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1 Bakgrund 

Jag har under snart två års tid arbetat extra som brevbärare på Posten och har då 

upptäckt att vissa brevbärare benämner dem de delar post till som ”sina kunder”. 

När jag sedan skulle skriva examensarbete var jag i kontakt med Försäkrings-

kassan och upptäckte att även de kallar dem som betjänas av verksamheten för 

kunder. Eftersom båda dessa användningar av ordet kund inte överensstämde med 

min uppfattning av ordets innebörd, nämligen någon som köper en vara eller 

tjänst på en vinstdrivande och konkurrensutsatt marknad, väcktes mitt intresse för 

att undersöka saken närmare. Vilka innebörder ryms i kundbegreppet? 

Etymologiskt sett härrör kund från fornhögtyska kundo som betyder ’(en) 

bekant’, och är en substantivering av adjektivet kund som också fanns i forn-

svenskan och betydde ’känd’ (SAOB 1938). Den modernare Nationalencyklo-

pedins ordbok ger definitionen ”person som gör inköp eller utnyttjar (viss typ av) 

tjänst e.d.” Enligt denna definition är det inte nödvändigt att personen erlägger 

betalning för tjänsten. 

Som en ingång i studien har jag gjort en inventering av några olika samhälls-

serviceverksamheter, och vad jag tror man brukar kalla dem som betjänas av 

verksamheterna. 

 

Försäljare – kund 

Läkare – patient 

Servicehus/vårdhemspersonal – boende/brukare 

Präst/diakon – medmänniska? församlingsbo? 

Lärare – elev 

Förskollärare – barn (Är föräldrarna kunder?) 

Myndighet – medborgare/kund 

Museitjänstemän – museibesökare 

Restaurang – besökare/kund/gäst 

Advokat – klient 

Teater – teaterbesökare 

Tidning – läsare 
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Kund kan faktiskt ersätta alla termerna i högerspalten, om man helt enkelt defi-

nierar kund som ’den som du möter och ger service åt i ditt arbete’. Ett problem 

när man ska diskutera kund eller alternativa benämningar är att det saknas ett bra 

och neutralt samlingsbegrepp för termerna i högerspalten. Jag har funderat på 

olika benämningar, som servicemottagare, avnämare eller konsument, men slut-

ligen bestämt mig för att i denna uppsats använda ordet målperson (i tabeller för-

kortat MP). Jag är medveten om att ordet kan vara problematiskt; det är inte helt 

genomskinligt och för lätt tankarna till att verksamheten har riktad marknads-

föring mot vissa personer eller att personer nödvändigtvis är målet för 

verksamheten. Samtidigt har ordet fördelen att det är ganska allmänt och täcker in 

alla som en verksamhet på ett eller annat sätt jobbar för. Verksamheten behöver 

inte nödvändigtvis vara serviceinriktad, exempelvis kan någon som sitter anhållen 

ses som polisens målperson. De professionella institutionerna som representeras i 

vänsterspalten kommer jag att kalla för verksamheter. 

2 Syfte och hypoteser 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur ordet kund används, dels i 

allmänhet och dels inom tre specifika verksamheter. Inom verksamheterna vill jag 

studera hur bruket är kopplat till situation och vilka attityder som finns till bruket. 

Används andra ord än kund? När och varför? Har verksamhetens ledning ett 

officiellt begrepp, och hur förhåller sig de anställda till detta begrepp? Kan bruk 

och attityder sägas vara ideologiskt motiverade? 

Verksamheternas specifika kundbegrepp vill jag jämföra med vad människor i 

allmänhet lägger i kundbegreppet. Vad ser man som den prototypiska kunden och 

vilka målpersoner ses inte som kunder alls? Min hypotes är att innebörden av 

ordet kund inte är entydig och att benägenheten att använda ordet kund varierar 

med en rad olika faktorer. Några sådan faktorer som jag vill undersöka är 

vinstintresse, konkurrens, finansiering, materialitet och makt enligt tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Faktorer som kan antas påverka benägenheten att använda ordet kund 
Faktorer Benägenhet att använda ordet kund 

 Liten Stor 

1. vinstintresse verksamheten är inte vinstdrivande verksamheten är vinstdrivande 

2. konkurrens verksamheten har monopol verksamheten är konkurrensutsatt 

3. finansiering ingen direkt betalning från MP MP betalar för hela varan 

4. materialitet varan är immateriell varan är materiell 

5. maktförhållande MP har en svag position MP har en stark position 

 

Detta innebär att i verksamheter med stort vinstintresse, hård konkurrens, finan-

siering helt från målpersonerna, påtaglig materialitet hos varan och stark makt-

position hos målpersonen bör ha störst benägenhet att använda kund. Omvänt bör 

verksamheter som i låg utsträckning uppvisar dessa egenskaper vara obenägna att 

använda kund. 

3 Teori 

I min studie av ordet kund kommer jag att utgå från kognitiva teorier om proto-

typikalitet. Men jag kommer också att på detta anlägga ett socialt perspektiv, 

huvudsakligen influerat av den kritiska diskursanalysen. 

3.1 Prototypikalitet 

Enligt klassisk aristotelisk kategoriseringsteori (Taylor 2003:21) kan man sätta 

upp nödvändiga och tillräckliga särdrag för medlemskap i en kategori. För att en 

tvådimensionell geometrisk figur ska tillhöra kategorin rektangel ska den vara en 

fyrhörning med räta vinklar i varje hörn. Om vi ändrar kraven på särdragen och 

säger att det inte är nödvändigt med räta vinklar utan att det räcker med att 

motstående sidor är lika långa definierar vi kategorin parallellogram. Vi skulle 

istället kunna lägga till kravet att alla sidor ska vara lika långa, och då har vi kate-

gorin kvadrat. 

Ett grundantagande inom klassisk kategoriseringsteori är att alla medlemmar i 

en kategori har samma status. Det finns ingen rektangel som är ett bättre exempel 

på kategorin än någon annan, eller med andra ord: ingen rektangel är mer rek-

tangel än en annan. Särdrag och medlemskap är binära, antingen uppvisar det som 
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ska kategoriseras ett nödvändigt särdrag och är då medlem av kategorin, eller så 

gör det det inte, och då tillhör det inte kategorin. Särdragen är universella egen-

skaper, och inte något som skiftar med olika människors subjektiva upplevelser. 

Det finns inga mellanting, och inga halvmedlemmar, utan alla kategorier har 

skarpa gränser. 

Detta sätt att kategorisera kan verka tillfredsställande vid första anblick, och 

särskilt när man diskuterar geometriska figurer. Men låt oss ta ett annat exempel, 

som skodon. De flesta är nog överens om att en fotbeklädnad som slutar vid 

ankeln är en sko, och en som går upp till knäet är en stövel. Men ett skodon som 

slutar halvvägs mellan ankel och knä, är det en sko eller en stövel? Olika männi-

skor skulle förmodligen svara olika, vilket visar att vår mentala kategorisering av 

skor och stövlar är subjektiv och oskarp. Det skulle alltså behövas en 

kategoriseringsteori som bättre speglar hur människors mentala kategorier ser ut. 

Den alternativa teori, som jag tänker använda för att studera hur kategorin kund 

är konstruerad, utgår från prototypikalitet istället för särdrag, och presenteras 

utförligt i till exempel Taylor (2003) eller Ungerer & Schmid (2006:7–63). Denna 

teori har sin föregångare i Wittgensteins resonemang om familjelikhet och 

definitionen av spel. Det går inte att sätta upp nödvändiga och tillräckliga villkor 

för att definiera ett spel, men däremot liknar varje spel något annat spel, och vissa 

spel bildar undergrupper som dock överlappar med andra undergrupper. Denna 

struktur kallar Wittgenstein för familjelikhet – spel bildar en familj där alla med-

lemmar liknar någon annan, men ingen egenskap delas av alla (enligt Taylor 

2003:42–43, Ungerer & Schmid 2006:28–31). Detta brott med klassisk 

kategoriseringsteori har sedan utvecklats genom ett stort antal forsknings-

undersökningar inom kognitiv psykologi och lingvistik (se vidare avsnitt 4.1). De 

har gett underlag för en kategoriseringsteori som utgår från prototypikalitet och 

som Geeraerts (1997:11) sammanfattar i följande fyra punkter:  

• Prototypical categories exhibit degrees of typicality; not every member 

is equally representative for a category. 

• Prototypical categories exhibit a family resemblance structure, or more 

generally, their semantic structure takes the form of a radial set of 

clustered and overlapping readings. 

• Prototypical categories are blurred at the edges. 
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• Prototypical categories cannot be defined by means of a single set of 

criterial (necessary and sufficient) attributes. 

 

Jag kommer att applicera prototypteorin på kategorin kund, och studera vilka 

målpersoner som är de mest typiska kunderna. Med utgångspunkt i teorin kan 

man utgå från att kategorin kund har luddiga gränser samt bättre och sämre 

kategorimedlemmar, som sinsemellan uppvisar familjelikhet, dvs. delvis 

överlappande attribut. Ju fler attribut som en målperson delar med den 

prototypiska kunden, desto större grad av medlemskap verkar det rimligt att den 

ska ha i kategorin kund. I den här uppsatsen kommer jag dock inte att tala om 

attribut, utan väljer istället att tala om faktorer som påverkar benägenheten att 

använda kund (jfr tabell 1). Som framgår av tabell 1 tror jag nämligen att 

ordbruket inte bara påverkas av inneboende egenskaper hos målpersonen, utan 

också av egenskaper hos verksamheten och hela den kontext som verksamhet och 

målperson befinner sig i. Jag undviker ordet attribut, då jag tycker att det i för hög 

utsträckning för tankarna till inneboende egenskaper och att faktorer bättre 

betonar den verksamhetskontext som jag tror är viktigt för hur bruket ser ut. 

3.2 Sociala förutsättningar för våra kognitiva kategorier 

Många socialt inriktade språkforskare utgår från att det råder en ömsesidig påver-

kan mellan språk och sociala förhållanden; samhället formar språket, men med 

språkets hjälp konstruerar och reproducerar vi vårt samhälle. En sådan forskare är 

den kritiska diskursanalytikern Fairclough (1992) som hävdar att alla språkliga val 

har orsak och innebörd, och att dessa är knutna till makt och ideologiska system. 

Även om min undersökning huvudsakligen utgår från prototypteori, som berör 

hur vi kognitivt kategoriserar omvärlden, vill jag även anlägga ett diskurs-

analytiskt perspektiv på studien. Ett sådant synsätt utgår från att förändringar i 

språk och samhälle avspeglar varandra. Vårt sätt att tänka och kategorisera är i 

hög grad färgat av den sociala verklighet som vi befinner oss i. Omvänt konstru-

erar vi vår omvärld genom de kategorier vi delar in den i och sätter namn på. 

