussioner som förs i artikeln om marknadsföringsdisciplinens 

fokusområde och hur det, beroende på synsätt, eventuellt förändrats eller inte blev väckte vårt 

intresse. Vi konstaterade att det paradigmskifte som Vargo och Lusch med flera tror 

eventuellt håller på att ske var något vi ville undersöka närmare. Nämnda litteraturstudier 

resulterade således i uppsatsens frågeställning.  

Därefter författades inledningen, grundad på en litteraturstudie bland annat genom sökningar i 

databaser och sökmotorer på Internet som exempelvis Emerald, E-Journals, Libris och Google 

Scholar. Sökorden var begrepp som kan kopplas samman med utveckling av 

marknadsföringsdisciplinen och sökord som användes var bland annat ”G-D Logic”, ”S-D 

Logic”, ”paradigm shift marketing” samt kombinationer av dessa ord tillsammans med andra 

sökord. Men framförallt var det de nämnda artiklarnas referenser och i sin tur deras referenser 

som utgjorde litteraturstudien. Ett nät byggdes stegvis upp som gav oss förståelse för ämnet 

och en bas för bakgrunden. Vi ansåg det även betydelsefullt att, i viss mån, läsa andra 
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publicerade skrifter som behandlar samma ämne i grunden. Det vill säga förändrade tanke- 

och förhållningssätt inom marknadsföringen, men som har andra synsätt på utvecklingen än 

Vargo och Lusch. Den inläsningen har gett oss en större helhetsbild, vilket gör att vi har en 

större förståelse för ämnet, dess problematik och vilka avgränsningar vi gör. Det gäller såväl 

indirekt genom frågeställningarna och syftet och direkt genom avgränsningarna. 

Utifrån det formulerade syftet inriktades litteraturstudien sedan på att skapa den teoretiska 

referensram som ligger till grund för såväl vilken empiri som insamlas samt att den sedan 

skall fungera som ett verktyg i analysarbetet. Då vi avser att undersöka vilket synsätt och 

paradigm som är dominerande samt vilken vetenskaplig fas marknadsföringsdisciplinen 

befinner sig i fann vi det lämpligt att inleda den teoretiska referensramen med att redogöra för 

vad som avses med ett paradigmskifte och den vetenskapsfilosofi som det är en del av. För 

detta ändamål ansåg vi inte det mer än rätt att utgå ifrån upphovsmannen bakom den aktuella 

vetenskapsfilosofin, Thomas S. Kuhns (1996), verk. Vi är medvetna om att det här avsnittet i 

den teoretiska referensramen kan uppfattas som omfattande i och med att alla faser i den 

vetenskapliga revolutionen tas upp. Men då vi innan undersökningen är genomförd inte kan 

veta vilken fas vi är ansåg vi det nödvändigt att behandla alla. Dessutom blir det tydligare för 

läsaren att se om vi gör eventuella feltolkningar i våra analyser.  

Gällande den efterföljande delen i den teoretiska referensramen som avser förklara vad G-D 

Logic och S-D Logic innebär och skillnaderna mellan dessa bestod litteraturstudien i att 

främst studera flera av Vargos och Luschs texter om S-D Logic och G-D Logic. Även en del 

andra artiklar omkring ämnet lästes, återigen för att skapa en större helhetsförståelse. Lusch 

och Vargo har upprättat en sida (Lusch & Vargo) på Internet kring S-D Logic, där bland annat 

deras egna samt andras publicerade material relaterat till S-D Logic går att finna. En 

genomsökning på sidan gjorde och visst material skumlästes för att få en bild av vad som 

publicerats de senaste åren och som kommer att publiceras, detta för att ha en aktuell 

uppfattning av området.  

Under litteraturstudien till den teoretiska referensramen har det löpande gjorts sökningar i 

tidigare nämnda databaser när frågeställningar dykt upp hos oss. 

3.3 Strategival 

Parallellt med litteraturstudien har strategi, det vill säga tillvägagångssätt, för undersökningen 

valts. Denscombe (2009) behandlar sex stycken olika strategier; surveyundersökning, 

fallstudier, experiment, etnografi, fenomenologi samt grundad teori. Vilken strategi som är 

lämplig beror i stor utsträckning på vad som avses undersökas och frågeställningen. Det finns 

inom samhällsvetenskapen vanligtvis inte en strategi som är den rätta men däremot finns med 

all säkerhet strategier som är mer eller mindre lämpliga för olika typer av forskningsfrågor 

(Denscombe, 2009, ss. 21-22).  

Strategivalet föll på att göra en surveyundersökning då vi bedömer att strategin är den mest 

lämpliga och överensstämmande med vårt syfte. Enligt Denscombe utmärks 

surveyundersökningar av ”… kombinationen av bred täckning, fokus på ögonblicksbilden vid 

en given tidpunkt och beroendet av empiriska data” (Denscombe, 2009, s. 26). För att kunna 
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besvara frågeställningarna om hur det är just nu så är vi i behov av empirisk data av en 

ögonblicksbild varför surveyundersökningar är passande. 

3.4 Metod 

I samband med strategivalet beslutades det också om metodval. Denscombe menar att för 

samhällsvetenskapliga undersökningar finns det primärt fyra olika typer av metoder att välja 

mellan; frågeformulär, intervjuer, observation samt skriftliga källor. Strategivalet styr inte 

metodvalet även om vissa typer av metoder vanligtvis kopplas samman med vissa strategier, 

exempelvis så förknippas ofta surveyundersökningar med frågeformulär (Denscombe, 2009, 

s. 183). 

Vårt val föll däremot på intervjuer. Det är en lämplig metod när man söker data som baseras 

på bland annat åsikter och uppfattningar samt priviligierad information från nyckelpersoner 

inom ämnesområdet (Denscombe, 2009, ss. 232-233). Då det överensstämmer med vad vi 

avser göra i vår undersökning och även med de avgränsningar vi gjort valde vi intervjuer, 

ansikte mot ansikte, som metod. När beslutet togs var vi medvetna om de ökade kostnader, 

både tidsmässigt och monetärt, som metodvalet innebär enligt Denscombe (2009, s. 29). Vi 

ansåg dock att fördelarna och vinsterna är större än kostnaderna. Intervjuer ansikte mot 

ansikte ger en högre svarsfrekvens än vid andra typer av surveyundersökningar som 

exempelvis postenkäter, survey via internet, telefonintervjuer. Vidare är det möjligt för 

forskaren att ”läsa av” informanten i större utsträckning vid intervjuer ansikte mot ansikte än 

vad det är vid andra metoder. ”Avläsandet” kan handla om att intervjuaren observerar 

informantens beteende, om de exempelvis verkar vara stressade eller känner sig obekväma 

(Denscombe, 2009, s. 29). 

Metodvalet innebär att empirin i undersökningen utgöras av kvalitativ data.  

3.5 Empiriinsamling 

Innan vi kan samla in primärdata till undersökningen behöver ett urval göras samt beslut tas 

om vilken typ av intervju som kommer genomföras. När valet av intervjutyp gjorts efterföljs 

det av förberedelser inför intervjuerna. Hur det arbetet ser ut och omfattningen av det beror på 

intervjutypen. 

3.5.1 Urval 

Det är i praktiken så gott som omöjligt att genomföra en undersökning på en hel population, 

varför ett urval måste göras. Vid samhällsvetenskaplig forskning är det främst två olika typer 

av urval som är aktuella, så kallade sannolikhetsurval respektive icke-sannolikhetsurval. Som 

namnet antyder så är meningen med ett sannolikhetsurval att urvalet ska vara representativt 

för populationen. Vid ett icke-sannolikhetsurval eftersträvas inte det i samma utsträckning och 

det karakteriseras av att urvalet inte är slumpmässigt (Denscombe, 2009, ss. 32-37). 
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Vald urvalsmetod 

Urvalet av informanter
5
 till undersökningen är ett så kallat subjektivt urval vilket faller inom 

ramen för icke-sannolikhetsurval. Denscombe berör ett antal olika anledningar till varför icke-

sannolikhetsurval görs och i vårt fall kommer det sig av att vi anser det mest ” troligt att just 

dessa [människor eller företeelser] ger mest värdefull data” (Denscombe, 2009, s. 37). Ett 

subjektivt urval förutsätter därför att forskaren har kännedom om det som skall undersökas 

(Denscombe, 2009, s. 37). Johannessen och Tufte använder sig av något annorlunda 

benämningar. Sett utifrån deras terminologi rör det sig om ett så kallat strategiskt urval 

(motsvarigheten till icke-sannolikhetsurval) av typiska fall (en av motsvarigheterna till 

subjektivt urval) (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 84-85). 

En av avgränsningarna säger att undersökningen endast ska genomföras bland logistiker i 

Sverige. Vi anser oss ha tillräcklig förkunskap för att kunna göra ett försvarbart subjektivt 

urval. Det försvaret baserar vi på den förkunskap vi besitter om logistikämnet samt den 

kännedom vi har om människor i Sverige som har god kunskap om logistik och arbetar med 

det. Icke-sannolikhetsurval är en mycket förekommande urvalstyp när metodvalet för 

undersökningen är intervjuer (Denscombe, 2009, s. 251) vilket vi menar försvarar vår valda 

urvalsmetod ytterligare. 

Urvalsstorlek 

Vid kvalitativa studier ligger tonvikten snarare på att ha ett lämpligt urval som kan generera 

den data som söks än på det exakta antalet informanter. Det är dock vanligt med en 

urvalsstorlek på 10-15 informanter (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 83-84). Vi har utifrån 

detta gjort bedömningen att intervjuer med omkring 10-12 informanter är en tillräcklig storlek 

på urvalet för att kunna göra en valid kvalitativ studie, med hänsyn tagen till karaktären på 

undersökningens syfte. Om det förefaller så att vi befinner oss i ett paradigmskifte innebär det 

att åsikterna inom marknadsföringsdisciplinen sannolikt är delade. Det kan då bli svårt att 

finna en mättnad i informanternas information, mättnaden skulle i det här fallet vara att 

åsikterna är delade. Huruvida de delade åsikterna då beror på för få antal informanter eller ett 

faktiskt paradigmskifte blir omöjligt att undersöka och därför valde vi att bestämma oss för ett 

begränsat antal informanter i förväg, 10-12 stycken. Vi är medvetna om att det annars är att 

föredra att inte bestämma sig för ett visst antal informanter i förväg utan sikta på dryga tio och 

först avsluta sitt urval när det finns mättnad i informationen som kommer fram. 

Faktiskt urval 

Utifrån de ramar ovanstående beslut genererade valdes 12 stycken informanter ut, alla med 

den gemensamma nämnaren logistik. Responsen var positiv och tio av de tolv tillfrågade 

informanterna hade möjlighet att medverka. 

Enligt avgränsningarna ska undersökningen ske bland praktiker, lärare samt även forskare. Av 

informanterna är åtta verksamma inom näringslivet, det vill säga de är praktiker. Fem stycken 

informanter arbetar med utbildning och ett fåtal informanter forskar. Antalet informanter var 

                                                 
5
 Denscombe väljer att använda begreppet respondenter när data fås genom frågeformulär och informanter när 

det sker via intervjuer (Denscombe, 2009). I de fall vi använder begreppet respondent ger vi det samma innebörd 

som informant. 
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som nämnts inte fler än tio, men flera av informanterna är dock verksamma inom flera 

områden. Båda könen är representerade och informanterna är ungefär mellan 30-65 år. 

Gemensamt för alla informanter är att de alla har en akademisk utbildning och minst har en 

licentiatexamen. Alla informanterna har således sammantaget en hög grad av akademisk 

utbildning. Graden av utbildning var något vi inte var medvetna om vid urvalet av informanter 

utan framkom vid intervjutillfällena. Viss hänsyn har tagit till det, se mer under 

Intervjuunderlag. 

Informanterna kommer från spridda delar av Sverige och besöktes där det föreföll lämpligt för 

de inblandade parterna att träffas vilket för oss resulterade i en resa på omkring 140 mil. 

Informanterna håller vi anonyma. Vi förser dem med en siffra för att säkerställa 

anonymiteten. Ett exempel på hur benämningarna av informanterna ser ut är som följande: 

”Informant 5”. Numret informanterna får överensstämmer inte med ordningen de intervjuades 

i, detta för att inte riskera att informanterna själva sinsemellan ska kunna avslöja varandras 

identitet då några av dem intervjuades på samma dag och plats.  

3.5.2 Intervjutillvägagångssätt 

Intervjutyp 

Det finns tre typer av intervjuer att välja mellan; strukturerade, semistrukturerade samt 

ostrukturerade (Denscombe, 2009, ss. 233-235). Den ena ytterligheten, strukturerad intervju 

innebär att frågorna är formulerade och ordningen av dem är fastställd innan intervjun äger 

rum medan den andra ytterligheten ostrukturerad intervju innebär att varken frågor eller 

ordning är bestämt i förväg. En semistrukturerad intervju är således ett mellanting mellan 

ytterligheterna (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 97-98).  

Vi finner att strukturerade intervjuer är mest lämpligt för vår undersökning. Strukturerade 

intervjuer som tillvägagångssätt liknar frågeformulär som används vid större 

enkätundersökningar. De skiljer sig med avseende på svaren som oftast är bestämda i form av 

svarsalternativ i ett frågeformulär medan informanter vid intervjuer vanligtvis får svara något 

mer fritt (Denscombe, 2009, s. 233). Det innebär att vid strukturerade intervjuer underlättas 

analysarbetet av att samma frågor ställs i samma ordning till samtliga informanter vilket gör 

att svaren kan analyseras svar för svar och det blir även enklare att jämföra de olika 

informanternas svar. Fördelarna i det mer ”standardiserade” intervjuförfarandet anser vi 

gagnar vår undersökning mer än den nackdelen strukturerade intervjuer har i att vara mindre 

flexibla och anpassningsbara för informanten jämfört med andra intervjutyper (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 97). 

Intervjuunderlag 

Den valda intervjutypen, i vårt fall att ett frågeformulär läses upp för informanten, ligger till 

grund för intervjuerna. Vi har beslutat att inte låta informanterna ta del av frågorna i förväg då 

vi bedömer att chansen är större att få informantens riktiga åsikter och uppfattningar om de 

inte får möjlighet att förbereda sig och tänka igenom möjliga svar.  
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Den teoretiska referensramen ligger till grund för innehållet i underlaget i enlighet med 

undersökningens relativt deduktiva ansats, verkligheten ställs mot teorin. Frågorna utgår från 

”TABLE 2” i Vargo och Lusch (2004a, s. 7) vilka återfinns i löpande text i den teoretiska 

referensramen tidigare under Skillnader mellan Goods-Dominant Logic och Service-

Dominant Logic. Att vi valde deras tabell som utgångspunkt kommer sig av att vi anser den 

vara en riktig och välformulerad sammanfattning av Vargos och Luschs syn på G-D Logic 

och S-D Logic. Vi valde dock att, precis som i referensramen, även behandla hur synsätten 

skiljer sig åt gällande förhållningssätt till omvärlden vilket inte tas upp i tabellen. Slutligen 

valde vi att avsluta frågeformuläret med två frågor som kan tänkas visa vilket av synsätten 

informanten har och därmed ha en validerande eller förtydligande funktion men de frågorna 

omfattas inte av den teoretiska referensramen. Frågeformuläret återfinns i sin helhet i Bilaga 

1. Det består av 17 frågor, indelade i åtta områden.  

1) Utbyten 

2) Varors roll 

3) Kunders roll 

4) Värde 

5) Interaktion mellan företag och kund 

6) Välfärd 

7) Omvärlden 

8) Synsätt och definitioner 

Vid formuleringen av frågorna togs hänsyn till det faktiska urvalet. Informanternas 

sysselsättning idag gjorde att vi bedömde att begreppsapparaten vi skulle använda oss av 

skulle kunna påverka utfallet vid intervjuerna. Vi var måna om att inte använda ord som 

skulle resultera i svar som var färgade av undersökningens syfte eller våra egna personliga 

åsikter. Vi valde därför att formulera frågorna så ”neutralt” som möjligt för att inte avslöja 

undersökningens syfte. Framförallt innebar det att begrepp som är typiska för Kuhns 

vetenskapsfilosofi, exempelvis anomalier och paradigmskiften, inte ingick i frågorna.  

Denscombe (2009, ss. 253-254) lyfter fram ett antal färdigheter en intervjuare bör besitta för 

att vara skicklig. Vi behandlar de som vi finner relevanta för vår undersökning och redogör 

för hur vi valt att förhålla oss till Denscombes råd. Det är bland annat viktigt att intervjuaren 

kontrollerar att den förstår informantens svar (Denscombe, 2009, s. 254). Därför har vi 

konstruerat svarsalternativ som vi kan använda när klargörande behövs, men också ifall 

informanten behöver en utveckling av frågan för att förstå vad vi frågar om. Vidare så nämner 

Denscombe att det är viktigt att intervjuaren inte dömer informanten och dess svar 

(Denscombe, 2009, s. 254). Därför inleds varje intervju med att vi förtydligar för informanten 

att det inte finns några korrekta eller felaktiga svar. Vi undersöker inte om verkligheten gör 

”rätt eller fe-l” utan fokuserar istället på vilka synsätt som finns. Vidare har vi även tagit fasta 

på rådet att intervjuförloppet oftast förenklas om informanten får börja prata om ett välbekant 

område (Denscombe, 2009, s. 256). Därför låter vi informanterna inleda med att berätta om 

sin professionella bakgrund och koppling till logistik. Hur varje intervju inleds går att 

återfinna i försättsbladet till frågeformuläret i Bilaga 1. Slutligen påminner vi oss om vikten 

av att som intervjuare klara av tystnad. Det är lätt hänt att intervjuare blir stressade och 

obekväma av tystnad, oroliga för att inte få de svar som behövs. Det är dock viktigt att förstå 

att tystnad kan vara produktiv, informanten kan behöva få tid för viss eftertanke (Denscombe, 

2009, s. 253). Då vi inte låter informanterna ta del av frågorna i förväg inser vi därför att det 
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är av ännu större vikt att låta frågan få sjunka in hos informanterna och låta dem svara i sin 

takt.  

Upptagning av intervjuerna 

Vi förlitar oss främst på ljudinspelningar, hur dessa sedan kommer att analyseras behandlas 

nedan under Tillvägagångssätt vid analys. Vid varje intervju förs även fältanteckningar av 

oss, främst som en säkerhetsåtgärd i enlighet med Denscombe (2009, ss. 258-259) men också 

som ett memoreringsmoment för oss intervjuare. Informanterna tillfrågas om de accepterar att 

spelas in och i de fall informanten inte är bekväm med det förs endast fältanteckningar. För att 

minska risken för tekniska missöden används två inspelningsapparater, extra batterier 

medtages och alla ljudfiler säkerhetskopieras till dator efter avslutad intervju. 

I enlighet med en av fördelarna med intervjumetoden ”läses” informanterna av under 

intervjuerna. Dock inte på ett strukturerat sätt genom att deras reaktioner etcetera skrivs ner. 

Målsättningen är att fånga upp de signaler informanterna sänder ut under intervjun, 

exempelvis att de inte förstår en fråga och att vi då agerar utifrån det för att göra informanten 

tryggare och därmed förhoppningsvis få mer data.  

3.6 Tillvägagångssätt vid analys 

I linje med undersökningens deduktiva ansats ligger den teoretiska referensramen inte bara till 

grund för datainsamlingen utan även för analysen. Kombinationen deduktiv ansats och 

kvalitativ data är inte den mest förekommande, vanligtvis analyseras kvalitativ data induktivt 

(Denscombe, 2009, s. 369). Johannessen och Tufte (2003) påpekar dock att det är möjligt att 

använda sig av kvalitativa och kvantitativa ansatser samtidigt där de då fungerar som 

komplement till varandra.  

Vårt valda tillvägagångssätt liknar Logical partioning, en deduktiv kategoriseringsmetodik 

som tas upp i Hunt (2002, ss. 224-227). Det innebär att kategorierna i vilka data placeras 

under analysen är förutbestämda, i vårt fall utifrån den teoretiska referensramen. I arbetet med 

att utveckla tillvägagångsättet för analysen var Hur data kodas (Denscombe, 2009, ss. 376-

377) till hjälp, även om det är ett induktivt förfarande som beskrivs där. Stegen i den 

analysprocessen gav oss insikt om vilka steg, om än utifrån teorin istället för empirin, som vår 

analysprocess behöver innehålla. 

Förloppet som det beskrivs i Denscombe kan illustreras som nedan: 

Figur 4 Vanligt förekommande induktivt analysförlopp vid kvalitativa studier. 

 

Fritt efter (Denscombe, 2009, s. 376) 
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I vår analys ser förfarandet istället ut som nedan: 

Figur 5 Vårt deduktiva analysförlopp med kvalitativ data 

 

Upplägget innebär att vi gör en typ av innehållsanalys av vår kvalitativa data vilket enligt 

Johannessen och Tufte (2003), för att återkoppla till resonemanget ovan, är den vanligaste 

förekommande kvantitativa analystekniken av kvalitativ data när ansatserna kombineras. I 

vårt fall jämförs informanternas svar framförallt med Vargo och Luschs ”TABLE 2” (2004a, 

s. 7) både gällande terminologi men också underliggande meningsinnehåll i informanternas 

svar. I vissa fall kan ett enskilt ord vara avgörande för vilken kategori svaret hamnar i, andra 

gånger måste ordet ses i den kontext den nämns i. Målet är att tyda och analysera 

informanternas svar och sedan placera dem i de kategorier vi skapat i förväg och som står fast 

under analysens gång, i enlighet med Logical partioning och undersökningens deduktiva 

ansats. Kategorierna som är fyra till antalet är följande; G-D Logic, S-D Logic, Mitt-i-mellan 

samt Övriga svar.  

I de två första kategorierna placeras svar som efter analysen anses överensstämma med 

framförallt de beskrivningar som återfinns i Vargos och Luschs (2004a, s. 7) ”TABLE 2”. I 

kategorin Mitt-i-mellan hamnar de svar som vi bedömer har inslag av både G-D Logic och S-

D Logic. Under kategorin Övriga svar återfinns de svar som inte omfattas av teoretiska 

referensramen alternativt om informanten väljer att eller inte kan svara på en fråga.  

Det praktiska tillvägagångssättet vid analysen ser ut som följande; 

1) Svaret lyssnas igenom av oss var och en för sig. 

2) Noteringar görs om betydande delar i svaret. 

De kan sedan användas som belägg för vår analys och våra slutsatser.  

3) Var och en av oss gör en analys av svaret. 

Informantens svar jämförs med Vargos & Luschs ”TABLE 2” (2004a, s. 7), både 

gällande terminologi men också avseende det underliggande meningsinnehållet i 

informanternas svar. 

4) Var och en av oss placerar svaret i analysformuläret, se Figur 6 nedan. 
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5) Våra kategoriseringar jämförs. 

I de fall oenighet råder motiverar båda av oss vår analys och efter diskussion tas ett 

gemensamt kategoriseringsbeslut.  

Figur 6 Analysformulärets utseende 

 

Diskussioner har förts om huruvida analysarbetet skall ske löpande efter intervjuerna eller vid 

ett och samma tillfälle när alla intervjuer är genomförda. Vi beslutade att arbeta löpande med 

analysen. Delvis på grund av våra tidsmässiga förutsättningar, i kombination med hur 

omfattande analysarbetet är. Vi bedömer även att vi gör mer korrekta analyser då vi i de fall 

vi ”läser mellan raderna” i informanternas svar har situationen färskt i våra minnen. Utöver 

detta finns det en vinst i att vi blir medvetna om vår intervjuteknik och kan utveckla denna. Vi 

är medvetna om att beslutet innebär att vår teoretiska kunskap befästs allt mer under arbetets 

gång, vilket innebär att intervjuerna inte analyseras under riktigt samma förutsättningar.  

3.6.1 Presentationsupplägg av analysen 

Analysen presenteras under avsnittet Presentation och analys av empiri nedan. Varje fråga 

behandlas och presenteras var för sig. Först presenteras antalet svar i varje kategori och 

därefter väljs citat ut som vi bedömer vara karakteristiska för svarskategorin. I den 

urvalsprocessen tar vi hjälp av de nedteckningar från inspelningarna som har gjorts under 

analysen. Citaten jämförs mot den teoretiska referensramen.  