Därför är den kritiska diskursanalysen också relevant för min studie, men på ett 

mer övergripande och mindre konkret sätt än prototypikalitetsteorierna. 
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4 Tidigare forskning 

Inom statsvetenskap har det gjorts en del undersökningar av kundbegreppet i 

offentlig sektor, och samtliga dessa studier utgår från dikotomin privat–offentligt 

och demokratiska följder av näringslivets påverkan på det offentliga (Andersson 

m fl 2005, Blid & Peterson 2006, Larsson & Nilsson 2005, Lorentzon 2004 samt 

Montin 2004:163–179). De perspektiv och resultat som där presenteras är 

intressanta och skulle kunna vara relevanta även i en språklig studie av ordet 

kund, men att inkludera dem i min studie skulle göra den alltför omfattande. Jag 

kommer istället först att redogöra för några centrala undersökningar inom 

prototypforskning, och därefter att koncentrera mig på två utomspråkliga 

forskningsperspektiv. Det ena är en kritisk diskussion av kundnöjdhetsteori. Den 

andra är en organisationsteoretisk licentiatavhandling som beskriver hur 

näringslivets ord har integrerats på Försäkringskassan, vilket är relevant eftersom 

kund kan sägas vara ett sådant ord. 

4.1 Prototyper och kategorisering 

Pionjärinsatsen inom prototypforskning ägde rum 1969, och det är Berlin och 

Kays undersökning av hur människor kategoriserar färg (Taylor 2003:8–14, 

Ungerer & Schmid 2006:8–11). Försökspersoner med olika modersmål visades en 

färgkarta och fick sedan i uppgift att ringa in vad som ingick i olika färgtermer 

som röd och blå. Resultatet visade att olika språk kategoriserar färgspektrat på 

olika sätt. Även när det gällde talare av ett och samma språk var man inte eniga 

om var gränsen mellan olika färger gick, och samma försöksperson kunde till och 

med uppge olika gränser vid olika försökstillfällen. Intressant är dock att när 

försökspersonerna ombads att från färgkartan välja ut vad de ansåg vara ett bra 

exempel på en färg, till exempel en bra röd, så var enigheten mellan personerna 

mycket stor. 

En annan viktig studie är Labovs undersökning från 1973 av hur vi 

kategoriserar koppar, muggar, skålar och vaser (Taylor 2003:43–45, Ungerer & 

Schmid 2006:20–22). Han visade enkla streckbilder på olika behållare och bad 

folk att namnge de avbildade föremålen. Han visade att ett föremål med cirkulär 

horisontell öppning som smalnade av mot botten, vars maxbredd var lika stor som 

höjden och som hade ett handtag kallades för kopp av alla. När höjden blev lägre 

förhållande till bredden ökade kallade alltfler personer det för skål. Tog man bort 
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handtaget minskade benägenheten att kalla det för kopp. När försökspersonerna 

blev tillsagda att föreställa sig behållaren fylld med varmt kaffe ökade 

benägenheten att använda kopp, men om man istället sa att den var fylld med 

potatismos ökade det andelen skål-svar. Ju högre föremålet var i förhållande till 

bredden, desto mer benägna var folk att använda benämningen vas, och om 

föremålet var cylindriskt istället för avsmalnande mot bottnen ökade mugg-

benämningarna. Slutsatsen blir att kategorierna flyter in i varandra, och att det är 

flera olika attribut som samtidigt påverkar vår kategorisering. 

Den sista  prototypstudien jag ska referera till är psykologen Roschs av hur 

centrala eller perifera olika medlemmar i bland andra kategorin möbler är (Taylor 

2003:45–47, Ungerer & Schmid 2006:16–18). Hon gav en studentgrupp på 200 

personer en lista på 60 föremål, och bad dem poängsätta dem efter hur bra 

exempel de var på kategorin möbler. Hon använde en sjugradig skala där 1 

betydde ”mycket bra exempel”, 4 betydde ”medelmåttligt exempel” och 7 

”mycket dåligt exempel eller inte ett exempel alls”. Resultaten visar att bord, stol 

och soffa ansågs vara de bästa exemplena med snittpoäng nära 1,0 och askkopp, 

fläkt och telefon hamnade bland de sämsta exemplena med poäng över 6,5. 

 

4.2 Kundfokus, kundnöjdhet och lönsamhet 

Inom ekonomi och managementteori talas ofta om kundfokus och kundnöjdhet. 

Ekonomen Magnus Söderlund (1997:10) skriver: 

Allt fler företag talar idag om vikten av att sätta kunden i fokus för verksam-

heten. […] En ökning av intresset för kunder kan också skönjas inom ramen 

för den verksamhet som bedrivs av andra organisationer än företag, eftersom 

det görs försök inom den offentliga sektorn att överta verksamhetsformer 

från det privata näringslivet. Försök görs också att låna in det privata 

näringslivets språk, vilket innebär att vi har kommit att betraktas som 

”kunder” i ökande utsträckning – snarare än patienter, biblioteksbesökare, 

passagerare, elever och skattebetalare. Eller som chefen för Temo opinions- 

och samhällsundersökningar, Hans Alfredson, säger: ”I dag lyssnar staten 

och kommunerna mer på medborgarna, deras ’kunder’. Den offentliga 

sektorn tvingas agera mer som företag.” 



10 

Idag är det dessutom en särskild aspekt på kunder som hamnat i fokus 

för företagens marknadsföring, nämligen vikten av att kunderna är nöjda. 

Söderlund diskuterar också anledningarna till detta intresse för kundnöjdhet och 

konstaterar att det finns en utbredd föreställning att en nöjd kund förväntas vara 

en lönsam kund. Detta samband är något som tas för givet trots att det egentligen 

inte finns ett empiriskt underlag som visar att det nödvändigtvis förhåller sig så. 

Tvärtom kan det vara så att vissa kunder tar oproportionerligt stor andel av före-

tagets resurser i anspråk för att bli nöjda men genererar små intäkter. Han nämner 

vissa forskare som menar att företag bör försöka bli av med ”felaktiga” kunder 

och undvika att attrahera nya kunder av ”fel” slag (Söderlund 1997:146). 

Ett annan fråga som Söderlund diskuterar är om nöjda kunder i förlängningen 

kan sägas generera ett bättre samhälle. Han diskuterar här bland annat kundens 

nöjdhet i förhållande till medarbetarnas nöjdhet. Många företag, däribland Posten, 

har tre huvudmål: lönsamhet, nöjda kunder och personal som trivs. Dessa tre mål 

antas samverka. För att mäta personalens nöjdhet har man regelbundet under-

sökningar där medarbetarna får utvärdera sina chefer och sin arbetssituation. På 

vissa företag har man dessutom utvidgat kundbegreppet och talar om med-

arbetarna som interna kunder, och genomför mätningar av intern kundtillfreds-

ställelse. 

Att lägga så mycket fokus på att i tid och otid utvärdera kundnöjdhet kan ibland 

nästan liknas vid hjärntvätt, skriver Söderlund, eller åtminstone en hög grad av 

ideologisk styrning av medarbetarna.  

4.3 Näringslivets ord i nya miljöer 

Företagsekonomen Kjell Arvidsson beskriver hur idéer från en domän lånas in i 

en annan, närmare bestämt hur två begrepp från näringslivet, platta 

organisationer och processer, översätts till Försäkringskassans verklighet 

(Arvidsson 2003). Även om Arvidssons teoretiska bas är organisationsteori, 

resonerar han även om språkliga val och tillämpar lingvistiska 

översättningsteorier. Han menar att man kan se processen när begrepp från 

näringslivet ska införlivas i den offentliga sektorn som en översättning från 

källspråk till målspråk. Arvidsson använder varken ordet diskurs eller ordet 

rekontextualisering, men jag skulle vilja hävda att hans undersökning beskriver 
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just hur ord och idéer från näringslivsdiskursen rekontextualiseras i den nya 

miljön på Försäkringskassan. Med diskurs menas de grundläggande tanke- och 

handlingsmönster som utmärker en verksamhet (Hellspong & Ledin 1997:51) och 

rekontextualisering att ett begrepp flyttas från en kontext till en annan och därvid 

får en ny innebörd (Linell 1998:33). 

Arvidsson diskuterar också ords konnotation och denotation. Båda dessa kan 

ställa till problem vid en översättning från en miljö till en annan. Man kan i de 

olika kontexterna vara oense om vilken referent ordet syftar på, men även om man 

är ense om denotationen kan orden ha olika konnotation. Intressant är att 

Arvidsson här just har kund som exempel: ”[d]et är inte självklart att samma 

symbol, t.ex. ordet kund […] har samma känslovärde i den offentliga 

förvaltningen som i näringslivet” (Arvidsson 2003:24). 

Arvidsson följer ordens väg in i den nya organisationen och visar att de togs 

emot på olika sätt. Platta organisationer var ett begrepp som justerades steg för 

steg allteftersom det införlivades i Försäkringskassan. Processer däremot 

lyckades aldrig riktigt översättas och ersattes efter ett tag med ordet funktion, som 

nu hade tagit över stora delar av innebörden i processbegreppet. 

5 Material och metod 

För att uppfylla mitt syfte om att studera både enskilda verksamheters specifika 

kundbegrepp och den allmänna uppfattning om vad en kund är behövde jag 

metoder som kunde fånga båda dessa aspekter. För att kunna uttala sig om en 

allmän innebörd behöver man ett relativt stort dataunderlag, och jag valde därför 

att utforma en enkät som kunde spegla ett sjuttiotal människors intuitiva upp-

fattning av ordet kund. Sedan valde jag tre specifika verksamheter, Posten, 

Försäkringskassan och en snabbmatsrestaurang, där jag gjorde kvalitativa 

intervjuer med de anställda för att få höra argument för och attityder till olika 

benämningar. I varje verksamhet försökte jag också få tag på skriftlig 

dokumentation, där verksamhetens målpersoner benämndes. Detta gav tre typer 

av material som listas i tabell 2. 
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Tabell 2: Materialöversikt 

 

Nedan presenterar jag mer ingående enkätstudien, intervjuerna och textanalysen. 

5.1 Enkäter: pilotstudien och huvudstudien 

För att ringa in vad människor i allmänhet lägger i kundbegreppet konstruerade 

jag en enkät (se bilaga 1). I den ombes informanterna först nämna tre ställen där 

de är kunder. Syftet med detta var att se vilka typer av verksamheter som aktua-

liseras först när de tänker på ordet kund. Om kategorin kund fungerar som en 

prototypkategori bör det finnas vissa sorters verksamheter som förekommer 

mycket frekvent bland svaren. 

Sedan följde en lista med 20 stycken påståenden med formen 

Man är kund om man: 

• köper en vara i en affär 

• äter mat på en restaurang 

• besöker ett museum och betalar inträde, osv. 

 

Informanterna ombads ta ställning till påståendena genom att kryssa i något av de 

tre alternativen: håller helt med, håller delvis med eller håller inte med. I de olika 

påståendena försökte jag variera de olika faktorer som jag satt upp i tabell 1. För 

varje påstående fanns en rad där man kunde fylla i en benämning som man före-

drog framför kund. Syftet med denna lista var att se i vilken grad av medlemskap i 

kategorin kund som olika verksamheters målpersoner har och kunna göra en 

Typ av material Antal 

Enkätsvar 70 

Intervjuer  

Posten 4 

Försäkringskassan 4 

Snabbmatsrestaurangen 4 

Texter  

Posten 3 

Försäkringskassan 1 

Snabbmatsrestaurangen 2 
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rangordning liknande den som Rosch gjort för t.ex. kategorin möbel (se Taylor 

2003:46). Jag ville även se om graden av medlemskap samvarierar med de 

faktorer jag ställt upp i tabell 1. Vidare ville jag studera hur stor enigheten mellan 

informanterna är för de olika situationerna som de skulle ta ställning till. 

Innan ovannämnda enkätstudie genomfördes gjorde jag en testomgång där jag 

bad 16 vänner och bekanta fylla i enkäten och även att ge mig återkoppling på 

eventuella brister i enkäten. Pilotenkäten fungerade överlag väl, men jag beslöt att 

göra några smärre justeringar. I piloten hade jag innan listan med påståendena en 

fråga där jag bad folk att definiera ordet kund. Frågan besvarades tämligen likartat 

av de flesta, 12 av 16 definitioner kan likställas med: 

Någon som köper en vara eller tjänst av någon annan. 

Några definitioner var dock något mer komplexa, och en anledning till detta var 

att människor – vilket framkom av kommentarer – gick tillbaka och ändrade sin 

definition efter att ha tagit ställning till påståendena. Jag tror att människor i all-

mänhet gärna vill vara så konsekventa som möjligt, och kravet på att ge en defi-

nition i inledningen kan störa informanterna när de ska ta ställning till påståen-

dena, eftersom de inte vill svara på ett sätt som avviker från den definition de 

själva gett. 

Eftersom syftet med min enkät är att i möjligaste mån kartlägga folks intuitiva 

uppfattning av kundbegreppet, strök jag frågan, så att folk kunde ta ställning till 

de olika påståendena mer spontant, utan att känna sig tvingade att svara enligt en 

definition de tidigare lämnat. Men jag bedömer trots allt att pilotenkätens resultat 

kan användas. Därför är svaren från denna inkluderade i redovisningen av 

resultaten. 

Jag delade ut 78 enkäter. Efter ett bortfall på 8 enkäter (beroende på att infor-

manterna inte svarat eller inte svarat seriöst) fick jag ett material på 70 enkätsvar. 

Drygt hälften av dessa (39 stycken) har besvarats av studenter som går grundkurs 

i svenska. De övriga svaren kommer från de 16 pilotinformanterna och från 15 

anställda som jag intervjuat i olika verksamheter.  
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5.2 Verksamheterna 

Verksamheterna valdes för att få så bra spridning som möjligt på de olika faktorer 

som kan tänkas påverka hur benägen man är att använda ordet kund (jfr tabell 1). 

Dessa variabler är som tidigare nämnts i vilken grad verksamheten var 

vinstdrivande och konkurrensutsatt, om målpersonen står för någon direkt 

betalning, varans materialitet samt hur makt- och beroendeförhållandena mellan 

verksamheten och målpersonen ser ut. De tre verksamheter som undersöktes blev 

Posten, Försäkringskassan och en snabbmatsrestaurang; dessa beskrivs kortfattat 

nedan. 

5.2.1 Brevbärarkontor inom Posten 

Det statliga Postverket hade monopol på brevbefordran fram till 1993, då 

marknaden avreglerades. Drygt ett år senare bolagiserades Postverket och blev 

Posten Sverige AB. Samtidigt är bolaget fortfarande delvis politiskt styrt, då Post- 

och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet med ansvar för att postlagen efterföljs, 

har ålagt Posten att svara för den rikstäckande postservicen. Detta innebär att alla i 

landet, oavsett var de bor, ska ha tillgång till post- och kassaservice till rimliga 

priser (Post- och telestyrelsens webbplats). 

Posten är alltså numera både vinstdrivande och konkurrensutsatt, men de är 

också de enda som har utdelning i hela Sverige och där privatpersoner kan köpa 

leverans av enstaka brev. Företaget med den näststörsta marknadsandelen, City-

mail, har bara utdelning till 43 % av de svenska hushållen och arbetar bara med 

industriell post, dvs. massutskick från stora företag (Citymails webbplats). För 

vanliga privatpersoner som vill skicka brev eller paket är Posten det enda alter-

nativet. 

Jag har valt att studera en specifik del av Posten, nämligen ett brevbärarkontor. 

Postens målpersoner kan ju sägas vara de som betalar för att skicka försändelser. 

Men brevbärarnas målpersoner är ju i första hand de som får brev, och de blir ju 

då mottagare av en vara som någon annan betalt. Brevbärarnas inkomster är alltså 

inte beroende av dem som får brev, men däremot helt beroende av dem som 

skickar försändelser. 

Tjänsten får ses som materiell, det handlar huvudsakligen om att leverera för-

sändelser snabbt och rätt, inte om att skapa några immateriella värden. Den per-

sonliga kontakten mellan brevbärare och målperson varierar väldigt: vissa 
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målpersoner träffar och småpratar brevbäraren med varje dag, men andra har de 

aldrig mött personligen. Brevbäraren kan alltså både vara bekant och helt anonym, 

men oavsett vilket har brevbäraren alltid en viss bild av alla målpersoner eftersom 

hon eller han vet vad de heter, var de bor och vilken typ av försändelser de brukar 

få. 

5.2.2 Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en statlig myndighet med uppgift att administrera den lag-

stadgade och obligatoriska socialförsäkringen. Det handlar alltså om att bevilja 

och betala ut olika typer av ersättning, som sjukpenning, pensioner, föräldra-

penning och bostadsbidrag. Försäkringskassan är alltså varken vinstdrivande eller 

konkurrensutsatt, och verksamheten finansieras genom socialavgifter från arbets-

givare och egenföretagare, skatter och fondavkastningar. 

Försäkringskassan är alltså inte direkt beroende av sina målpersoner, tvärtom är 

målpersonerna ofta i hög grad beroende av socialförsäkringspengar för sin 

överlevnad. Försäkringskassan har därför ett maktövertag över sina målpersoner, 

men samtidigt är Försäkringskassan underkastad socialförsäkringslagen. 

Ekonomiskt är man beroende av den politiska makten, eftersom de anställda 

riskerar att förlora sina jobb vid neddragningar. 

Varan är främst materiell, då den i nästan alla fall sker i form av penga-

utbetalningar till målpersonerna. Ofta kan det dock vara så att ärendet är kopplat 

till någon form av kris eller situation med stark affekt inblandad; man söker er-

sättning för att man blivit allvarligt sjuk eller drabbats av en funktionsnedsättning 

eller söker underhållsstöd för att man genomgått separation och vårdnadstvist. Det 

behöver inte finnas någon personlig kontakt mellan målpersonen och Försäkrings-

kassan eftersom en del ansökningar kan göras direkt på nätet eller genom att man 

postar blanketter, men det är vanligt med både telefonkontakt och personlig 

kontakt mellan handläggare och målperson. I många fall får handläggarna en stor 

inblick i målpersonens livssituation. 

5.2.3 Snabbmatsrestaurangen 

Den snabbmatsrestaurang jag studerat ingår i en större väletablerad kedja, som 

ville förbli anonym i undersökningen. Det är ett företag som är vinstdrivande och 
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konkurrensutsatt, och inkomsterna kommer direkt från målpersonerna som betalar 

när de köper mat i restaurangen. 

Varan kan sägas vara mittemellan materiell och immateriell. Å ena sidan betalar 

man ju för maten som man får, å andra sidan också för upplevelsen att få vara en 

stund i en miljö där man blir serverad och kan koppla av eller umgås. Kontakten 

mellan verksamheten och målpersonen sker alltid genom ett personligt möte, men 

det är relativt kortvarigt och inget där personlig information behöver utbytas. 

5.2.4 Informanter i de olika verksamheterna 

När jag valde informanter i de olika verksamheterna försökte jag göra ett strategiskt 

urval, som gick ut på att få en så stor spridning som möjligt på variabler som 

befattning, ålder, kön och hur många år de varit i tjänst. Informanterna listas i tabell 3. 

 

Tabell 3: Informanter i de olika verksamheterna 
 Kön Ålder Tjänsteår 

Posten    

brevbärare kvinna 19 0,5 

brevbärare kvinna 29 6 

brevbärare man 61 43 

utdelningschef man 43 28 

Försäkringskassan    

jurist man 56 19 

jurist man 64 37 

handläggare man 40 6 

handikappansvarig kvinna 50 3,5 

Snabbmatsrestaurang    

restaurangbiträde kvinna 21 3 

restaurangbiträde kvinna 22 3 

underchef man 29 5 

restaurangchef kvinna 22 5 
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5.2.5 Intervjumetod 

För att få kontakt med informanterna skickade jag, antingen direkt eller genom en 

kontaktperson, ut ett brev där jag kort presenterade min undersökning (se bilaga 

2). Undantaget är Posten där jag muntligen tillfrågade informanterna. Jag 

genomförde sedan intervjuer där jag frågade hur de benämnde sina målpersoner, 

om det skiftade med situationen och vad de tyckte att benämningen kund 

signalerade i förhållande till andra benämningar. Informanterna fick tala så fritt 

som möjligt och uppmuntrades att formulera och motivera sina ställnings-

taganden. Intervjuerna spelades in, och sedan gjorde jag en grov transkribering 

av hela materialet. 

Genom att intervjuerna transkriberades kunde jag i efterhand se inte bara vilka 

benämningar som informanterna uppgav sig använda om målpersonerna, utan 

också vilka benämningar som de faktiskt använde under vårt samtal. Genom 

denna metod framkommer både uppgivet och faktiskt bruk i materialet. 

5.2.6 Textmaterial och textanalys 

Från varje verksamhet valde jag ut en eller flera texter där målpersonerna om-

nämndes. Dessa texter är ofta någon sorts riktlinjer till verksamhetens anställda, 

och därför verkar det rimligt att anta att den benämning som används i texterna är 

den som är officiellt sanktionerad från ledningens sida. I analysen har jag studerat 

vilka benämningar som används och vilken kontexten är. 

På Posten är det ett brev från områdeschefen till alla medarbetarna och affischer 

på arbetsplatsen med direktiv om kundbemötande. Från Försäkringskassan har jag 

ett internt styrdokument. På snabbmatsrestaurangen studerade jag webbplatsen 

och ett internt läromedel för grundläggande restaurangutbildning. Med undantag 

för webbplatsen är samtliga dessa texter internt material som jag inte har tillstånd 

att sprida. Snabbmatsrestaurangens webbplats är ju däremot öppen och allmänt 

tillgänglig, men kan inte uppges eftersom det skulle röja vilken restaurang det rör 

sig om. 

5.3 Material- och metodkritik 

Som i alla undersökningar är det inte möjligt att undersöka hela verkligheten, utan 

bara ett stickprov av den, och urvalet påverkar naturligtvis resultaten. I enkäten 
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gjorde jag ett bekvämlighetsurval, eftersom jag inte ville lägga för mycket tid på 

att söka upp informanter, vilket hade varit nödvändigt för att säkerställa ett statis-

tiskt representativt urval. Enkäturvalet har därför en övervikt av människor i 20-

årsåldern. Men det är ofta så att nya generationer är bärare av språkförändringar, 

så om kund håller på att genomgå en betydelseutvidgning är det förmodligen 

troligare att en yngre generation ger ordet den mest vida innebörden, och därför 

borde urvalet ge bättre ledtrådar om språkutvecklingen än vad en äldre 

informantgrupp hade gjort. Med tanke på detta och på att totalt 70 personer 

besvarat enkäten får man säga att generaliserbarheten är relativt hög. 