3.7 Överförbarhet och tillförlitlighet 

Begreppen överförbarhet och tillförlitlighet, eller validitet och reliabilitet vid kvantitativa 

studier, används för att resonera kring hur korrekt och riktig en undersökning är enligt god 

vetenskaplig praxis. Det är inga absoluta termer men det innebär därmed inte att forskaren 

inte skall förhålla sig till dem (Denscombe, 2009, ss. 378-383). Vi väljer att delvis använda 

oss av alla begreppen på grund av studiens karaktär.  

3.7.1 Överförbarhet 

Överförbarheten hos en undersökning beror på hur väl forskningsfrågan operationaliseras, det 

vill säga ”i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses 

exakta, riktiga och träffsäkra” (Denscombe, 2009, s. 425) och hur det ”empiriska arbetet med 

problemställningen” (Johannessen & Tufte, 2003, s. 44) ser ut. Operationaliseringen kan dels 

handla om att mäta ett konkret fenomen dels att klassificera ett fenomen i kategorier 
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(Johannessen & Tufte, 2003, s. 45). Hur valid en undersökning är beror på hur relevant och 

giltig data är i en undersökning (Johannessen & Tufte, 2003, s. 47).  

En svaghet i kvalitativa studier är att de vanligtvis undersöker ett litet område på djupet och 

därför inte kan dra statistiskt säkerställda slutsatser till skillnad från kvantitativa studier som 

vanligtvis har stora urval och därmed kan det (Denscombe, 2009, s. 382). För att nå en så hög 

överförbarhetsgrad som möjligt, även om riktiga generaliseringar kanske inte är möjliga att 

göra, är det viktigt att läsaren ges så pass mycket information att den själv kan bedöma 

”fyndens relevans och tillämplighet” (Denscombe, 2009, s. 383). 

Vidare finns det ett antal mätfel som kan uppstå vid undersökningar vilket kan komma att 

påverka fynden. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001, s. 308) är mätfelskällorna tre till antalet; 

respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren.  

Osäkerhet hos informanten kan göra att den skulle ge olika svar om den tillfrågades vid olika 

tillfällen. Det finns vidare även alltid en risk för att informanten svarar det den tror att den bör 

svara, vad som är acceptabelt och önskvärt. Det påverkar också validiteten och 

överförbarheten genom att det givna svaret inte överensstämmer med informantens sanna svar 

(Lekvall & Wahlbin, 2001, ss. 308-310). 

Mätfel orsakade av instrumentet avser de fel som orsakas av bland annat ”oklart språk som 

respondenten inte förstår, känsliga frågor, ledande frågor” (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 

309) men också att frågornas ordningsföljd kan ha betydelse. Genom att prova 

intervjuunderlaget innan intervjuerna med det faktiska urvalet kan denna typ av mätfel 

motverkas (Lekvall & Wahlbin, 2001, ss. 308-310). 

Slutligen kan även mätfel orsakas av intervjuaren själv. Exempelvis kan intervjuarens 

uppträdande, klädsel, kön och ålder påverka informanten (Lekvall & Wahlbin, 2001, ss. 308-

310). 

Undersökningens överförbarhet  

Gällande undersökningens överförbarhet så beror den på hur vi valt att operationalisera vår 

frågeställning och hur väl det gjorts (Denscombe, 2009, s. 379). Den teoretiska referensramen 

är utgångspunkten vid insamlandet av data och vid analysen av den vilket gör att den 

teoretiska referensramen utgör grunden i undersökningen. Teorin är endast svagt modifierad 

genom att den är omformulerad till frågor men vi har eftersträvat att i största utsträckning 

använda oss av Vargos och Luschs begreppsapparat. Den strävan torde vara positiv ur 

överförbarhetssynpunkt, då vi därmed undersöker det vi avser undersöka.  

Det faktiska urvalet påverkar undersökningens överförbarhet. Alla typer av kategorier som ett 

paradigm utgörs av är inte representerade i undersökningen vilket gör att slutsatserna som 

kommer att dras inte fullständigt kan besvara syftet. Denna del går dock att försvara med de 

avgränsningar som gjorts. Däremot bör det påpekas att även om praktiker, lärare och forskare 

alla enligt avgränsningarna är representerade som de ska vara i urvalet är de det i varierande 

grad. Det gör att slutsatserna kommer att bli något snedvridna och undersökningen därmed 
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inte fullt så överförbar som den skulle kunna vara. Till försvar har vi de resurs- och 

tidsbegränsningar som vi har styrts av genom undersökningen.  

Urvalet påverkar också graden av överförbarhet. Att urvalet är subjektivt minskar 

överförbarheten, en annan typ av strategi- och metodval hade sannolikt resulterat i större 

överförbarhet men då inte i samma djup som vi eftersträvar med vår kvalitativa studie där vi 

syftar till att skapa en ögonblicksbild som bygger på människors åsikter och tankar. Vår 

bedömning är dock att urvalet ger undersökningen viss överförbarhet i undersökningen, inom 

ramarna för avgränsningarna. Det därför att urvalets informanter har yrken, roller och 

erfarenheter inom logistik som gör dem godtyckligt representativa.  

Vi operationaliserar främst det studerade fenomenet, paradigmskiften inom 

marknadsföringsdisciplinen, genom att klassificera verkligheten i kategorier. Även om antalet 

svar summeras och därigenom mäts kan vi på grund av det relativt lilla urvalet inte säga något 

statistiskt säkerställt med de siffrorna. 

Vidare anser vi att den noggranna återgivningen av forskningsprocessen bistår läsaren med 

mycket information. Tillräckligt mycket information för att kunna göra bedömningen om 

analys och slutsats hade sett liknande ut i ett annat fall, det vill säga om denna 

undersökningens analys och slutsats är överförbar eller inte. 

Då teorin är grunden i undersökningen påverkas operationaliseringen och undersökningens 

överförbarhet självklart av hur valid sekundärdata som vi använder till referensramen är. Till 

den teoretiska referensramen har vi endast använt publicerat material av erkända forskare. 

Övervägande del av materialet har publicerats i välrenommerade tidskrifter inom 

marknadsföringsdisciplinen som The Journal of Marketing och Journal of Service Research. 

Dessa tidskrifter låter artiklarna bli granskade av andra forskare, artiklarna är så kallade peer 

reviewed, innan artiklarna publiceras. De faktorer som nämns tar Denscombe (2009, ss. 302-

303) upp som punkter att använda sig av vid bedömning av tillförlitligheten i tryckta källor. 

Med bakgrund mot detta menar vi att vi har valida sekundärkällor vilket bidrar till att göra vår 

undersökning såväl mer valid som tillförlitlig.  

Gällande mätfel orsakade av osäkerhet hos informanten har vi medvetet försökt att motverka 

dem. Det gör vi genom att, som nämnts tidigare, inleda varje intervju med att betona för 

informanten att det inte finns några svar som är rätt eller fel, att fokus i vår undersökning 

ligger på annat.  

Undersökningen brister i att instrumentet inte testats utförligt innan intervjuerna. Det kommer 

sig av de givna förutsättningarna för inom vilka undersökningen genomförs. En provintervju 

genomfördes dock och det framkom då att ”provinformanten” ansåg det betydelsefullt att 

förbereda informanterna på att frågorna har en abstrakt, ”flummig” karaktär. Insikten ledde 

till att vi beslutade om att betona detta i inledningen av varje intervju. 

Slutligen, för att motverka mätfel orsakade av oss själva som intervjuare läste vi på om 

vanligt förekommande fel orsakade av intervjuare vid intervjuer. Ålder och kön kan vi av 

naturliga skäl inte påverka, däremot gjorde vi medvetna klädval och bar liknande, neutral, 
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klädsel vid samtliga intervjuer för att intervjuerna i det hänseendet skulle ske under liknande 

förutsättningar.  

3.7.2 Tillförlitlighet 

Hur tillförlitlig en undersökning är beror på hur tillförlitlig data i undersökningen är, hur den 

samlats in, vilken data som används samt hur data analyseras. Trots att reliabilitet är ett 

begrepp som främst används vid kvantitativa studier finner vi det ändå passande att föra en 

diskussion kring undersökningens tillförlitlighet utifrån det begreppet.  

Det finns olika typer av reliabilitet och vi berör test-retest-reliabilitet samt inter-rater-

reliabilitet. Test-retest-reliabilitet handlar om ifall samma undersökning ger samma resultat 

om den genomförs vid flera olika tillfällen. Med inter-rater-reliabilitet, eller 

interbedömarreliabilitet som det benämns på svenska, avses om samma forskare undersöker 

samma sak får samma resultat och drar samma slutsatser (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 28-

29). 

Det bästa sättet att få hög reliabilitet innebär således att samma undersökning genomförs flera 

gånger och även av olika forskare som då ska få samma resultat och dra samma slutsatser. 

Oftast är det inte möjligt att göra så i praktiken på grund av tidsmässiga och ekonomiska 

begränsningar. Det som vanligtvis brukar göras för att stärka en undersöknings reliabilitet är 

att är att visa på att ens undersökning:  

… återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ”se” och bedöma när 

det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut. 

(Denscombe, 2009, s. 381).  

Genom att tydligt redovisa för ”metoder, analys och beslutsfattande” (Denscombe, 2009, s. 

381) blir det möjligt för läsaren att bedöma om den hade dragit samma slutsatser som oss.  

Det bör dock betonas att kvalitativa studier alltid påverkas av forskarens referensramar vid 

såväl insamlingen av data som vid analysen (Kvale, 1997, s. 66). 

Undersökningens tillförlitlighet och reliabilitet 

Medvetna om svårigheterna i att skapa reliabla kvalitativa studier har vi eftersträvat att återge 

forskningsprocessen i det här tillvägagångssättavsnittet detaljerat och ackompanjerat av våra 

tankar och motiveringar till valen. På så sätt hoppas vi att utomstående ska kunna följa 

undersökningsprocessen och att beskrivningen är så transparent att undersökningen enkelt 

skulle låta sig genomföras av andra. 

Det kan även tilläggas att vi försökt förstärka den interna inter-rater-reliabiliteten genom att vi 

vid analysförloppet när svaren analyseras väljer att placera oss så att vi inte kan se varandras 

reaktioner på informanternas svar. Vi finner det viktigt att analysprocessens fokus ligger på 

att jämföra teorin med empirin och inte att färgas av den andres åsikter, därav görs den 

individuella analysen först. Om vi skulle se varandras reaktioner finns det risk för, medvetet 

eller omedvetet, att en egen bedömning inte görs och att någon av oss påverkas av den andra 

istället för att göra sin egen tolkning. 
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Valet att alltid ta gemensamma kategoriseringsbeslut kan ifrågasättas. Går det verkligen att 

alltid dela samma slutgiltiga uppfattning om ett svar? Självklart är fallet inte så. Beslutet 

innebär att inter-rater-reliabiliteten sänks då det i de aktuella fallen faktiskt är så att en av oss 

”ger med sig” och vår tolkning av data är därmed inte lika tillförlitlig. Antalet svar då vi 

fortfarande var av olika mening efter diskussion visade sig i realiteten bli 4-5 gånger. Det är 

detsamma som omkring 3 % av de 170 svar vi totalt sett fick. Då antalet är försumbart väljer 

vi att inte redovisa meningsskiljaktigheterna. Hade det däremot varit av betydande storlek 

hade vi sannolikt gjort det för att väga upp mot den sänkta reliabiliteten, alternativt utvecklat 

vår analysmetod.  

Valet att inte transkribera intervjuerna och skapa så kallade intervjuavskrifter är vi medvetna 

om att det kan anses försvaga undersökningens reliabilitet. Till försvar har vi att dessa hur 

som helst aldrig skulle publiceras i undersökningen och därför är värdet av en sparad ljudfil 

lika med värdet i en eventuell transkribering. Dessutom så gör valet av intervjutyp och de 

strukturerade frågeformulären det möjligt att analysera varje fråga var för sig. Vi bedömer 

därför inte behovet av transkribering som så stort det kan vara vid andra typer av intervjuer 

där svaret på en fråga kan återfinnas under flera delar av intervjun.  

I presentationen och analysen av empiri så arbetar vi med varje fråga var för sig. Om vi inte 

hade gått tillväga så utan istället inledningsvis skapat oss en överblick över vilken 

svarskategori som totalt sett fått flest svar är risken att vi omedvetet i sammanställningen av 

analysen skulle presentera övervägande vissa typer av svar och citat. En sådan metod minskar 

reliabiliteten, då olika forskare sannolikt hade lyft fram olika saker. Det valda 

tillvägagångsättet gör analysförloppet där empiri möter teori mer avgränsat och därmed 

minskar risken för alltför personliga tolkningar.  