Intervjuerna har mer karaktär av fallstudie än enkäten, vilket gör att de inte är 

lika generaliserbara som enkäten. Jag har dock intervjuat fyra olika informanter i 

varje verksamhet, vilket gör det möjligt att dra något mer generella slutsatser om 

vilka benämningar som används i varje verksamhet, och om inställningen till 

dessa är homogen eller heterogen. 

6 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag först att presentera enkätresultaten och därefter resul-

taten av intervjuer och textanalys. 

6.1 Enkätresultat 

6.1.1 Prototypkunden 

Enkätens första fråga syftade till att försöka ringa in vilka verksamheter som har 

de mest typiska kunderna, och 96 % av informanterna nämner någon typ av butik 

som säljer varor. Vanliga svar är H&M, Pressbyrån och Akademibokhandeln. 

Allra vanligast är dock livsmedelsbutikerna; 82 % av informanterna nämner en 

eller flera sådana. Övriga vanliga svar var banker (34 %) och olika typer av 

privata tjänsteleverantörer (32 %), i synnerhet leverantörer av el, telefoni och 

internet, men också olika försäkringsbolag. I övrigt nämner sex informanter en 

restaurang. Gym och frisör får tre omnämnanden vardera och biograf två. Fem 

utstickande verksamheter som bara nämns en gång är tidning, advokatbyrå, 

resebolag, hyresvärd och sjukhus. 
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Även några statliga monopol och myndigheter omnämns. Systembolaget listas 

av fyra informanter och Apoteket av två. Det ska påpekas att Apoteket saluför 

kroppsvårdsprodukter som inte omfattas av monopolet. Myndigheterna CSN och 

Försäkringskassan nämns också en gång vardera och kollektivtrafiken nämns tre 

gånger. 

Resultatet bekräftar att kund fungerar som en prototypkategori, eftersom vissa 

verksamheter, som affärer är betydligt mer typiska än till exempel Försäkrings-

kassan, som bara förekommer en enda gång. Resultaten bekräftar också att de 

faktorer som listas i tabell 1 har relevans, eftersom det för alla vanliga svar gäller 

att verksamheten är vinstdrivande, konkurrensutsatt, kunden betalar för hela varan 

och står inte i något direkt beroendeförhållande, då hon lätt kan välja ett annat 

alternativ. 

6.1.2 Bättre och sämre kategorimedlemmar 

För att få en mer noggrann rangordning av hur centrala eller perifera olika med-

lemmar är kan vi gå till resultaten av de 20 påståendena. Det är inte helt självklart 

hur rangordningen ska ske, men jag har gjort så att jag viktat svarsalternativen 

enligt följande: 

 

Håller helt med får 2 poäng  

Håller delvis med får 1 poäng 

Håller inte med får 0 poäng. 

 

I tabell 4 redovisas svaren på de 20 påståendena rangordnade efter poängsumma. 

Samma svar åskådliggörs grafiskt i figur 1 på sidan 23. Rangordningen skiljer sig 

bara marginellt från den som jag fick då jag sammanställde de 16 svaren från 

pilotenkäten, varför jag tror att den skulle stå sig relativt stabil även om man 

gjorde om samma undersökning med ett större informantunderlag. 

Listan visar att det bara är två ställen där informanterna är i princip eniga om att 

man är kund, affären och banken. Den procent som bara delvis håller med om att 

man är kund när man köper en vara i en affär är en enda informant som nästan 

kategoriskt höll sig till mittenalternativet med motiveringen ”eftersom jag inte har 

någon exakt definition av ordet ’kund’, inte haft tid att tänka efter och inte försetts 

med någon från dig/er så kan jag inte svara säkert ja eller nej”. 
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Tabell 4: Enkätsvaren rangordnade från mest typisk till minst typisk kund 
Man är kund om man… 

(n=70) Poäng Håller 
med 

Håller 
delvis med 

Håller 
inte med 

1. köper en vara i en affär  139 99 % 1 % 0 % 

2. har ett bankkonto 135 94 % 4 % 1 % 

3. regelbundet köper eller prenumererar på en 
dagstidning 

123 81 % 13 % 6 % 

4. hämtar ut ett recept på Apoteket1 115 71 % 21 % 7 % 

5. ringer Posten för att man inte fått brev som 
man väntar på 

104 57 % 34 % 9 % 

6. äter mat på en restaurang 90 46 % 37 % 17 % 

7. är hos Polisen för att få pass 85 51 % 22 % 28 % 

8. har barn som går på avgiftsbelagd förskola  85 43 % 36 % 21 % 

9. går på privatskola och betalar för 
undervisning 

79 37 % 39 % 24 % 

10. besöker ett museum och betalar inträde 74 31 % 43 % 26 % 

11. lånar pengar av CSN2 69 32 % 36 % 32 % 

12. besöker F-kassan för att få information om 
föräldrapenning 

62 22 % 46 % 32 % 

13. går på avgiftsbelagd förskola 53 23 % 30 % 47 % 

14. går till en läkare  48 19 % 31 % 50 % 

15. får föräldrapenning från F-kassan  47 16 % 37 % 46 % 

16. får ett vykort med Posten 38 16 % 23 % 61 % 

17. får en parkeringsbot 22 10 % 11 % 79 % 

18. besöker en präst för att samtala om 
personliga problem 

21 6 % 19 % 75 % 

19. söker uppehållstillstånd hos 
Migrationsverket  

15 3 % 16 % 81 % 

20. är hos Polisen för att man blivit anhållen 2 0 % 3 % 97 % 
 

Att tidningen har kunder anser också fyra femtedelar av informanterna, och de 

som inte håller med helt anger istället benämningen läsare eller prenumerant. I en 

kompletterande intervju med en journalist framkommer att journalister aldrig talar 

                                                 
1 Denna fråga var i pilotenkäten formulerad ”Man är kund om man köper receptbelagd medicin på 

Apoteket”. 
2 Denna fråga fanns inte med i pilotenkäten, och har endast besvarats av 54 personer. Poängsiffran 

har därför justerats proportionerligt för att vara jämförbar med de övriga poängen. 
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om kunder utan om läsare. Hon säger också att annonsavdelningen möjligtvis kan 

tala om annonsörerna som kunder, och att vissa tidningar kallar sina prenumerant-

avdelningar för kundservice och kanske ibland använder ordet kund, men att pre-

numerant och läsare troligen är mest frekvent. 

Listan visar också att det inte är dikotomin privat–offentligt som avgör om man 

är kund eller inte. De två mest centrala medlemmarna är förvisso traditionella 

privata näringsverksamheter, men på fjärde plats återfinns det statliga medicin-

monopolet. Det är betydligt fler som tycker att man är kund på Apoteket än på 

restaurangen, trots att restaurangen är en näringsverksamhet med precis samma 

förutsättningar som affären (vinstdrivande, konkurrensutsatt och där målpersonen 

står för hela finansieringen). Av de 38 informanter som inte eller bara delvis håller 

med i frågan om restaurangen uppger 30 stycken att de föredrar ordet gäst, och 4 

att de föredrar (restaurang)besökare. Att det är så har sannolikt att göra med 

faktorn som handlar om varans materialitet, nämligen att restaurangens vara inte 

bara är maten utan också upplevelsen av att bli omhändertagen. Jag kommer att 

återkomma till detta när jag redovisar intervjuerna från snabbmatsrestaurangen 

(avsnitt 6.2.3). 

Fyra verksamheter förekommer två gånger, detta för att jag vill studera om man 

kan vara olika mycket kund i samma verksamhet beroende på hur relationen ser 

ut. Resultaten visar att så är fallet. Särskilt stor upplevs skillnaden mellan att vara 

hos Polisen för att få pass, då 73 % tycker att man är kund i någon mån, och att 

vara hos Polisen för att man är anhållen, då 97 % tycker att man inte är kund. 

Flera faktorer kan tänkas påverka uppfattningen, att få (eller köpa) pass liknar ju 

en transaktion i en affär där man betalar några hundra kronor och får en vara i 

utbyte. Men mest avgörande är troligen att man gör det frivilligt. Att ha en kund-

relation betraktas som något man väljer, vilket knappast är fallet för den som är 

frihetsberövad och därigenom maktlös och beroende. 

Även på Posten är skillnaden stor, men här är det inte lika självklart varför. Det 

är tvärtom rätt anmärkningsvärt att det bara är 39 % som anser att den som fått en 

försändelse levererad är kund i någon mån, medan den som inte fått en försän-

delse levererad anses vara det av 91 %. Sannolikt är missnöjdhet och kund starkt 

förknippade med varandra (jfr 4.4 och Söderlund 1997). Någon som är missnöjd 

med verksamheten får nästan alltid vända sig till verksamhetens kundtjänst. En 

annan anledning till den stora skillnaden i resultatet kan vara föreställningen om 
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en kund som någon som agerar aktivt mot en verksamhet, snarare än att passivt ta 

emot en tjänst. Detta förklarar i så fall också skillnaden mellan den som får 

föräldrapenning och den som besöker Försäkringskassan för information. Här är 

dock skillnaden liten, och även om många tycker att man är mer kund när man 

besöker för information, finns det också de som tycker tvärtom, dvs. att man är 

kund när man får föräldrapenning men inte om man bara söker information.  

6.1.3  Stor oenighet vid dragning av kategorigränser  

Även om listan som rangordnar medlemmar i kategorin kund verkar relativt stabil, 

så uppvisar enskilda informanter stor variation i sina svar (se tabell 5). Vissa 

informanter valde aldrig ”håller med” medan andra gjorde det i 18 av de 20 fallen. 

En informant valde mittenalternativet i 16 av fallen, andra valde det aldrig. 

Standardavvikelse är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet 

och är i mina data hög i förhållande till medelvärdet, vilket visar på stor spridning. 

Att medel- och medianvärden sammanfaller visar på en jämn spridning kring 

medelvärdet. 

  

Tabell 5: Statistik över antal håller med-, håller delvis med- och håller inte med-
svar per informant 
  Lägsta antal Högsta antal Medel Median Standardavvikelse

Håller med 0 18 7 7 3,8 

Håller delvis med 0 16 5 5 3,0 

Håller inte med 1 15 7 7 3,8 
 

 

Siffrorna i tabell 4 och 5 visar tydligt att kund inte har någon entydig innebörd. 

Informanterna är dock inte oeniga i allt, utan i vissa fall helt ense och i andra fall 

mycket oense. Jag har inte tillämpat någon statistisk metod för att mäta var 

oenigheten är störst, men ett enkelt sätt att se hur enigheten varierar är att jämföra 

längden på de svarta och vita staplarna i figur 1. När de vita staplarna är mycket 

längre än de svarta, eller vice versa, är enigheten stor, men i mitten av tabellen är 

det vanligt att vita och svarta staplar båda är långa, vilket visar att informanterna 

har helt olika uppfattningar om vad som är en kund. 
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Figur 1: Enkätsvaren rangordnade från mest typisk till minst typisk kund 
 

I fallet CSN verkar oenigheten vara störst: en tredjedel håller helt med, och en 

tredjedel håller inte alls med om att målpersonen är kund. Andra situationer där 

både de som håller med helt och inte håller med är många är när man: 

• går på museum (22 stycken håller helt med, 18 håller inte med) 

• informerar sig hos Försäkringskassan (15 mot 22) 

• går på privatskola (26 mot 17) 

• har barn på förskola (30 mot 15) 

• får pass hos Polisen (35 mot 19) 

• går på förskola (16 mot 33). 

 

När en målperson både har och saknar egenskaper som är centrala för de typiska 

kunderna, dvs. uppvisar familjelikhet med kund, finner vi argument både för att 

exkludera eller inkludera målpersonen i kategorin. Hos CSN till exempel tar man 
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1. köper en vara i en affär

2. har ett bankkonto

3. regelbundet köper eller prenumererar på en dagstidning

4. hämtar ut ett recept på Apoteket

5. ringer Posten för att man inte fått brev som man väntar på

6. äter mat på en restaurang

7. är hos Polisen för att få pass

8. har barn som går på avgiftsbelagd förskola

9. går på privatskola och betalar för undervisning

10. besöker ett museum och betalar inträde

11. lånar pengar av CSN

12. besöker F-kassan för att få information om föräldrapenning

13. går på förskola

14. går till en läkare

15. får föräldrapenning från F-kassan

16. får ett vykort med Posten

17. får en parkeringsbot

18. besöker en präst för att samtala om personliga problem

19. söker uppehållstillstånd hos Migrationsverket

20. är hos Polisen för att man blivit anhållen

Håller helt med Håller delvis med Håller inte med
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lån som man betalar av med ränta precis som på en privat bank, men samtidigt är det 

en myndighet utan vinstintresse som många är beroende av för att kunna studera. För 

vissa människor är likheterna med en bank så uppenbara att de tycker att man mycket 

väl kan kallas kund i relationen. För andra är det kanske otänkbart att se sig som en 

kund hos en verksamhet som saknar vinstintresse.  

6.1.4 Etablerade alternativ till kund 

Då benägenheten att använda kund troligen hänger samman med om det finns 

etablerade alternativ, studerade jag hur vanliga de olika alternativa benämningarna 

som föreslogs är. Benämningarna presenteras i fallande etableringsgrad i tabell 6. 

 

Tabell 6: Verksamhetsspecifika alternativ till kund 
Verksamhet Istället för kund (antal informanter som angett 

alternativet) 
Läkare patient (51), klient, vårdsökare, sjuk, konsument 
Museet (musei)besökare (39), gäst (3), konsument 
Restaurangen gäst (30), besökare (4) 
Privatskolan elev (21), student (4), barn, finansiär 
Postutdelning (post)mottagare (22), adressat (7) 
Tidning prenumerant (15), läsare (2) 
CSN låntagare (11), student (4), medborgare 
Migrationsverket (an)sökande (13), asylsökande (6), invandrare (3), 

människa (2), flykting (2), problem för Migrations-
verket, marionett i ett rasistiskt regelverk 

Förskola (förskole)barn (11), (förskole)elev (9), unge 
Polis (anhållen) anhållen (12), (brotts)misstänkt (6), fånge (3), 

(misstänkt) kriminell (2), medborgare (2), tjyv, 
förbrytare, brottsling, lagvidrig medborgare, gripen, 
frihetsberövad 

Barn på förskola förälder (10) 
Polis (pass) (pass)sökande (7), medborgare (3), person 
Försäkringskassan för 
föräldrapenning 

försäkringstagare (8), bidragstagare (7), försäkrad (3), 
förälder (5), medborgare (4), bidragsberättigad, 
människa, klient, person, skattebetalare 

Präst församlingsmedlem (3), besökare (3), medmänniska (2), 
människa (2), människa i själanöd, person, behövande, 
desperat, rådsökande, klient, patient 

Parkeringsvakt felparkerare (3), trafikant (3), bötfälld (3), medborgare 
(2), betalningsskyldig, brottsling, lagbrytare, ansvarslös, 
korkad, slarvig, slarvpotta, snuvad, drabbad, arg, utsatt, 
offer för systemet 

Bank bankkund, klient 
Affär konsument 
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En eventuell felkälla som gör tabellen ovan något mer osäker är att 

informanternas fantasi kanske börjar tryta när de kommit en bit i enkäten, och att 

de alltså är mer benägna att fylla i alternativ i början än i slutet. De tre 

verksamheter där flest informanter föreslagit samma alternativ är alla på enkätens 

första sida. Anmärkningsvärt är att inte fler än 26 informanter föreslagit alternativ 

på privatskolan, trots att majoriteten av informanterna själva är studenter och 

förmodligen skulle se sig som studenter även om de hade en hög terminsavgift. 

Trots detta visar ju ändå samstämmighet på att ett etablerat alternativ finns, och 

patient, gäst, besökare och elev får väl räknas till sådana. Även postmottagare, 

prenumerant och låntagare verkar vara relativt accepterade benämningar som 

föredras framför kund. 

I kontakt med myndighet och kyrka var det många som inte accepterade ordet 

kund, men det fanns ingen enighet om vad som skulle vara en lämplig 

ersättningsterm. En del tämligen allmänna termer som medborgare och människa 

förekom. Några mer specifika ersättningstermer var anhållen hos Polisen, 

försäkrings- eller bidragstagare hos F-kassan, asylsökande hos Migrationsverket 

och församlingsmedlem hos prästen. De två senare är dock inte riktigt träffande, 

eftersom asyl och uppehållstillstånd inte är samma sak, och den som söker stöd 

hos en präst i regel inte behöver vara medlem av kyrkan alls. 

Om det finns relationer mellan en verksamhet och en målperson, där 

målpersonen inte är kund, men inte något annat mer specifikt heller, vad säger då 

det om verksamheten och dess relation till dem som de servar? Förmodligen att 

det inte finns något behov av att poängtera funktionen som målpersonen har. En 

informant skrev som synpunkt på enkäten: ”En del av situationerna tycker jag 

bara är vanliga, vardagliga situationer som inte har något med att vara kund att 

göra; svårt att hitta nåt att skriva ’istället’ då!” 

Detta är ett viktigt påpekande. Alla de aktualiserade situationerna i enkäten är 

en relation mellan två personer, varav en är professionell och den andra är målet 

för professionen, men ibland kanske den mellanmänskliga relationen är mer 

påtaglig än den yrkesfunktionella. 

6.1.5 Sammanfattning av enkätresultaten 

Den typiska föreställningen av kund är någon som handlar i en affär, vilket 

framkommer av att 96 % av informanterna nämner en affär om de ska nämna tre 
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ställen där de är kunder. Även om informanterna sinsemellan är oense om var man 

ska dra gränsen för vem som är kund eller inte, går det att upprätta en relativt 

stabil lista där medlemskap i kategorin kund kan rangordnas i en fallande skala. 

Högst upp på listan över vem som har kunder kommer verksamheter som affär 

och bank, och längst ner kommer Migrationsverket och Polisen. 

För vissa verksamheter finns väl etablerade alternativ till kund: läkaren har 

patienter, museet har besökare, restaurangen har gäster och privatskolan har 

elever. Märk väl att dessa benämningar är förslag från en allmänhet, och alltså 

inte behöver vara de benämningar som verksamheten själv använder. Ett exempel 

som kan nämnas är postmottagare, som föreslås av 22 informanter, men som inte 

är ett ord som används av brevbärare (se 5.2.1). 

6.2 Benämningar i de olika verksamheterna 

Här nedan redovisar jag verksamhet för verksamhet vad intervjuerna gav för svar 

på vilka benämningar som användes, vilka åsikter som fanns om ordet kund i 

förhållande till andra benämningar och vilka makt- och beroendeförhållande som 

informanterna upplevde fanns mellan verksamhet och målperson.  

6.2.1 Brevbärarkontoret 

I Posten-intervjuerna uppger alla brevbärarna och utdelningschefen att ordet som 

används om dem man delar ut post till är kund. Utdelningschefen säger: 

För ett par år sen så var ju kunder egentligen dom som skickade brevet. Men 

nu har vi ju gått mer och mer mot att det är faktiskt dom som tar emot brevet 

som bedömer oss och ser om vi funkar. Så det är en kundgrupp som, om vi 

fungerar hela vägen ut, så kommer ju dom kanske skicka brev med oss. Så 

det är kund på båda sidor om brevet. 

Den brevbärare som arbetat i 43 år säger att man inte har sagt kunder tidigare men 

att han inte kan komma på någon annan benämning som använts, mer än specifika 

benämningar som tanten som bor där. När sedan ledningen började säga kund 

blev brevbärarna ”också tvungna att säga det”. Han säger: 

Det var ju annorlunda på den tiden då vi hade monopol på allting, det var ju 

bara vi som skötte postutdelningen då. Då var det ju egentligen inga kunder, 
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utan det var nåt som var… ja det var självklart att man skulle göra det. Men 

idag har ju, ja kunderna, en möjlighet att välja olika, vilka dom ska anlita. 

Jag tänker med paket speciellt. Och även med brev till viss del. Så där är vi i 

större utsträckning kunder idag. 

Informanten säger också att han numera kan tänka sig att använda kund både 

internt och externt, och tog ett exempel från samma dag när han ute på sin runda 

stod och talade med herr Reimert3 när chefen körde förbi. Chefen stannar till och 

då säger brevbäraren lite skämtsamt ”jag håller på med kundvård här”, och då 

skrattar herr Reimert. 

De andra två brevbärarna säger att de inte skulle använda ordet kund om kunden 

själv var närvarande, eftersom de tycker att det känns opersonligt och formellt. 

Om de skulle behöva ringa in till kontoret när kunden står bredvid, säger den ena 

att hon helst skulle säga ”jag står här med Anders Svensson på Ängsgatan”, 

eftersom hon som brevbärare ju faktiskt känner till namnet på alla kunderna. Den 

andra, som bara jobbat sex månader och inte har något fast distrikt, uppger att hon 

skulle säga ”jag står här med en kvinna på Ängsgatan” eller vad det nu kan vara i 

det aktuella fallet. Hon tycker att man skulle vara lite mer ”hej och tjena” med 

dem man delar ut till och att kund signalerar en onödigt stel och officiell relation, 

istället för en avslappnad och trevlig. Båda dessa brevbärare är alltså överens om 

att kund är ett ord som mer hör hemma i allmänna och interna diskussioner, som 

berör Posten i stort, men inte i en specifik kundrelation. 

Textanalysen bekräftar att kund är det officiella ordet. På arbetsplatsen finns 

affischer som handlar om hur brevbäraren ska bemöta kunden, och även 

chefsbrevet tar upp vikten av nöjda kunder och poängterar att det är viktigt att alla 

alltid ger ett bra intryck. 