I vissa enstaka fall under presentationen av analysen väljer vi att inte ge några svarsexempel. 

Det kommer sig av att vi inte vill göra informanterna obekväma i att de missuppfattat frågan 

eller av annan anledning formulerat sig på ett sätt som gör att vi väljer att inte presentera 

svaret. I en del fall är det vi som brustit i hur vi uttryckt oss och exempelvis inte förtydligat 

frågan. I de fall vi inte hann få den insikten under intervjun går det inte att göra något åt det så 

här i efterhand. Detta val är vi medvetna om sänker reliabiliteten, men vi värdesätter i högre 

grad att i de enstaka fallen att inte hänga ut någon informant. Som forskare är detta en 

balansgång mellan moral och tillförlitlighet i studien man alltid ställs inför. 
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4. Presentation och analys av empiri 
Varje fråga behandlas var för sig.  

Gällande fråga 1-15,se Bilaga 1, presenteras antalet svar i varje kategori och sedan 

presenteras citat ur intervjuerna som vi finner karakteristiska för svarskategorin. Citaten 

jämförs mot den teoretiska referensramen.  

I rubrikernas namn framgår frågan som behandlas under rubriken. Den andra siffran på 

rubrikerna nedan överensstämmer med numret på frågan som behandlas. Exempelvis så 

under x.10 presenteras analysen av fråga nummer 10. 

Gällande de två sista frågorna sker ingen kategorisering då frågorna inte omfattas av den 

teoretiska referensramen. De frågorna är kompletterande frågor om informanternas synsätt. 

Presentationen av analys och empiri avslutas med en sammanfattning av redogörelsen.  

4.1 Primär utbytsenhet  

4.1.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i 3 stycken svar i G-D Logic-svarskategorin, 4 stycken i S-D Logic-

svarskategorin, 3 stycken Mitt-i-mellan-svar och inga svar i Övriga svar-kategorin.  

4.1.2 Jämförelse av svar på fråga 1 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (4) 

Enligt S-D Logic är det förmågor och tjänster som innefattar dessa förmågor som primärt 

utbyts. I svaret som följer lyfter informanten upp information och funktioner som det som 

utbyts, och betonar att ingen ”fysisk grej” (Informant 1, 2011) behövs egentligen, människan 

vill ha funktioner och ger ett gott exempel som förtydligar resonemanget: 

Mellan individer så är det ju information och mellan företag så skulle jag vilja påstå 

att det är funktioner. Om man ska vara strikt för det finns ingen, jag har fortfarande 

inte kommit på någon enda fysisk grej man behöver, utan det är funktioner man är 

ute efter. Sen kan funktionen vara mat att stoppa i magen, så man blir mätt. Eller det 

kan vara status som man får från att köpa en tröja från ett visst märke så den där 

funktionen kan se kolossalt olika ut men det är alltid en funktion (Informant 1, 

2011). 

G-D Logic svar (3) 

Följande svar på frågan om vad som utbyts överensstämmer med G-D Logic, för att det är 

varor som utbyts men svaret visar också på den tydliga uppdelningen som görs mellan varor 

och tjänster inom det varucentrerade synsättet.  

Varor, produkter och tjänster. Primärt sen leder ju det till information, pengar 

(Informant 5, 2011). 

Mitt-i-mellan-svar (3) 

En av informanterna svarade ”både resurser och kompetens” (Informant 10, 2011) vilket 

efter analysen bedömdes vara ett Mitt-i-mellan-svar. Det därför att det inte tydligt framgår om 
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informanten med resurser avser materiella ting eller kunskaper och förmågor. Därför är det 

inte möjligt att uttyda om svaret är ett karakteristiskt G-D Logic eller S-D Logic svar.  

4.2 Resurs bakom utbytet 

4.2.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, nio stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin och ett Mitt-i-mellan-svar samt inget svar i Övriga svar-kategorin. 

4.2.2 Jämförelse av svar på fråga 2 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (9) 

Enligt S-D Logic är det operantresurser som är den primära enhet som utbyts. Operantresurser 

är detsamma som kompetenser, vilka utgörs av kunskaper och förmågor. Informant 1 för 

följande resonemang och konstaterar att oavsett vad som utbyts är det ”kunskap och 

kompetens” (Informant 1, 2011) som möjliggör utbytet. Nedan återfinns citeringen i sin 

kontext: 

Det beror oerhört mycket på vad det är för typ utav något som köps. Det kan vara ren råvara 

man köper och det kan vara en konsulttjänst och då ser det enormt annorlunda ut. Men det är 

klart, vare sig det är råvaror eller vad det än är så är det alltid någon typ av kunskap och 

kompetens som ligger bakom. För att råvaran den kommer ju inte gående av sig själv utan 

någon måste ju ta fram den (Informant 1, 2011). 

Mitt-i-mellan-svar (1) 

När Informant 5 får frågan om det är materia eller kunskaper som främst är den resurs som 

utbyts fick vi följande svar:  

När det är tjänster är det kunskaper och när det gäller produkter är det materia i 

någon form. Det är nog svårt att rangordna dem men det är ju både och hela tiden 

(Informant 5, 2011). 

Vi bedömde, efter mindre meningsskiljaktigheter oss emellan i analysen av informantens svar 

att svaret innehöll inslag av såväl G-D Logic och S-D Logic. Informanten menade att vilken 

resurs, materia eller kunskap, som utbyts varierar beror på vad som utbyts. Enligt G-D Logic 

är det materia som utbyts och enligt S-D Logic är det kompetens. Då svaret innehåller både 

typerna av resurser och inte samma uppdelning görs som hos de olika synsätten 

kategoriserades svaret som ett Mitt-i-mellan-svar. 

4.3 Vad varor är 

4.3.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i fem svar i G-D Logic-svarskategorin, tre stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, två Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  
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4.3.2 Jämförelse av svar på fråga 3 mot den teoretiska referensramen 

G-D Logic svar (5) 

Enligt G-D Logic är varor operandresurser och som det går att se i Tabell 1 så är en av dess 

egenskaper att de går att ta på, vilket är precis det svar Informant 4 gav: ”saker man kan ta 

på” (Informant 4, 2011). 

Informant 1 svarar följande: 

Varor är sådant man kan ta på, konkreta saker. En del pratar om produkter och 

tjänster men tjänster är också produkter, däremot varor och tjänster är två olika saker 

enligt min mening (Informant 1, 2011).  

Inledningsvis liknar svaret Informant 4 svar, informanterna delar samma uppfattning om vad 

varor är. Dock vill vi belysa det synsätt som Informant 1 har, att varor och tjänster är två olika 

saker men båda är produkter. Dessa tankegångar fångas inte upp av G-D Logic och S-D 

Logic. 

S-D Logic svar (3) 

Informant 2 följande svar på frågan kategoriserar vi som ett S-D Logic svar: 

Varor är ett paketerat erbjudande. Det kan vara fysiskt, det är det man tänker på 

normalt sett när det gäller varor. Men det kan också vara icke fysiskt och då tänker 

man mer på tjänst. Men de här två bitarna går så mycket ihop att var gränsen går är 

osäkert. Det finns ingen vara utan att du har en tjänst till den till exempel (Informant 

2, 2011). 

Just att informanten menar att varan är ett paketerat erbjudande och att det inte finns några 

varor utan tjänster är förenligt med S-D Logic, där varor är något som fylls av och med 

operantresurser eller som informanten väljer att uttrycka sig, med tjänster.  

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Informant 10 svar på frågan liknar i mångt och mycket Informant 2 som återfinns ovan, men 

de skiljer sig åt på en punkt vilket var betydande vid kategoriseringen. Båda informanterna 

gör en uppdelning mellan varor och tjänster, men medan informant 2 menar att de alltid 

hänger ihop så menar Informant 10, vilket går att se nedan, att de inte alltid kombineras vid 

utbyten, försäljning i det här fallet. Därför var inte Informant 10 svar ett G-D Logic svar, 

heller inte ett S-D Logic svar, men omfattas av den teoretiska referensramen varför analysen 

ledde till att svaret bedömdes vara ett Mitt-i-mellan-svar.  

Om man säger produkter, som man skulle kunna likställa med varor, så delar jag 

ofta upp det i fysiska produkter eller fysiska varor och tjänster. Och pratar vi 

försäljning så är det ofta en kombination av dem, inte alltid, men ofta (Informant 10, 

2011) 
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4.4 Huruvida varor är mellanhänder eller slutprodukter 

4.4.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i tre svar i G-D Logic-svarskategorin, ett svar i S-D Logic-

svarskategorin, fyra Mitt-i-mellan-svar samt två i Övriga svar-kategorin.  

4.4.2 Jämförelse av svar på fråga 4 mot den teoretiska referensramen 

Mitt-i-mellan-svar (4) 

Skillnaderna mellan de olika synsätten är tydliga gällande just den här frågan. Enligt G-D 

Logic är varor en slutprodukt, enligt S-D Logic en mellanhand. Fyra av de tio informanterna 

gav svar som omfattades av båda kategorierna varför de bedömdes vara Mitt -i-mellan svar. 

Ett av svaren formulerades följande: ”Det kan vara både och. Det beror på var i 

försörjningskedjan man sitter” (Informant 8, 2011). 

G-D Logic svar (3) 

Bland annat Informant 6 gav ett G-D Logic svar, inledningsvis var det väldigt konkret och 

helt överensstämmande med G-D Logic som menar att varor är en slutprodukt. Det 

efterföljande resonemanget, att varan direkt eller med tiden alltid bli en slutprodukt, bedömde 

vi inrymmas inom G-D Logic ramar också.  

Varor är en slutprodukt. En vara kan vara en mellanhand, men någonstans blir en del 

av den eller hela den[…] lika med en del i att uppfylla den slutgiltiga konsumentens 

slutgiltiga behov (Informant 6, 2011). 

Övriga svar (2) 
En mellanhand kan det ju inte vara för det är ju en aktör som man säger. En vara kan 

vara en mellanprodukt eller en slutprodukt men inte en mellanhand. Det är en 

konstig terminologi (Informant 10, 2011). 

Ovanstående svar på frågan, är ett utmärkt exempel på när svaret inte omfattas av någon av 

synsätten och därmed heller inte ett mellanting. Informanten har en annan terminologi än 

någon av synsätten, vilket informanten själv också belyser.  

S-D Logic svar (1) 

Informant 2 svarade: ”aldrig en slutprodukt” (Informant 2, 2011), vilket är just det som S-D 

Logic anser, att varan är förmedlare och inte en slutprodukt. 

4.5 Vad kundens roll i relationen med företaget är 

4.5.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i två svar i G-D Logic-svarskategorin, två stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, tre Mitt -i-mellan svar samt tre i Övriga svar-kategorin.  

4.5.2 Jämförelse av svar på fråga 5 mot den teoretiska referensramen 

Mitt-i-mellan-svar (3) 

Mitt-i-mellan-klassificerades de svar som hade inslag av såväl G-D Logic perspektivets 

synsätt att kunden är något företag ”styr” men också hade inslag av den samskapning som 
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inryms inom S-D Logic synsätt. Informant 10 gav flera olika exempel kundens roll(er) och det 

går i dem att se såväl G-D Logic som S-D Logic. 

Ja, kunden har många roller. [Funderar] Allting börjar med ett behov och då är 

kunden… en kravställare. Sen är kunden en mottagare, och sen är kunden en nyttjare 

och en kommunikationspartner. Men kunden kan också vara ett mellanled 

(Informant 10, 2011). 

Övriga svar (3) 

Karakteristiskt för de svar vi fick som kategoriserades som Övriga svar var att kunden varken 

var en operandresurs för företaget, varför G-D Logic kategorin uteslöts, och heller inte ansågs 

ha den samskapande roll som är förenligt med S-D Logic. Svaren klassificerades därför som 

Övriga svar. En av informanterna formulerade sig som följer: ”Att förmedla en önskan om vad 

han[kunden] vill skaffa, vara eller tjänst” (Informant 3, 2011). 