Om kund är ett bra ord att använda råder det delade meningar om. Den äldsta 

brevbäraren säger att han tycker att kund är ett bra och artigt ord och att han till 

exempel kan använda det i en mening som ”jag fick en chokladask av en kund 

igår”. Han ser både avsändaren och mottagaren som kunder, men säger att 

avsändaren ju är ”huvudkunden”. Han talar också om att det är viktigt att ha goda 

                                                 
3 Alla namn i detta avsnitt är fingerade. 
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kundrelationer, men när han talar fritt om sina kundkontakter använder han sällan 

ordet kund. Istället berättar han att ”en gång var det en tant som kom ut”, ”jag stod 

och snackade med herr Reimert” eller att ”folk var argare förr i tiden”. Trots att 

han alltså säger sig använda ordet kund, både internt på Posten och inför 

kunderna, så undviker han i praktiken ofta ordet både genom att vara mer allmän 

(säga folk eller människor) och mer specifik (säga tant eller nämna namnet). Han 

svarar i intervjun att han tror att folk ser sig som kunder, men på fråga 8 i enkäten 

svarar han att man inte är kund, utan adressat, om man får ett vykort med posten. 

Detta visar att det inte är helt enkelt att tolka Postens kundbegrepp, eftersom 

denna brevbärare är beredd att svara både ja och nej på frågan om mottagaren är 

kund. 

Brevbäraren som jobbat i sex år tycker att kund är ”neutralt och bra”. Hon säger 

att hon använder ordet i sin yrkesroll, men skulle hon tala om målpersonerna 

utanför jobbet skulle hon nog inte säga kund. Privat tycker hon att man är mer 

kund om man handlar i en affär än om man får post i lådan. 

Brevbäraren som jobbat i ett halvår tycker inte att kund är en bra benämning. 

Hon associerar kund framför allt med företag som betalar mycket pengar för 

reklamutskick, och tycker att folk som hon ger ut brev till ”känns som nåt annat 

än kund”, men ”samtidigt får man se det som att dom skickar ju säkert brev 

också”. Hon ser också en praktiskt fördel med att ha samma benämning inom hela 

postväsendet: ”Dom som betalar, det brevet delar ju nån av oss brevbärare ut, så 

vi har ju samma människor vi arbetar för. Vi är ju bara olika delar i maskineriet, 

så därför måste vi ju ha samma benämning.” 

Chefen tycker att kund är en bra benämning på alla som har att göra med Posten 

på ett eller annat sätt. Men han går med på att folk kan tycka att det är lite konstigt 

att de som inte har köpt någonting av Posten ändå är kunder, för egentligen anser 

han att de snarare är ”kundens kunder”, dvs. kund till den som betalt för 

leveransen.  

Alla intervjuade säger att Posten har ett beroendeförhållande till kunden, men 

det är framför allt chefen som betonar det starkast. Han säger att det är jätteviktigt 

att tänka på att varenda krona man har i lön kommer från kunderna och att den 

man är sur och vresig mot på turen kanske är den som ska skicka 3 miljoner brev 

nästa dag och då väljer Citymail istället. 
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På väggarna på arbetsplatsen sitter flera affischer med skriftliga budskap som 

”Varje krona av din lön kommer från kunden”, ”Ett leende är kortaste vägen till 

kunden” och ”Vi är alltid mer beroende av kunderna än vad de är av oss”. Det 

sistnämnda budskapet sitter på en affisch som visar ett tjockt rep som är så 

avskavt på mitten att det bara hänger på en enda tråd. Denna affisch blir en 

metafor för hur beroende postanställda är av sina kunder, och det är förmodligen 

ett sätt för ledningen att hålla motivationen uppe hos de anställda genom att 

kommunicera detta. 

Alla brevbärarna är ense om att det är viktigt att uppföra sig trevligt när man 

delar ut post, men flera säger att man knappast ser ett direkt förhållande mellan 

kundbemötandet och den egna lönen. Brevbäraren som jobbat ett halvår säger: 

Jag tänker nog inte att hon den där tanten som är jätteotrevlig, hon betalar 

min lön så jag ska ändå vara trevlig tillbaka fastän hon är jätteotrevlig mot 

mig. Då tänker jag mer att det egentligen är de stora företagen som köper 

massutskick som betalar min lön. 

Eftersom det egentligen bara är företagskunder som Posten kan tappa är det 

ekonomiskt viktigt att vårda företagskunderna mest, säger en av brevbärarna, 

samtidigt som hon poängterar att hon alltid försöker behandla alla lika. Även om 

man egentligen inte kan förlora vanliga privatpersoner som kunder är alla ense om 

att det är viktigt att vara vänlig och serviceinriktad för att skapa en god opinion 

för Posten. Mitt intryck är att alla brevbärare verkar måna om att göra ett bättre 

jobb än konkurrenterna, men detta kommer sig av yrkesstolthet snarare än 

vinstintresse. 

6.2.2 Försäkringskassan 

På Försäkringskassan talade man länge om dem man servade som de försäkrade, 

men på senare tid, kanske sedan slutet på 90-talet, har ordet kund kommit in, och 

börjat användas alltmer. Juristerna på Försäkringskassan, som båda är skeptiska 

till verksamhetens kundbegrepp, säger att man bara använder kund i allmänna 

resonemang, i synnerhet dem som berör service. När de skriver vägledningar 

använder de istället lagtextens begrepp den försäkrade eller ännu mer specifikt 

”rätt till ersättning har den som har ett funktionshinder”. Sedan har man ofta 
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konkreta exempel, där man använder ett påhittat namn, som Anna Karlsson. I 

kontakt med målperson skriver man ”du”. Ifall någon skulle ringa in och man 

skulle lägga ner luren för att fråga en kollega något, skulle man säga ”jag har en 

försäkrad i telefon” eller också säga person, kvinna eller man. Kund för dem 

används bara i vissa typer av allmänna interna resonemang, men egentligen är 

försäkrad lika allmänt som kund. Att använda den försäkrade istället för kund 

handlar alltså inte om att vilja vara mer specifik (jfr Posten där kund ofta känns 

onödigt allmänt) utan är nog snarare en strategi för att undvika ordet kund. 

Handläggaren som arbetar med underhållsstöd uppger att han tycker att kund är 

ett bra ord som han gärna använder, vilket också stämmer med det faktiska bruket, 

då han använder kund frekvent under hela intervjun. Han uppger dock att när man 

vill betona vilket ärendeslag det handlar om och vilken roll kunden har, så är det 

mer praktiskt att vara mer specifik och tala om bidragsskyldig, boförälder och 

barn. Men även i direkt samtal med kunden kan han ibland säga ”du är min kund, 

jag är här för att hjälpa dig”. Kund använder han då för att inte betona personens 

roll som bidragsskyldig, utan personens rätt till god service. 

Handikappansvarig skulle aldrig använda kund om eller till någon specifik 

person, och hon säger att när man pratar handläggare emellan så använder man 

oftast den försäkrade. Däremot kan hon tänka sig att tala om kundperspektiv när 

hon till exempel diskuterar bemötandefrågor, och att det då handlar om att se 

kunden som förmögen att vara drivande i sitt eget ärende. Hon säger också att i ett 

kundperspektiv ligger ett serviceåtagande från Försäkringskassans sida. 

Textanalysen visar att det förekommer flera olika benämningar parallellt. I det 

interna styrdokumentet används ett mycket avfolkat språk, vilket gör att 

benämningar förekommer sparsamt. Dokumentet slår fast olika divisioners 

ansvarsområden, och det är endast i beskrivningen av Produktionsdivisionen som 

ordet kund förekommer, och då framför allt i sammansättningar som kundnöjdhet, 

kundmöte, kundkanal, kundprocess och kundkrav. I övrigt förekommer 

benämningen den enskilde tillsammans med mer specifika benämningar som 

bidragsskyldig, barn och förälder. 

I sina åsikter om ordet kund lägger sig informanterna på en skala från mycket 

negativ till mycket positiv. Mest negativ är den äldre juristen som tycker att kund 

är ett ord som hör hemma i industrin och inte på Försäkringskassan, eftersom det 

inte är en försäkring som man väljer att köpa, utan en obligatorisk som alla har 
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rätt till. När jag frågar varför han tror att man trots allt använder kund, säger han 

att det är en del av de amerikanska managementteorierna som fått stort fäste, och 

att man tar efter trenden och försöker driva Försäkringskassan på samma sätt som 

man driver ett företag i USA. Och de företagen har kunder, nöjd-kund-index och 

produktionsavdelningar, och då har Försäkringskassan tagit över hela paketet. 

Han hävdar att management-mentaliteten har gjort att man gått från att 

administrera en försäkring till att skaffa sig kunder och produktionsdivisioner. 

Själv brukar han kritiskt fråga: Vad är det vi säljer egentligen? Och vad 

producerar vi, mer än papper? 

Den andra juristen anser också att kund är ett missvisande begrepp, och säger att 

de som kommer till Försäkringskassan är ”mycket mer än kunder”, eftersom 

Försäkringskassan har en långtgående serviceskyldighet inskriven i lag, medan ett 

företag kan välja vilken service de vill ge. Emellertid säger han att kund kan 

fungera positivt i vissa sammanhang, som när man pratar om kundrelationer och 

om att försöka ha ett kundperspektiv i sin service. Han tror att myndigheter kan 

lära sig lite av det privata näringslivet, till exempel vad god service innebär, men 

poängterar att man inte ska anamma allt okritiskt, utan välja de bästa bitarna. 

Den handikappansvariga har den mest komplexa och motsägelsefulla 

inställningen till vad kund och kundperspektiv egentligen innebär. Hon anser att 

ordet kundbemötande är bra, eftersom det visar på inställningen att ge en god och 

snabb service åt alla och att man utgår från att människor är kapabla att fatta sina 

egna beslut efter den information som man ger. Samtidigt tycker hon att det kan 

vara svårt att se vissa, till exempel flerfunktionshindrade som är beroende av 

Försäkringskassan hela livet, som kunder, eftersom de oftast varken har 

valmöjlighet eller förmåga att driva sina egna ärenden. Att kalla någon för kund i 

en sådan situation tycker hon nästan är cyniskt, eftersom det gör människan mer 

till ett objekt än ett subjekt. Det viktigaste enligt hennes mening är inte vad man 

kallar människan, utan att man skapar en relation till varje individ och inte bara 

ser personen som ett objekt i en stor kundmassa. Hon tycker därför att kund är 

dubbeltydigt eftersom det både kan visa på ett etiskt förhållningssätt där man ser 

varje individ och en kollektivisering där människor ses som objekt. 

Handläggaren tycker att kund är ett bra ord, som betonar att folk har rättigheter, 

framför allt rätt till god service. Särskilt de som är skyldiga Försäkringskassan 

pengar för utbetalt underhållsstöd tycker han ofta får en rätt dålig service, och 
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därför brukar han säga ”Du är min kund. Du har också rättigheter, så nu pratar vi 

igenom det här, så ska vi se vad jag kan göra för dig.” Han säger att det oftast 

brukar upplevas som positivt. Han tycker också att kund är bra för att det är 

inkluderande. Alla som tar kontakt med Försäkringskassan, även om de varken är 

medborgare eller försäkrade, är kunder och har rätt till samma service och 

likabehandling eftersom de är kunder. 

Juristerna poängterar båda att det är servicemottagarna som i högsta grad är 

beroende av Försäkringskassan, och inte tvärtom. Men båda tror ändå att det är 

viktigt att göra ett bra jobb. Den ena säger att en myndighet ständigt måste 

förbättra sig, inte för att tjäna pengar, utan för att de är skyldiga att göra det. 

Målpersonen har inget annat alternativ att gå till, och därför måste det alternativet 

som finns vara ett bra alternativ. Båda påpekar också att även om deras agerande 

kanske inte är viktigt för Försäkringskassans ekonomi, så är det betydelsefullt för 

Försäkringskassans image. 

Handläggaren håller med om att Försäkringskassan som myndighet inte är 

beroende av målpersonerna, men att handläggarnas jobb på sätt och vis är det. I 

tider när politikerna vill skära ner i verksamheten är allmänhetens politiska 

opinion viktig, och om många av kunderna uppskattar Försäkringskassan som den 

är kan det rädda kvar kontoren. 

Handikappansvariga säger också hon att det framför allt är målpersonerna som 

är beroende, men att det är klart att hennes jobb inte hade funnits om folk valt att 

inte ta ut sin ersättning. Det är dock inte ett resonemang som hon någonsin hört, 

tvärtom är det så att det i medierna ofta diskuteras hur dyr socialförsäkringen är 

och att det snarare hade varit önskvärt om inte så många hade varit beroende av 

ersättning. Hon poängterar liksom juristerna att eftersom Försäkringskassan oftast 

är det enda valet, så är det avgörande att man gör ett så bra jobb att det enda valet 

man har upplevs som ett bra val. 

6.2.3 Snabbmatsrestaurangen 

På snabbmatsrestaurangen får enbart benämningen gäst användas. Nästan alla 

som börjar jobba på restaurangen säger kund, men blir då rättade av cheferna. 

Både restaurangchefen och underchefen poängterar hur viktigt det är att alla får 

lära sig att: ”vi har inga kunder, vi har gäster.” Uttryck som ”kunden har alltid 

rätt” har översatts till ”gästen har alltid rätt”. I snabbmatsrestaurangens interna 
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läromedel för grundläggande restaurangutbildning förekommer benämningen gäst 

genomgående. På webbplatsen kan man dock lägga märke till att företaget inte har 

en gästservice utan en kundservice. 

Varför det är det då viktigt att säga gäst och inte kund? Chefen säger att en gäst 

är något man servar på ett annat och mer personligt sätt. Hon tycker att gäst har en 

bättre klang och att det visar att det är någon man tar hand om i större utsträckning 

än en kund. 

Underchefen tycker att en kundrelation är en ren transaktion, men i snabbmats-

restaurangens relation med gästerna ryms mer: en gästfrihet, en atmosfär som man 

erbjuder. Man ska behandlas som en gäst, som om man vore inbjuden till en god 

vän. 

Även restaurangbiträdena anser att gäst i högre grad betonar en gästfrihet, 

någon som välkomnas in under restaurangens tak och blir serverad mat i en vänlig 

atmosfär. Dock är de båda lite mer skeptiska till om man verkligen är gäst på en 

snabbmatsrestaurang. De tycker att relationen till målpersonen påminner mer om 

en kundrelation i en affär än om den relation som man har på en fin restaurang 

eller ett hotell, där det känns naturligare att säga gäst. 

Trots att alla informanterna åläggs att benämna målpersonerna som gäster, är 

det ingen som tror att målpersonerna själva lägger märke till vilket ord personalen 

använder. 

Alla är ense om att restaurangen är beroende av sina gäster, och att det är 

viktigt för företaget att de är nöjda. Företaget har som uttalad policy att gästen 

alltid har rätt, och ska ges rätt så fort en konflikt skulle uppstå.  

6.2.4 Sammanfattning av verksamheternas benämningar 

I svaren på pilotenkäten definierar de flesta informanter kund som ”någon som 

köper en vara eller tjänst”, och av mina undersökta verksamheter är det snabb-

matsrestaurangen som passar bäst in. Därför är det anmärkningsvärt att just snabb-

matsrestaurangen är den enda verksamhet där kund inte existerar som officiell 

benämning. Däremot är det ordet kund som nästan alla nyanställda spontant 

använder, men de blir alltså rättade av sina chefer. I intervjuerna framkom att 

restaurangbiträdena såg verksamhetens varor som främst materiella, vilket 

förefaller rimligt. Från restaurangledningens sida är man däremot angelägen om 

att höja prestigen, och detta görs genom att de anställda åläggs att använda 
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benämningen gäst som ger intryck av att det är främst immateriella värden som 

saluförs. 

På Posten däremot är det kund som är den officiellt sanktionerade benämningen, 

som ledningen alltid är noga med att använda. Emellertid verkar medarbetarna 

vara fria att säga vad de vill. Postens motiv att införa ordet kund verkar vara just 

att betona makt- och beroendeförhållande, exempelvis genom de affischer som 

finns på arbetsplatsen. Dessa manar de anställda till att vara serviceinriktade och 

att ha kundens bästa för ögonen, eftersom Posten är ekonomiskt beroende av 

kunderna för sin överlevnad. 

På Försäkringskassan finns inte någon direkt sanktionerad benämning, snarare 

verkar kund, enskild och försäkrad användas i lite olika situationer, parallellt med 

mer specifika benämningar. Kund har en tydlig slagsida åt resonemang som rör 

nöjdhet och service management, men kan också uppfattas närmast som cyniskt, 

eftersom målpersonen i de flesta fall inte har något annat försäkringsalternativ. 

I enkätresultaten nämnde jag att den mellanmänskliga relationen många gånger 

säkert är mer påtaglig än den yrkesfunktionella. Detta intryck stärks av inter-

vjuerna i verksamheterna Posten och Försäkringskassan. Istället för att benämna 

människor i deras funktion av målpersoner benämner de professionella dem efter 

deras fysiska framtoning och mänskliga egenskaper. Detta är kanske mest 

påtagligt hos brevbärarna, som ofta säger ”tant” eller ”herr Reimert” istället för 

kund. Men även på Försäkringskassan befinner sig de professionella i en situation 

där verksamheten kräver en personligare relation till målperson, vilket talar mot 

användningen av kund, som enbart är en yrkesfunktionell benämning. I dessa 

verksamheter har man tillgång till namnet på en person, vilket gör det onödigt att 

använda det anonyma kund. På snabbmatsrestaurangen däremot, där verksam-

heten inte vet något om målpersonen, blir det förmodligen viktigare att ha en 

gemensam yrkesfunktionell benämning av målpersonerna. 

7 Avslutande diskussion  

I inledningen till denna uppsats formulerades syftet som att undersöka hur kund 

används i olika verksamheter. Mer specifikt ville jag ta reda på om bruket skiftar 

med situation, vilka attityder som fanns till bruket och om och i så fall hur dessa 

kan vara ideologiskt motiverade. Jag föreslog också ett antal faktorer som jag 
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antog spelade roll för benägenheten att använda ordet kund. I det följande avslutar 

jag uppsatsen med att pröva dessa faktorer mot undersökningens resultat samt 

diskutera hur ordet kunds innebörd kan ha påverkats av att ordet ingår i 

ideologiskt färgade sammansättningar och fasta uttryck. 

7.1 Resultat i förhållande till antaganden 

Enkätresultaten möjliggjorde en rangordning av olika verksamheter: från dem där 

man är mest typisk kund till dem där man inte är kund alls. Ifall de faktorer som 

postulerades i tabell 1 (vinstintresse, konkurrens, finansiering, materialitet och 

maktförhållande) är relevanta, bör de situationer där man är mest typisk kund (jfr 

tabell 4) i hög utsträckning vara sådana där verksamheten är vinstdrivande och 

konkurrensutsatt, kunden betalar för hela varan etc. Det omvända bör gälla för de 

minst typiska kunderna. Slutligen bör de verksamheter som förekommer ungefär i 

mitten av rangordningen i tabell 4 bör ha en blandning av de egenskaper som kan 

öka och minska benägenheten att använda kund. 

För att pröva faktorerna har jag i tabell 7 ställt upp de situationer som kommer 

på plats 1, 5, 10, 15 och 20 i rangordningen från mest typisk till minst typisk 

kund, och för var och en av dem försökt uppskatta hur deras egenskaper förhåller 

sig till de fem faktorerna i tabell 1. Att göra en sådan uppskattning är av flera 

orsaker problematiskt, då det på många sätt strider mot den grundläggande 

prototypteori som denna studie utgått ifrån. För det första kan dessa faktorer inte 

lätt delas upp i diskreta intervall, utan befinner sig snarare på en kontinuerlig 

skala. Taylor skriver att attribut som är centrala i en prototypkategori faktiskt ofta 

själva utgör prototypkategorier med bättre och sämre exempel (Taylor 2003:67–

68). För det andra är uppskattningen baserad endast på mitt omdöme. För det 

tredje ger skattningen intrycket av att alla faktorer är lika viktiga för helheten, 

medan det i verkligheten troligtvis är så att vissa faktorer är viktigare än andra för 

att kund ska accepteras och användas. Liknande uppställningar har dock gjorts 

tidigare för t.ex. kategorin fågel (Ungerer & Schmid 2006:26–28). 
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Tabell 7: Skattning av olika faktorer för 6 målpersoner med olika grad av 
medlemskap i kategorin kund 
 vinst konkurrens MP 

betalar 
materialitet MP har 

makt 
1. köper en vara i en affär + + + + + 
5. ringer Posten för att man 

inte fått brev som man 
väntar på 

+ 0 – + 0 

10. besöker ett museum och 
betalar inträde 

0 0 0 – + 

15. får föräldrapenning från 
F-kassan  

– – 0 + – 

20. är hos Polisen för att 
man blivit anhållen 

– – – – – 

+ står för i hög utsträckning, 0 för måttlig och – för låg utsträckning 

 

Trots de nämnda problemen med uppställningen i tabell 7 indikerar den att de 

uppställda faktorerna har relevans eftersom situationerna med de mest typiska 

kunderna i hög utsträckning har alla de fem egenskaperna. Längre ner i rang-

ordningen övergår egenskaperna till att förekomma i mer måttlig utsträckning och 

längst ner förekommer de inte alls. En liknande uppställning för de specifikt 

undersökta verksamheterna finns i tabell 8. 