G-D Logic svar (2) 

I följande svar krävdes först en förtydligande fråga och sedan ett visst uns av att ”läsa mellan 

raderna”, att tolka innebörden av det informanten säger. När Informant 7 fick frågan om 

processen mellan kund och företag är en process som växelvis skapas av båda parterna eller 

enbart av en av dem fick vi följande svar 

[Det] kan vara både och, i vissa fall så är kunden väldigt tydlig i vad den vill ha. Då 

blir den kravställare mer än något annat. Men i vissa fall så vet ju inte kunden om att 

den har ett problem, då är det företaget som får säga ”kolla här, vi har sett det här, 

det kan vara så att ni har ett problem”. Det är ofta så att de[kunderna] är ganska 

dåliga på att utrycka vad de egentligen vill ha, de ser ett symptom […] och där blir 

det då en samverkan i att specificera vad det är de[kunderna] faktiskt efterfrågar och 

köper i slutändan (Informant 7, 2011). 

Svaret tolkar vi som ett G-D Logic svar då ”samskapning” inte är en förutsättning för utbyte 

enligt informanten vilket krävs av ett S-D Logic svar. Däremot ger informanten exempel på 

hur företaget gör saker med kunden, som att diagnostisera problem, vilket är förenligt med G-

D Logic, att kunden är en operandresurs för företaget. 

S-D Logic svar (2) 

S-D Logic synsätt på kundens roll säger att den har en aktiv roll och är en medproducent, 

vilket vi utläser i följande svar "… man [kunden] går igenom hela köpprocessen och gör 

köpet naturligtvis” (Informant 4, 2011) och lägger även till att kunden också har en roll i.” att 

ge feedback” (Informant 4, 2011).  

4.6 Bestämmare av värdet  

4.6.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, åtta stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin och två Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin. 
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4.6.2 Jämförelse av svar på fråga 6 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (8) 

Enligt S-D Logic är det kunden som avgör värdet i det som utbyts, vilket flertalet av 

informanterna svarade, exempelvis svarade Informant 2 inledningsvis kort ”det är kunden” 

(Informant 2, 2011). Vidare säger S-D Logic att företaget ska skapa värderbjudande som 

matchar kundens behov av en viss typ av värde, eller som Informant 2 uttryckte sig vid 

utvecklingen av sitt svar: ”det handlar om att uppfatta, för företagets del handlar det om att 

förstå hur kunden uppfattar… vad kunden anser är värde” (Informant 2, 2011). 

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Informant 6 gav följande svar på vem som avgör vad värde är: 

I processen avgörs värdet i varje enskilt ögonblick. Om du köper in en del till en 

produktion, en reservdel exempelvis, i ett företag så väljer man mellan ett antal 

alternativ, konkurrenter, och så hittar man den som servicemässigt, logistikmässigt 

och prismässigt bäst passar med ens behov. Och ens eget[företagets] behov är ju 

marknaden. Genom att sätta in delen i sin produktion kan man själv förverkliga sin 

produktion och göra en produkt som är anpassad till den slutgiltiga kunden. I varje 

givet läge är det situationen och behovsefterfrågan som ska tillfredsställas. Antingen 

som en del i en process eller till en slutgiltig konsument (Informant 6, 2011). 

Svaret tolkades som ett Mitt-i-mellan-svar då det varierar beroende på situation och det behov 

som finns där. Beroende på vilket perspektiv som antas så varierar svaret. Om perspektivet 

och situationen som tittas på är en del av en process inne i företaget är det företaget och dess 

process som styr och avgör värdet, medan i ett större perspektiv så är det slutkonsumenten 

(kunden) som bestämmer.  

4.7 Var värde återfinns någonstans 

4.7.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, sex stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, ett Mitt-i-mellan-svar samt tre i Övriga svar-kategorin.  

4.7.2 Jämförelse av svar på fråga 7 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (6) 

Användningen och upplevelsen kring det som utbyts är där som värde återfinns enligt S-D 

Logic. En av informanterna valde att uttrycka sig på följande sätt: ”jag skulle säga i hur man 

upplever användningen av denna, oavsett vad det är för något, under hela tiden man har det” 

(Informant 4, 2011). 

Övriga svar (3) 

Inget exempel på svar ges ur kategorin då vi bedömer att informanterna inte svarar på frågan 

alls och därmed kan inte en diskussion utifrån teorin föras. Under de frågor där exempel har 

getts har vi gjort det för att det varit möjligt att utgå ifrån den teoretiska referensramen och 

belysa hur de svaren i kategorin inte överensstämmer med den. 
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Mitt-i-mellan-svar (1) 

Endast en informant gav ett Mitt-i-mellan-svar, som lyder:  

Det är i produkten. Det är ju inte nödvändigtvis i varan, eller inte bara… I produkten 

så finns det nästan alltid både en vara och någon form av tjänst. Tjänsten kan vara ett 

varumärke som företaget har byggt genom marknadsföring och exponering i olika 

sammanhang. Sen kan det naturligtvis vara support och olika tjänster, service, 

reservdelar och grejer. Men det är ju där, i kombinationen av varan och 

kringtjänsterna, som jag skulle vilja kalla produkten. Och där kan ju ingå människor 

också... (Informant 1, 2011). 

Informanten menar alltså att värdet både återfinns i det fysiska, vilket är förenligt med G-D 

Logic, men också i operantresurserna, människorna och tjänsterna de utför, vilket är förenligt 

med S-D Logic.  

4.8 Huruvida värden används eller utbyts 

4.8.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i två svar i G-D Logic-svarskategorin, fyra stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, tre Mitt-i-mellan-svar samt en i Övriga svar-kategorin.  

4.8.2 Jämförelse av svar på fråga 8 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (4) 

Informant 9 svar: ”utbyter […] även om vi [företaget], om man säger att vi i någon mån ger 

kunskap så får vi oerhört mycket kunskap [av den aktuella kunden] som vi kan ta med till 

nästa kund” (Informant 9, 2011) inbegriper såväl att värde är något som utbyts och att det gör 

i en process där båda parterna vinner på utbytet, kunden och företaget är operantresurser för 

varandra vilket i allra högsta grad överensstämmer med S-D Logic.  

Mitt-i-mellan-svar (3) 

Informant 4 gav ett svar som innehöll båda svarsalternativen. Informanten menade på att det 

beror på hur komplext det som utbyts är, där skalan börjar med användning vid icke-

komplexa utbyten för att sedan bli mer renodlade utbyten ju mer komplext det blir 

Ur kundens perspektiv tror jag man ser sig som användare…  

… tjänster, där kanske fokus är mer på utbytet. 

Det är de två olika grejerna, ju mera komplext det är desto mer utbyte blir det. 

Medan till konsument är det nog mer använda (Informant 4, 2011). 

G-D Logic svar (2) 

”Man använder värden, men, det kan ske i två riktningar. Det kan det göra, vilket kanske är 

ett utbyte, men jag skulle inte vilja använda det begreppet” (Informant 10, 2011) är ett svar 

som överensstämmer med G-D Logic där synsättet är att värden utbyts. 

Övriga svar (1) 

Vi bedömer att informanten, Informant 6, inte svarar på frågan varför ingen riktig analys kan 

göras av svaret mot den teoretiska referensramen. 
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4.9 Huruvida företaget producerar till eller med kunden 

4.9.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i ett svar i G-D Logic-svarskategorin, fyra stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, fem Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  

4.9.2 Jämförelse av svar på fråga 9 mot den teoretiska referensramen 

Mitt-i-mellan-svar (5) 

Enligt G-D Logic producerar företag till kunden medan S-D Logic säger att producerandet, 

skapandet, av värdet är något företag gör med kunden. Informant 4 menar att det kan vara 

både och, att det beror på utvecklingsgraden hos företaget.  

Till konsument tror jag det väldigt ofta är till. I praktiken pratar man mycket om det, 

men jag tror bara det är de mest framsynta företagen som producerar med kund 

idag.[…] Tar man tjänsteföretag är det omöjligt att inte producera med kund[…] Ja 

det beror på hur man definierar tjänster… Men ju mer komplext desto mer med kund 

(Informant 4, 2011). 

S-D Logic svar (4) 

Enligt en av informanterna som gav ett S-D Logic svar har det skett en förändring ”man hade 

väl mer push-perspektiv tidigare” (Informant 8, 2011). Att tidigare producerade företag till 

marknaden, värdet trycktes ”pushades” fram i företaget medan att idag ” vill man väl tro 

nuförtiden” (Informant 8, 2011) att ” alla tar reda på vad kunden vill ha och sedan gör det, 

och inte tvärtom” (Informant 8, 2011).  

G-D Logic svar (3) 

Informant 10 svarar: ”Man producerar till kund. Till en kund, men det kan ske i samarbetare 

med kunden, för kunden är ju ändå mottagare. Producerar man någonting så är det till”. 

(Informant 10, 2011) vilket överensstämmer med G-D Logic som säger att företaget 

producerar till kund och inte med. Visserligen lyfter informanten fram att det kan ske i ett 

samarbete, men utifrån sin terminologi så är produktion något som görs till kund och inte 

med. Det är möjligt att om frågan hade varit formulerad något annorlunda så hade svaret 

kanske sett något annorlunda ut. 

4.10 Relationers eventuella nödvändighet vid ett utbyte 

4.10.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i fem svar i G-D Logic-svarskategorin, fyra stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, en Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  

4.10.2 Jämförelse av svar på fråga 10 mot den teoretiska referensramen 

G-D Logic svar (5) 

Följande svar ger Informant 7 på frågan om en relation är nödvändig mellan kund och företag: 

”Måste inte göra det, men ska det vara ett långsiktigt samarbete så måste de det. Så om man 

tänker en, det är ju väldigt, väldigt liten grad av relation om jag Internethandlar till 

exempel…” (Informant 7, 2011). Informanten konstaterar inledningsvis att en relation inte är 
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nödvändig. Detta är förenligt med G-D Logic som menar att kunden är en operandresurs som 

företaget ”använder” sig av för att skapa transaktioner. Visserligen nämner informanten att 

vid långsiktiga samarbeten är en relation nödvändig, men enligt S-D Logic är en relation en 

förutsättning för ett utbyte varför S-D Logic uteslöts och därmed även Mitt-i-mellan-

svarskategorin. 

S-D Logic svar (4) 

När Informant 2 får frågan om en relation är nödvändig mellan företag och kund fick vi 

följande svar:  

Ja, har du ett företag och säg att det finns en kund, då finns det en relation. Och relationen 

är nödvändig annars finns inte kunden för företaget, och då menar jag, i och för sig kan man 

prata om potentiella kunder men även där så finns de [funderar] ja där finns ju någon typ av 

relation (Informant 2, 2011). 

Enligt S-D Logic samproduceras värdet mellan kund och företag. Kunden är en operantresurs 

som har en aktiv roll i relationen och utbytet mellan denne och företaget. I sitt svar uttrycker 

informanten att det alltid finns en relation. 

Mitt-i-mellan-svar (1) 

Informant 9 svar på frågan är först ett tydligt G-D Logic svar; ”klart att utbyte kan ske utan 

relation …” (Informant 9, 2011) Däremot lyfter det efterföljande resonemanget fram aspekter 

som påvisar att relationer kan ha olika dimensioner och utföras på olika sätt; ”… även om mer 

och mer kan hanteras via mail, videokonferenser…” (Informant 9, 2011) Det tyder således på 

att S-D Logic resonemang finns, så därav valet av kategorin mitt i mellan. 

4.11 Styrande part vid utbyten  

4.11.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, tre stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, två Mitt-i-mellan-svar samt fem i Övriga svar-kategorin.  

4.11.2 Jämförelse av svar på fråga 11 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (3) 

När frågan om någon av parterna är styrande i relationen ger Informant 6 följande svar: ”Är 

de duktiga så är bägge styrande, men normalt sett är det kunden som köpare mer styrande. 

Men är det en duktig relation så är det en samverkansprocess” (Informant 6, 2011). Då 

informanten belyser att det är viktigt att bägge parter är styrande kategoriserar vi det som ett 

S-D Logic svar då interaktionen är viktig sett utifrån S-D Logic synsätt. 

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Enligt G-D Logic är företaget den styrande parten jämfört med S-D Logic som menar att det 

är båda parter som tillsammans styr. Informant 4 för ett resonemang som berör båda 

kategorierna: 
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Ja alltså båda parterna, beroende på hur samarbetet ser ut och vad det är för någonting. Ofta 

om man tänker ett kommersiellt perspektiv, är det såklart att det är det säljande företaget 

som är styrande, men som det ser ut idag är det mer och mer kunden som styr (Informant 4, 

2011). 

Vår bedömning blev därför att ovanstående svar skulle kategoriseras i Mitt-i-mellan-kategorin 

då inslag av både G-D Logic och S-D Logic förekommer. 

Övriga svar (5) 

Då svaret antingen skall påvisa att det är företaget som styr enligt G-D Logic eller att det är en 

interaktion mellan parterna enligt S-D Logic är svaret nedan ett svar som placeras i kategorin 

Övriga svar. 

Ja kunden är ju styrande. Ska vara i varje fall, blir mer och mer styrande. Men om man skall 

lägga någon prioritet på det hela så är det kunden som styr (Informant 5, 2011). 

4.12 Interaktionsgrad mellan olika parter 

4.12.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i fem svar i G-D Logic- Logic-svarskategorin, tre stycken svar i S-D 

Logic-svarskategorin, två Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  

4.12.2 Jämförelse av svar på fråga 12 mot den teoretiska referensramen 

G-D Logic svar (5) 

När Informant 8 får frågan om och i vilken grad partners integrerar med varandra fick vi 

följande svar: ”Nej det skulle jag inte säga” (Informant 8, 2011). Vilket då passar in i det 

teoretiska ramverket för G-D Logic som säger att integration inte är nödvändig i en relation. 

Vidare tillägger också informanten: ”… även om de borde, men nej, jag tycker sällan man 

hittar sådant” (Informant 8, 2011) De sistnämnda är intressant då detta visar på att 

informanten bedömer att en relation mellan kunder och underleverantörer skulle vara 

föredömligt men att verkligheten ser annorlunda ut.  

S-D Logic svar (3) 

Enligt S-D Logic är aktivitet mellan partners och en hög grad av det värdefullt. Informant 5 

belyser att aktiviteten mellan partners ökar alltmer: ”Ja i vilken grad, mer och mer skulle jag 

vilja säga…” Informanten ger även exempel:”… tredjepartslogistik kan ju vara det om man 

till exempel pratar logistik (Informant 5, 2011). Informanten betonar ytterligare än gång att 

graden av integrationen i företag ökar: ”… mer och mer, ja absolut ingen tvekan” (Informant 

5, 2011). 

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Informant 10 menar att det inte nödvändigtvis sker en interaktion mellan partners: ”inte 

nödvändigtvis, om man nu svarar generellt, [det] kan vara så, men det beror helt på 

situation…” (Informant 10, 2011) Informanten säger också:” [det] beror på vilken roll den 

aktören mellan har. Det finns olika typer av distributionskanaler där olika aktörer har olika 

roller, [det] kan vara [det ] behöver inte vara[en relation] …” (Informant 10, 2011). Med 

bakgrund mot att informanten ger en bild av att det sker ibland men att det inte nödvändigtvis 
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behöver finnas en relation valdes kategorin Mitt-i-mellan då S-D Logic förespråkar en hög 

grad av interaktion och aktivitet.  

4.13 Källan till välfärd 

4.13.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, åtta stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, två Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  

4.13.2 Jämförelse av svar på fråga 11 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (8) 

När Informant 3 fick frågan om vad som är källan till välfärd förde personen först följande 

resonemang:  

Den är väldigt upp till bedömarens öga. Det är väl så här att i ett visst samhälle så 

definierar man välfärd i förhållande till den utvecklingen samhället har. Om du 

frågar de flesta svenskar så anser de att de flesta afrikaner har väldigt låg välfärd. 

Frågar du afrikanerna om de känner sig fattiga så svarar de ”nej”. Så att det är upp 

till betraktarens öga höll jag på att säga… Alltså, omöjligt att svara på något vis. 

Välfärd, jag skulle jag vilja påstå att i de flesta samhällen betraktar man välfärd så 

som man har det i det samhället. Där har man det ganska bra. Undantag finns ju 

naturligtvis där väldigt många svälter men det är inte särskilt vanligt. Man kan tro att 

det är det men det är inte så där överdrivet vanligt. Men de allra flesta samhällen 

anser nog att de själva har någon sorts välfärd. Sedan så kan ett annat samhälle som 

tittar på det tycka att ”de vet ju inte vad de pratar om”. Så är det (Informant 3, 2011). 

Vi frågade sedan informanten om den främst tror att det är ägande eller kunskap som utgör 

välfärden och fick då detta svar: 

Ja om du nu ska placera in det på någon sorts absolut skala, välfärd, så vill jag påstå 

att det är kunskapen, till hundra procent. Å andra sidan ger hög kunskap ofta högt 

ägande så småningom. Men det är inte ägandet som sådant utan kunskapen som styr. 

Å andra sidan kommer ägandet att dra till sig bra kunskap. Så det är ömsesidigt. 

Men det är kunskapen i första hand (Informant 3, 2011). 

Kategoriseringen gjordes framförallt på den senare delen av svaret, att kunskap som ger 

välfärd och hur kunskap skapar annat, som kan ägas. Detta överensstämmer helt med S-D 

Logic synsätt på välfärd som anser att källan till välfärd är kunskap och möjligheten att 

använda operantresurser nu och i framtiden.  

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Informant 9 börjar med att konstatera att frågan är svår ”Den tycker jag var jättesvår att svara 

på. Jag vet inte vilket perspektiv jag ska ta på det” (Informant 9, 2011), en känsla som delas 

av flera av informanterna. Vi nämner därför om välfärden främst kretsar kring det materiella 

eller immateriella samt om det är ägande eller tillgång som bygger välfärd. Då fick vi följande 

svar: 
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Materiella och immateriella så är det väl både och. Det går inte, alltså det är ganska 

meningslöst att prata om immateriella om man inte har en materiell bas, så tror jag 

det funkar. Sen så tror jag ägandet är mer och mer sekundärt. I kommande 

generationer så blir det helt ointressant. Det finns väl många tecken på det? Spotify
6
 

inte minst. Alltså tillgången är det som är intressant egentligen. Ägandet det är helt 

ointressant (Informant 9, 2011). 

Svaret bedömdes som ett Mitt-i-mellan-svar för att såväl det materiella som det immateriella 

är viktigt enligt informanten. Den materiella delen hör samman med G-D Logic och det 

immateriella med S-D Logic varför svaret därför hamnar i mitten. Trenden informanten ser 

och de exempel som ges är av S-D Logic karaktär, där inte längre ägandet är i fokus utan 

tillgången och i det specifika exemplet gäller det dessutom tillgången av en tjänst vilket är än 

mer förenligt med S-D Logic. 

4.14 Omvärldens kontrollerbarhet 

4.14.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i sju svar i G-D Logic-svarskategorin, två stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, inga Mitt-i-mellan-svar samt en i Övriga svar-kategorin.  

4.14.2 Jämförelse av svar på fråga 14 mot den teoretiska referensramen 

G-D Logic svar (7) 

Som det går att se i den teoretiska referensramen så skriver Vargo och Lusch att enligt G-D 

Logic är externa miljöer, omvärlden, krafter som inte går att kontrollera och därför är givna 

variabler, för såväl kund som företag. Inledningsvis är informanten på väg att säga något men 

avbryter meningen. Svaret som sedan följer är ”den är nog mer och mer okontrollerbar” 

(Informant 8, 2011), ett G-D Logic svar.  

Den är ganska, nej, den är nog mer och mer okontrollerbar… Jag tror att det är väldigt 

mycket man inte kan påverka som bara händer, man ju se på senaste tidens 

världsutveckling, att det är allt mer som ligger utanför ens kontroll... (Informant 8, 2011) 

S-D Logic svar (2) 

När Informant 1 får frågan kan omvärlden kontrolleras ges svaret: ”Inte fullständigt, men den 

går att påverka [tystnad]annars hade det ju vart meningslöst (Informant 1, 2011) Enligt S-D 

Logic utgörs anser att omvärlden utgörs av en mängd resurser som förvisso kan innebära 

motstånd men det är hur man som kund eller företag förhåller sig till det hur man kan nyttja 

dessa krafter.  

Övriga svar (1) 

Informant 5 svar har vi valt att placera i kategorin Övrigt svar. Svaret informanten ger om 

huruvida omvärlden kan kontrolleras eller ej är tvetydigt ”den kan påverkas” samt ”… men 

inte kontrolleras” Av detta skäl valdes kategorin Övrigt svar då dessa två citat blir 

motsägelsefulla sett till vad teorin säger. 

                                                 
6
 Spotify är en musiktjänst som delvis kräver Internetuppkoppling, för mer information se: 

http://www.spotify.com/se/  
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4.15 Huruvida omvärlden främst är ett hot eller en möjlighet 

4.15.1 Sammanställning av frågans svar 

Analysen resulterade i inga svar i G-D Logic-svarskategorin, åtta stycken svar i S-D Logic-

svarskategorin, två Mitt-i-mellan-svar samt inga i Övriga svar-kategorin.  

4.15.2 Jämförelse av svar på fråga 15 mot den teoretiska referensramen 

S-D Logic svar (8) 

Enligt S-D Logic utgörs inte omvärlden av okontrollerbara krafter utan av resurser som 

visserligen kan innebära ett motstånd men som kunder och företag kan använda sig av genom 

att ett medvetet förhållningssätt till motståndet intas och motståndet hanteras. Informanten 4 

åsikt är att omvärlden är en möjlighet men påtalar att i verkligheten är det få som verkligen 

drar nytta av förändringar i omvärlden.  

De flesta ser det nog som hot. Men egentligen är det möjlighet, att man använder 

förändringarna i omvärlden, men det är det ju få som verkligen drar nytta av dem. 

(Informant 4, 2011) 

Mitt-i-mellan-svar (2) 

Informant 8 ger ett svar som har inslag av både S-D Logic och G-D Logic resonemang. Enligt 

G-D Logic går inte omvärlden att kontrollera, den består av givna variabler. Informanten svar 

påvisar att det är ”ett hot för många” samt ”att hantera det så det kan bli en möjlighet”. Det 

är därför inte möjligt att klassa in svaret i någon av dessa kategorier utan svaret bedöms vara 

mitt i mellan synsättens ramar. 

I det korta perspektivet är det nog ett hot för många, men jag tror ju ändå att i det långa så 

handlar det väl om att hantera det så det kan bli en möjlighet. (Informant 8, 2011) 

4.16 Definition av service 

4.16.1 Exempel på svar på frågan 

Nedan återges tre stycken informanters svar av varierande karaktär på frågan hur de definierar 

service. 

Man får skilja på två typer av service; antingen en ren icke fysiskt orienterad 

funktion eller en funktion relaterad till en viss fysisk produkt. Ren funktion utan 

koppling till fysisk produkt så är det ju samma sak som en produkt, det är ju en 

behovstillfredställning. Det vill säga någon har ett behov att bli friserad i håret 

exempelvis […]det är precis samma definition tycker jag som en produkt. Du har ett 

behov som behöver tillfredsställas. Det andra är att om du köper en TV […]och inser 

att du inte kan montera den […] då kommer en additiv servicefunktion, då måste 

man komplettera den fysiska produkten med ett service element (Informant 6, 2011). 

 

Service det är prylar och kunskap som ser till att hålla igång en vara, förlänga 

livslängden (Informant 2, 2011). 
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Det är väl någon sorts kringerbjudande som inte finns förrän det görs. Någon sorts 

interaktion mellan, två minst, parter. Något immateriellt, som produceras samtidigt 

som det konsumeras, med något sorts nyttoperspektiv (Informant 8, 2011). 

4.17 Dominant synsätt, G-D Logic eller S-D Logic?  

4.17.1 Exempel på ett antal svar på frågan 

Nedan återges fyra stycken informanters svar av varierande karaktär på frågan om det rådande 

dominerande synsättet är varu- eller servicecentrerat  

Det tål ju att tänka på... Synsättet skulle jag nog vilja säga är varucentrerat, med en svag trend 

åt en förändring åt andra hållet. Men det är fortfarande varu tycker jag (Informant 10, 2011). 

 

För mig så har det här gått ihop, det finns inga renodlade varor eller renodlade, ja eller det 

kanske finns renodlade tjänster, men med varuinslag ändå. Så vad jag menar är att den här 

gamla uppdelningen, den tydliga uppdelningen, håller på att suddas ut. Allt mer av det vi 

uppfattar som varor och så vidare det kanske består av något slags fysiskt skal laddat och 

sedan är det laddat med tjänster, så att… den där definitionen, man får nog tänka om lite 

grand (Informant 2, 2011). 

 

Vi lever nog i, här är vi nog i en förändring. Det är mer service än varor idag och alla varor, 

eller många varor har också en service kopplad till sig. Just det här "lös hela mitt problem", 

där kopplar man på mycket service. Däremot tror jag att mentaliteten, värderingarna inte 

riktigt har hängt med. Det gör det ju aldrig. Det är en förskjutning här emellan där vi tänker 

lite för mycket varor och lite för lite service: Lite för mycket product out och lite för lite 

customer in. Även på service, att vi trycker ut service när vi[företaget] kan. Sjukvården är väl 

ett ypperligt exempel? ”Nu ska vi operera 1000 sådana här nästa år” och så bygger 

budgetstyrningen och allting på det vi ska göra och det är inte alls kopplat till det verkliga 

behovet som kommer ske nästa år utan det är väldigt mycket product out (Informant 9, 2011). 

 

Vi har nog varit varucentrerade men är på väg mot servicesidan utav det hela, tjänster… Jag 

tror att det har varit varucentrat under hyggligt närtid och säg 5-7 år bort. Om du backar tio år 

och sju år framåt från då så har det varit väldigt varucentrerat, nu är det mer servicecentrerat. 

Ja eller, inte servicecentrerat men tjänster och service har ökat i betydelse. Det kan också vara 

kopplat att man lever i en viss ålder, ökande ålder, som får en att glida åt det hållet. Jag är inte 

hundra på att jag har rätt nämligen, men jag talar för mig själv. För mig har det utan tvekan 

haft den utvecklingen. Det är rätt viktigt att förstå att vad jag tror och vad tror resten av 

världen, det är inte självklart att det är samma (Informant 3, 2011). 
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4.18 Sammanfattning av analys  
Som det går att se i Tabell 2 är svaren på de frågor som kategoriserats, 1-15, spridda.  

Tabell 2 Sammanställning av antalet svar i varje svarskategori för frågorna 1-15 

Fråga G-D Logic S-D Logic Mitt-i-mellan Övriga svar 

1 3 4 3 0 

2 0 9 1 0 

3 5 3 2 0 

4 3 1 4 2 

5 2 2 3 3 

6 0 8 2 0 

7 0 6 1 3 

8 2 4 3 1 

9 1 4 5 0 

10 5 4 1 0 

11 0 3 2 5 

12 5 3 2 0 

13 0 8 2 0 

14 7 2 0 1 

15 0 8 2 0 

 

Vidare har endast två av de tio informanterna, Informant 2 och Informant 9 ett dominerande
7
 

synsätt. I båda fallen är det S-D Logic. 

Tabell 3 Redogörelse för informanter med dominerande synsätt 

Informant Antal S-D Logic 

svar  

Informant 2 13 stycken 

Informant 9 11 stycken 

 

De 17 frågor som ställdes vid intervjuerna var indelade i åtta områden, utifrån Vargos och 

Luschs ”TABEL 2” (Vargo & Lusch, 2004a, s. 7) där de berör G-D Logic och S-D Logic 

synsätt på sju områden. Den avslutande åttonde kategorin skapade vi själva som ett 

komplement. Områdena återfinns nedan. 

                                                 
7
 Dominerande är det enligt oss när omkring tre fjärdedelar av informantens alla svar är i en svarskategori. 
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1. Utbyten 

2. Varors roll 

3. Kunders roll 

4. Värde 

5. Interaktion mellan företag och kund 

6. Välfärd 

7. Omvärlden 

8. Synsätt och definitioner 

 

En sammanställning av antalet svar i varje svarskategori per område återfinns i Tabell 4. Inte 

heller på den här nivån är det någon tydlig dominans av en svarskategori. Generellt är svaren 

fortsatt förhållandevis jämt fördelade över svarskategorierna. Inom tre områden är dock 

antalet svar i S-D Logic kategorin betydligt fler till antalet än svaren är i de andra 

svarskategorierna; Utbyten, Interaktion mellan företag och kund samt Välfärd.  

Tabell 4 Totalt antal svar i varje kategori per område för frågorna 1-15 

 G-D Logic S-D Logic Mitt-i-mellan Övriga svar 

Utbyten 3 13 4 0 

Varors roll 8 4 6 2 

Kunders roll 2 2 3 3 

Värde 2 18 6 4 

Interaktion mellan företag och kund 11 14 10 5 

Välfärd 0 8 2 0 

Omvärlden 7 10 2 1 

 

Sammanfattningsvis gällande de teoribaserade frågorna, 1-15, så går det att konstatera att 

totalt sett av de 150 svaren som gavs på frågorna är det flest antal svar i S-D Logic kategorin, 

se Tabell 5. Antalet svar i G-D Logic kategorin och Mitt-i-mellan är samma och summeras de 

är de så när som på tre svar lika många som antalet svar i S-D Logic kategorin. Resterande 15 

svar återfinns i Övriga svar vilka är fördelade på åtta svar som inte omfattas av teorin samt sju 

svar som ej svarar på den ställda frågan.  

Tabell 5 Totalt antal svar i varje svarskategori för frågorna 1-15 

G-D Logic S-D Logic Mitt-i-mellan Övriga svar 

33 69 33 15 

 

Gällande den nästa sista frågan där informanterna fick ge sin definition av service kan det 

konstateras att definitionerna var av olika utseende. Ett antal exempel återges under 4.16.1. 

I den avslutande frågan fick informanterna ge sin åsikt gällande vilket synsätt de anser vara 

dominerande. Är det varu- eller tjänstecentrerat? Även här finns det en spridning i svaren 

vilket går att se i Tabell 6. Spridningen korresponderar väl mot de tendenser vi sett i frågorna 

där informanternas synsätt ställdes mot G-D Logic och S-D Logic. 

Tabell 6 Dominerande synsätt enligt informanterna 

 G-D Logic S-D Logic Mitt-i-mellan Övriga svar 

3 4 3 0 
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5. Analysen utifrån Kuhns vetenskapsfilosofi  
Inledningsvis ställde vi oss frågan om marknadsföringsdisciplinen och dess aktörer befinner 

sig mitt i ett paradigmskifte, om ett skifte redan skett eller om det är så att ett skifte inte håller 

på att ske. För att kunna föra en givande diskussion kring frågeställningen med understödda 

resonemang applicerar vi först Kuhns vetenskapsfilosofi på de tendenser som synliggjorts i 

sammanfattningen av analysen. Därigenom är det möjligt att finna karakteristiska drag i 

Kuhns vetenskapliga revolutioner och se tecken på eventuella paradigmskiften för att på så 

sätt besvara undersökningens frågeställning och syfte.  

5.1 Applicering av Kuhns vetenskapsfilosofi på analysen 

De tendenser som vi framförallt har kunnat finna ur vår undersökning visar att synsätten och 

åsikterna är delade bland praktiker, lärare och forskare inom logistikens Sverige gällande 

marknadsföringsämnet.  

Den avslutande frågan där informanterna fick uttala sig om samhället domineras av ett varu- 

eller servicecentrerat synsätt kom med facit i hand att fylla en validerande funktion. Svaren 

fördelade sig jämt över kategorierna vilket befäster det som de resterande delarna av 

undersökningen påvisade, att inget synsätt är dominant.  

5.1.1 Varierande begreppsapparat 

Karakteristiskt för paradigmskiften är att det går att finna aktörer inom samma vetenskap som 

inte delar samma begreppsapparat och synsätt vilket kommer sig av att de enligt Kuhn tillhör 

olika paradigm. Det är heller inte ovanligt att samma begrepp används av båda paradigmen 

men innehar olika betydelser. Det kan förklaras av att det nya paradigmet kommer ur det 

gamla så begreppen följer med, men då inte synsätten är desamma mellan paradigmen ges 

begreppen olika innebörd. 

Ett exempel på detta går att se när informanterna tillfrågades om vad varor är. Informant 1 

respektive 3 gav följande skilda svar som återfinns i citaten nedan.  

Varor är sådant man kan ta på, konkreta saker. En del pratar om produkter och 

tjänster men tjänster är också produkter, däremot varor och tjänster är två olika saker 

enligt min mening (Informant 1, 2011). 

Om man säger produkter, som man skulle kunna likställa med varor, så delar jag 

ofta upp det i fysiska produkter eller fysiska varor och tjänster. Och pratar vi 

försäljning så är det ofta en kombination av dem, inte alltid, men ofta (Informant 10, 

2011).  

Informant 1 skiljer mellan varor och tjänster, menar vidare att tjänster är lika med produkter 

och som vi tolkar det att varor också är produkter. Enligt Informant 10 å andra sidan så 

likställs varor och produkter med varandra men särskiljs från tjänster. Begreppet produkter 

har således olika innebörd.  

5.1.2 Anomalier som kan förklaras av S-D Logic 

Anomalier uppkommer enligt Kuhn när verkligheten inte kan förklaras av det rådande 

paradigmets teorier. Vidare menar Kuhn att verkligheten fortsatt är densamma men att 
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vetenskapen får nya synsätt och förhållningssätt till den. Informant 9 för följande resonemang 

i sitt svar på frågan vad källan till välfärd är: 

… sen så tror jag ägandet är mer och mer sekundärt. I kommande generationer så 

blir det helt ointressant. Det finns väl många tecken på det? Spotify inte minst. 

Alltså tillgången är det som är intressant egentligen. Ägandet det är helt ointressant 

(Informant 9, 2011).  

Att ägande blir allt mindre viktigare och att det istället är tillgång till resurser och det som 

utbyts som är det essentiella är inte förenligt med G-D Logic. Däremot överensstämmer det 

med S-D Logic. Exemplet skulle därför kunna ses som en möjlig upphovskälla till anomalier. 

Enligt Kuhns filosofi så leder anomalier till att den rådande normala vetenskapen ifrågasätts 

och detta upphör inte förrän teorier kan förklara det för tillfället oförklarliga. Förklaringarna 

kan komma ur det rådande paradigmet vilket innebär att inget paradigmskifte sker. Alternativt 

skjuts problematiken på framtiden om det är så att det rådande paradigmet är på en för låg 

utvecklingsnivå för att överhuvudtaget kunna förklara anomalin. Den sista möjliga 

upplösningen av krisen är att ett skifte sker och ett nytt paradigm skapas. De tecken vi ser på 

anomalier och som kan förklaras av S-D Logic talar för att det tjänstecentrerade synsättet är 

en värdig paradigmkandidat.  

5.1.3 Anomalier som varken kan förklaras av G-D Logic eller S-D Logic 

På framförallt två stycken frågor gav flera informanter liknande svar som inte är förenliga 

med varken G-D Logic eller S-D Logic. Gällande frågan som berörde vilken roll kunden har i 

relationen med företaget fick vi flera svar liknande det svar Informant 3 gav:  

Att förmedla en önskan om vad han[kunden] vill skaffa, vara eller tjänst (Informant 

3, 2011). 

Enligt G-D Logic är kunden en mottagare och enligt S-D Logic en samskapare. Att kunden 

skulle vara en typ av kravställare vilket vi tolkar informanternas svar som skulle kunna anses 

vara en anomali som kräver en lösning. En lösning som ligger utanför G-D Logic och S-D 

Logic referensramar i dagsläget.  

Samma situation uppstår vid frågan som behandlar om någon av parterna, företaget eller 

kunden, är styrande i utbytet mellan dem och vem som i så fall är det. Enligt G-D Logic är 

företaget den styrande parten medan S-D Logic menar att båda parter är viktiga resurser för 

varandra och därmed har ett mer jämbördigt förhållande. Flera informanter gav dock svar 

liknande det som följer: 

Ja kunden är ju styrande. Ska vara i varje fall, blir mer och mer styrande. Men om man skall 

lägga någon prioritet på det hela så är det kunden som styr (Informant 5, 2011). 

Att det finns anomalier som varken kan förklaras av G-D Logic eller S-D Logic talar för att 

det finns brister hos paradigmen. Kuhn säger dock att även om ett nytt paradigm måste 

erbjuda bättre teorier måste inte paradigmet kunna förklara allt. Därmed går det inte att fastslå 

att G-D Logic och S-D Logic inte är fullvärdiga paradigm. Det som undersökningen påvisar 

säger ändock något om synsättens svaga punkter vilket kan tyda på behovet av ett alternativt 

paradigm.  
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5.2 Ifrågasättande av Kuhns vetenskapsfilosofi 
Avslutningsvis så vill vi belysa en del av Kuhns vetenskapsfilosofi som vi menar inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Så många som åtta av de tio intervjuade informanterna har inte ett dominerande synsätt. Detta 

faktum går emot delar av Kuhns synsätt gällande det motstånd anomaliupptäckter möts av. 

Vid kriser och eventuella paradigmskiften menar Kuhn att merparten människor försvarar sina 

synsätt och därigenom det rådande paradigmet, ofta hela sina liv. Då paradigm enligt Kuhn är 

oförenliga med varandra menar Kuhn att en individ inte kan dela två paradigms synsätt 

samtidigt. Det skulle alltså innebära att Kuhn djärva påstående inte är sant. 

Att förkasta ett paradigm utan att samtidigt acceptera ett annat, är att förkasta 

vetenskap som sådan (Kuhn, 1997, s. 71). 

Nedan återger vi ett exempel på hur Informant 4 under en fråga ger enligt vår analys, ett 

tydligt G-D Logic svar medan samma informant en annan gång ger ett tydligt S-D Logic svar. 

Enligt Kuhn borde inte någon som är stark anhängare av ett paradigm kunna vara förtrogen 

med ett kandiderande paradigm samtidigt.  

När informant 4 tillfrågades om vad varor är ger den följande G-D Logic svar: ”saker man 

kan ta på” (Informant 4, 2011). På frågan var värde finns någonstans ger Informant 4 sedan 

ett tydligt S-D Logic svar: ”jag skulle säga i hur man upplever användningen av denna, 

oavsett vad det är för något, under hela tiden man har det” (Informant 4, 2011). 
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6. Slutsats 
Syftet med den här undersökningen var att se ”… om marknadsföringsdisciplinen och dess 

aktörer befinner sig i ett paradigmskifte enligt Thomas S. Kuhns vetenskapsfilosofi och i så 

fall även i vilken av faserna i den vetenskapliga revolutionen. Vidare ämnar undersökningen 

till att se om disciplinen befinner sig i det äldre varucentrerade mikroekonomiska paradigmet, 

i ett nytt servicecentrerat paradigm, någonstans där emellan eller i ett helt annat paradigm”. 

Utifrån den diskussion som förts ovan drar vi slutsatsen, givet avgränsningarna, att 

marknadsföringsämnet befinner sig i en krisfas. Vi har funnit anomalier, som framförallt inte 

kan förklaras av G-D Logic men i vissa fall heller inte av S-D Logic. Vi fann också att samma 

begrepp har olika mening vilket visar att det finns flera synsätt inom disciplinen. Enligt Kuhns 

vetenskapsfilosofi är detta vanligt vid paradigmskiften där det nya paradigmet övertar begrepp 

men ger dem ny innebörd. Det skulle alltså tyda på att krisfasen kan komma att upplösas 

genom att ett nytt paradigm tar form.  

Tendenserna vi observerat är att det varucentrerade paradigmet inte längre är dominerande. I 

dagsläget är inte heller S-D Logic eller något annat paradigm dominant enligt vår analys. I 

vilken grad det här påverkas av att det faktiskt kanske är så att Kuhns vetenskapsfilosofi inte 

är fullständig. Detta är något vi inte kan besvara genom vår undersökning. Om det faktiskt är 

så, till skillnad från vad Kuhn anser, att människor kan verka inom flera normala vetenskaper 

och därigenom dela flera paradigms synsätt är det ett område framtida forskning får utröna.  

Vi kan inte med säkerhet säga hur krisfasen inom marknadsföringsdisciplinen kommer att 

upplösas, men de tendenser vi funnit talar något mer för att ett nytt paradigm kommer ta form 

snarare än att ämnet återgår till ett varucentrerat synsätt. I dagsläget förefaller det alltså att 

marknadsföringsdisciplinen inte har ett rådande paradigm.  
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7. Reflektion och lärdomar 
Bakom uppsatsen ligger många långa diskussioner och ytterligare efterforskningar gällande 

såväl teori som metodologi vilket inte framkommer direkt i uppsatsen. De har gjort oss 

tryggare i vad vi framställt och varför vi gjort det och därigenom indirekt styrkt uppsatsen. 

I sammanfattningen av analysen valde vi att visa hur många av svaren i Övriga svar-kategorin 

som är ”svarar ej på frågan”-svar alternativt att det är svar som inte omfattas av teorin. 

Lärdomen vi dragit av detta är att vi borde ha valt att redovisa svaren så redan från början. Det 

intressanta är att kategorin från början faktiskt benämndes ”svarar ej på frågan” men den 

benämningen blev vi låsta av i analysarbetet och ändrade därför tidigt i arbetsprocessen 

kategorinamnet till Övriga svar.  

Vi har flera gånger under arbetets gång börjat ha hypoteser om utfallet. Vi har dock medvetet 

valt att avsluta de diskussionerna för att inte färga undersökningen av våra högst personliga 

spekulationer i ett för tidigt skede. Det går ändå aldrig att frångå att kvalitativa studier blir 

mer subjektiva än vad kvantitativa studier blir, därmed inte sagt att den kvalitativa studien kan 

tillåtas vara hur subjektiv som helst och ändå anses vara en tillförlitlig undersökning. Därav 

vår medvetet valda, enligt vissa kanske hårda ståndpunkt. 

Avgränsningarna skapades innan den teoretiska referensramen tog sin form. Det vill säga att 

vi trodde att paradigm utgörs av forskare, utbildning, praktiker med mera. I Kuhns 

resonemang utgörs paradigm enbart av forskare som verkar inom en normal vetenskap. En 

regelrätt testning av Kuhns filosofi mot samhällsvetenskapen borde kanske därför endast 

göras bland forskare. Vi vill dock tillägga att vi inte delar Kuhns enligt vår mening snäva 

uppfattning om vad en vetenskap och paradigm utgörs av varför vi inte ångrar våra val. Vi tar 

med oss det som en insikt och ger det som råd till framtida forskning att förhålla sig till. 

Vi slogs flera gånger av komplexiteten i Kuhns vetenskapsfilosofi. Flera gånger upplevde vi 

att det fanns motsägelser i det han skriver. Då vi aldrig syftat till att undersöka 

vetenskapsfilosofin i sig har vi därför inte berört de avsnitten. Vi vill förtydliga att vi känner 

oss trygga i att vi fått med de delar som är aktuella och viktiga för vår forskning. 

Avslutningsvis bör det också tas i beaktning att vi använt Kuhns teorier, vars resonemang 

utgår från naturvetenskapen, och ställt dem mot en samhällsvetenskaplig disciplin som inte 

har samma kännetecken som naturvetenskapliga discipliner. Kanske är det så att Kuhns 

vetenskapsfilosofi inte är det lämpligaste sättet att betrakta och förklara samhällsvetenskapen 

utifrån?  
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Efterord 
Vi vill avslutningsvis återkoppla till de resonemang vi inledningsvis förde kring 

undersökningens relevans och bidrag. Utifrån de synsätt vi har testat har vi genom vår 

undersökning kunnat dra slutsatsen att marknadsföringsdisciplinen inte har ett dominerande 

paradigm i dagsläget, vilket påverkar såväl forskningen, utbildningen samt de som praktiserar 

ämnet. De som inte redan har ställt sig frågan vilket synsätt de själva har kan säkert komma 

att göra det efter att ha studerat vår undersökning. Något som på sikt kan resultera i att ett 

paradigm återigen blir dominerande.  

En utveckling av den forskning vi bedrivit skulle kunna vara att testa andra synsätt än just G-

D Logic och S-D Logic. En väg att gå skulle kunna vara att göra en renodlad induktiv 

undersökning där de generella synsätten får växa fram utifrån urvalets åsikter och synsätt.  

Vi skulle också finna det intressant att gå på djupet kring specifika delar i Kuhns 

vetenskapsfilosofi. Exempelvis skulle följande som vi skrev under Normal vetenskap kunna 

ligga till grund för vidare forskning:  

… styrkan i en normal vetenskap, i ett paradigm, visar sig genom att gruppen av 

forskare löser problem som är fundamentala för sin genre bättre än sina konkurrenter  

Undersökningen skulle kunna likna vår inledningsvis där företag klassificeras enligt G-D 

Logic och S-D Logic. Sedan skulle företagen bedömas utifrån någon form av mätetal, 

exempelvis lönsamhet eller kundnöjdhet, för att se vilket synsätt som är ger bäst utslag. 

Förutom att en sådan undersökning skulle vara ett bidrag till praktiker gällande betydelse av 

vilket synsätt de har skulle undersökningen också verifierar eller falsifiera Kuhns påstående.  

Avslutningsvis såg vi att undersökningen skulle komma att fylla ett tomrum i det enligt våra 

efterforskningar outforskade området mellan samhällsvetenskap och Kuhns vetenskapsfilosofi 

vilket berördes i inledningen. Av naturliga skäl har därför heller inte metoden testats tidigare. 

Då det varit möjligt för oss att dra slutsatser kring vilken fas marknadsföringsdisciplinen 

befinner sig i uti den vetenskapliga revolutionen enligt Kuhns filosofi tyder det på att den 

valda metodologin är lämplig. Därmed inte sagt att den inte kan förfinas och därigenom ge 

starkare belägg för det som undersöks.  
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Bilaga 1- Intervjuformulär 
Informant 

Plats  

Datum 

 

Får vi spela in?  

 

(Vill informanten vara anonym?)  

 

Presentation av uppsatsen; Två forskare Stephen Vargo och Robert Lusch har 

hypoteser om hur tankarna kring, synsätt samt modeller och teorier som präglar 

affärer, handel och utbyten har utvecklats och förändrats. Finns inget rätt eller fel! Vi 

testar forskarnas hypoteser. 

Svara utifrån dina (informantens) erfarenheter, upplevelser och åsikter. Svara generellt.  

 

Tydliggöra att frågorna kan upplevas som abstrakta och fåordiga men det kommer sig 

av att vi inte vill ge för många, eventuellt ledande ord.  

 

Åtta områden, med vardera 2-3 frågor, totalt 17 frågor. Alltså krävs inte långa 

resonerande svar utan det räcker i många fall med korta svar, det du tänker på först.  

 

Inleda intervjun med att berätta om sin yrkesbakgrund 

 Antal år som yrkesverksam(cirka): 

 Yrke/funktion(titel?): 

 Nationellt/internationellt verksam: 
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Informant 

1. Vad är det primärt som utbyts? Kan vara mellan individer, och mellan 

organisationer. (Varor eller kompetenser?)  

 

 

 

 

 

2. Vilken typ av resurser ligger främst bakom utbytet?(Materia eller kunskaper och 

förmågor?)  

 

 

 

 

 

3. Vad är varor? (Materia vars form, plats, tid ändras? Eller ett verktyg som används av 

operant (människor) i deras värdeskapande process?  

 

 

 

 

 

4. Är varor en mellanhand eller slutprodukt? 

 

 

 

 

 

5. Vad är kundens roll i relationen med företaget?(Mottagare eller samskapare?)  

 

 

 

 

 

6. Är det företaget eller kunden som avgör vad värde är? 

 

 

 

 

 

7. Var återfinns/hittas värde?( I en produkt? I en upplevelse?)  
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Informant 

8. Används eller utbyts värden?  

 

 

 

9. Producerar företag till eller med kunden?(skulle du svarat likadant för 10-20 år 

sen?)  

 

 

 

 

 

10. Är en relation nödvändig mellan företag och kund? 

 

 

 

 

11. Är någon av parterna styrande i interaktionen mellan företag och kund? Vem i 

så fall?  

 

 

 

12. I vilken grad interagerar partners, underleverantörer och slutkunder med 

varandra?  

 

 

 

13. Vad är källan till välfärd? (Ägande/tillgång till materia? Eller till kunskap?)  

 

 

 

 

14. Kan omvärlden kontrolleras?  

 

 

 

15. Är omvärlden främst ett hot eller en möjlighet? 

 

 

 

16. Definiera service(skulle du definierat den likadant för 10-20 år sedan?)  
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Informant 

17. Avslutningsvis, skulle du säga att utifrån dina definitioner och uppfattningar av 

vad varor och service är, att vi lever i en värld som domineras av ett varu- eller 

servicecentrerat synsätt?  

 

 

 

Slut och tack! 

 

 

Längd på intervju: 

 

 

 

 

 

 