 

Tabell 8: Skattning av olika faktorer i de tre specifika verksamheterna Posten, 
Försäkringskassan och snabbmatsrestaurangen 
 vinst konkurrens MP 

betalar 
materialitet MP har 

makt 
Posten + 0 – + 0 
Försäkringskassan – – 0 + – 
Snabbmatsrestaurangen + + + 0 + 
+ står för i hög utsträckning, 0 för måttlig och – för låg utsträckning 

 

Tabell 8 förutsäger att snabbmatsrestaurangen har kunder och att Posten och 

Försäkringskassan bara delvis eller inte alls har det. Denna förutsägelse går ju 

dock stick i stäv med de faktiska resultaten, vilket kan tolkas på flera sätt. En 

tolkning är att de uppställda faktorerna inte är centrala för hur vi kognitivt 

kategoriserar kund, men en sådan tolkning verkar orimlig i ljuset av 

enkätresultaten. En alternativ och enligt min mening troligare tolkning: faktorerna 

är centrala för hur vår kognitiva kategori kund ser ut och just därför måste 
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ledningen för dessa verksamheter utsätta sina medarbetare för en ideologisk 

bearbetning för att etablera ett ord som går stick i stäv med människors språkliga 

och kognitiva intuition. Ett förslag på hur en sådan etablering kan ha skett 

diskuteras i nästa stycke. 

7.2 Fasta uttryck som påverkat grundordets innebörd 

Påfallande ofta är det så att informanterna i intervjuerna, i synnerhet på 

Försäkringskassan, inte gärna använder kund för att benämna sina målpersoner 

men att de använder sammansättningar där kund ingår, som kundbemötande, 

kundperspektiv och kundfokus. Den inledande frågan till den handikappansvariga: 

”Hur benämner du och dina kolleger de personer som ni ger service åt i ert yrke?” 

besvarades med: ”Vi har ju kundbegreppet, och det handlar om bemötandefrågor”. 

Detta är snarast ett metasvar och en kringgående rörelse, troligen till följd av att 

hon känner att kund inte är adekvat i den verksamhet hon arbetar i. Det kommer 

senare i intervjun fram att hon ogärna använder ordet kund om dem hon ger 

service till. Att man har ett kundbegrepp4 utan att använda själva ordet kund är i 

sig inte klargörande för hur bruket eller attityderna ser ut, men visar ändå att 

Försäkringskassan har en dubbel inställning till ordet kund. Svaret från den 

handikappansvariga visar också att kund, eller åtminstone sammansättningar med 

kund är ideologiskt laddade eftersom hon säger att kundbegreppet handlar om 

bemötande. Kundbegreppet är alltså inte bara något som knyter ihop ordet kund 

med de referenter som ordet syftar på, utan rymmer ett ideologiskt innehåll genom 

vilket verksamheten lär medarbetarna hur de ska agera mot målpersonerna, då 

ordet kund konstruerar en viss typ av relation mellan de professionella och 

målperson.  

Det studerade materialet indikerar att sammansättningar med ordet kund i 

många verksamheter har en starkare etablering än grundordet självt. Det förefaller 

också som att sammansättningarnas frekvens och genomslagskraft är det som 

främst ligger bakom betydelseutvidningen av ordet kund. De 

managementideologier som numera är rådande är till stor del uppbyggda på 
                                                 
4 Ett annat problem är att metaterminologins termer inte är helt lättanvända, och att man i 

praktiken ofta inte använder ord som term och begrepp på det stringenta vis som föreskrivs i 

terminologisk litteratur (se Suonuuti 2004).  
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begrepp som kundfokus, kundperspektiv och kundnöjdhet samt på fasta uttryck 

som ”kunden har alltid rätt” och ”kunden i centrum” (jfr Söderlund 1997). När 

dessa ideologier når verksamheten måste ideologins begrepp på något sätt 

översättas till eller integreras i verksamheten (jfr Arvidsson 2003). Ibland kan 

uttrycken översättas till verksamhetens etablerade vokabulär, vilket till exempel är 

fallet på snabbmatsrestaurangen där man översatte ”kunden har alltid rätt” till 

”gästen har alltid rätt”. Ibland är sammansättningarna så fast etablerade att 

företagsledningen inte vill eller lyckas översätta dem, som i fallet med 

kundservice, som fick förbli oöversatt, trots att restaurangen är mycket noggrann 

med att poängtera att de inte har några kunder, utan bara gäster.  

På Försäkringskassan, där man inte sedan tidigare hade ett ord för relationen till 

målpersonen (den försäkrade handlar ju snarare om målpersonens relation till 

lagen och de rättigheter som finns inskrivna där) blir det svårare att göra 

översättningar av de nya uttrycken. Eftersom detta inte är en historisk studie av 

hur kund och dess sammansättningar etablerats kan jag inte i denna eller andra 

verksamheter säkert fastställa om ordet kund kommit in via management-

sammansättningar eller på annat sätt. Men jag kan däremot konstatera att dessa 

sammansättningar är vanligt förekommande och att kund är starkt associerat med 

service, nöjdhet och ett uttalat individperspektiv. Det finns sålunda anledning att 

anta att det är så det har gått till. Genom att verksamheten lånar in ideologiskt 

tankegods och begrepp från näringslivets teorier, som betonar vikten av 

kundfokus och kundnöjdhet, ligger det nära till hands att målpersonerna även 

börjar att benämnas kunder.  

Det förefaller alltså som att starka ideologier myntar sammansättningar som 

kommer att påverka grundordets innebörd. Ett annat exempel på detta är när 

någon ringer till Posten för att klaga på uteblivna brev. Den klagande är en person 

som inte ens indirekt genom skattepengar har finansierat varan, men som ändå 

många informanter anser vara kund i någon mån, vilket också visar på det starka 

sambandet som finns mellan klagomål, nöjdhet och kund. Detta förefaller kopplat 

till managementideologier snarare än innebörden i grundordet. Ett tredje argument 

för detta är att snabbmatsrestaurangen gör samma direkta koppling mellan 

medarbetarnas agerande, gästernas nöjdhet och verksamhetens lönsamhet, vilket 

också visar att samma ideologiska mekanismer kan ge olika språkbruk i olika 

kontexter: kund på Posten och Försäkringskassan och gäst på restaurangen. 
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7.3 Kund – ett komplext begrepp 

Slutsatsen av min studie är att kund ingalunda är ett begrepp med en entydig 

innebörd. Tvärtom är det komplext och uppbyggt som en prototypkategori kring 

mer eller mindre centrala attribut. Olika människor har mycket olika uppfattning 

om i vilka situationer kund är ett lämpligt ord. Vissa låter begreppet vara mycket 

vitt och tycker att någon som besöker en präst eller söker uppehållstillstånd kan 

ses som en kund, medan andra ger det en betydligt snävare innebörd. 

Informanterna är däremot ense om ordets mest typiska innebörd, nämligen någon 

som handlar något i en affär, i synnerhet livsmedelsbutik. 

Ordet har använts ideologiskt och ideologin har lämnat avtryck på innebörden i 

ordet kund, vilket ligger i linje med den kritiska diskursanalysens teorier om 

ömsesidig påverkan mellan språk och samhälle (jfr Fairclough 1992). Att många 

människor och verksamheter är beredda att utvidga kundbegreppet förefaller vara 

knutet till den ideologiska påverkan som ordet utsatts för i de sammansättningar 

som etablerats i managementteorier. En mer grundlig och systematisk textanalys 

av i vilken omfattning och kontext ordet kund och dess sammansättningar 

förekommer i skulle dock behövas för att på en mer stabil grund kunna uttala sig 

om relationen mellan grundord och sammansättningar. 

I början av min studie valde jag ut några faktorer som jag ansåg vara centrala 

för kategorin kund (jfr tabell 1). Under studiens gång har jag kompletterat denna 

lista successivt, då nya data har antytt fler faktorer som verkar relevanta för 

kategorin. Att ingående diskutera alla dessa faktorer faller utanför ramen för 

denna uppsats. Men eftersom en kritisk diskussion av dem skulle kunna ingå en 

framtida fördjupad analys av kund, och eftersom jag funderat över dem när jag 

arbetat med denna studie, presenterar jag dessa faktorer i tabell 9 nedan. 

De första fem faktorerna är identiska med dem i tabell 1 och är de som 

huvudsakligen studerats i denna uppsats. Bland de nytillkomna har de flesta 

åtminstone indirekt berörts i uppsatsen. Många av dem hänger delvis samman 

med de som ursprungligen listades i tabell 1. Ett exempel är faktor 7 om kunden 

som aktivt väljande, något som automatiskt krävs om verksamheten är 

konkurrensutsatt, men som kan förtjäna att diskuteras som en separat faktor 

eftersom även Försäkringskassan verkar ha en strävan att göra kunden mer aktivt 

väljande. Flera andra faktorer hänger samman, som ideologi och ägandeform 

(faktor 9 och 11), som i sin tur påverkar perspektiv och individualisering (faktor 
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12 och 8). Även mellan faktorerna 10 och 13 råder en ömsesidig påverkan 

eftersom en allmän benämning ofta signalerar en mer distanserad relation än en 

specifik benämning, åtminstone bland brevbärarna. 

 

Tabell 9: En utökad samling faktorer som kan antas påverka benägenheten att 
använda kund 
Faktorer Benägenhet att använda ordet kund 

 Liten Stor 

1. vinstintresse verksamheten är inte 
vinstdrivande 

verksamheten är 
vinstdrivande 

2. konkurrens verksamheten har monopol verksamheten är 
konkurrensutsatt 

3. finansiering ingen direkt betalning från 
MP 

MP betalar för hela varan 

4. materialitet varan är immateriell varan är materiell 
5. maktförhållande MP har en svag position MP har en stark position 
6. det etablerade 

bruket 
ett väletablerat alternativ 
finns 

väletablerat alternativ 
saknas/ordet kund fast 
etablerat 

7. aktivitet MP är passiv 
servicemottagare 

MP gör aktiva val 

8. individualisering kollektivet i fokus individen i fokus 
9. ideologi verksamheten negativt 

inställd till marknadsliberal 
ideologi 

verksamheten positivt 
inställd till marknadsliberal 
ideologi 

10. grad av 
specificering 

situationen lämpar sig för 
specifika benämningar 

situationen lämpar sig för 
allmänna benämningar 

11. ägandeform verksamheten är offentligägd verksamheten är privatägd 
12. perspektiv verksamhetens perspektiv 

betonas 
MP:s perspektiv betonas 

13. närhet relationen är personlig relationen är distanserad 
 

Många faktorer samverkar alltså, men det finns också de som snarast förefaller 

motsägelsefulla, som faktor 8 och 13. Å ena sidan kan kund signalera att varje 

individ ska vara i fokus och att individens subjektiva perspektiv betonas, men å 

andra sidan kan kund visa på en distanserad och opersonlig relation och inställning. 

Två andra faktorer som rymmer inneboende motsättningar om makt och inflytande 

är 5 och 11. En kund sägs ha starkare maktposition, men ofta är denna makt 

begränsad till att välja en annan verksamhet, medan alla människor har en formell 

rätt att utöva ett demokratiskt inflytande över en offentligägd verksamhet. 

Dessa motsägelser förstärker bilden av kund som ett mångfacetterat och 

komplext begrepp. 
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Bilaga 1: Enkät – Vad är en kund? 

Skriv namnen på tre ställen där du är kund. 

 
1. ……………………………………………… 
 
2. ……………………………………………… 
 
3. ……………………………………………… 
 
Nedan följer 20 påståenden om vad en kund skulle kunna tänkas vara. Ta ställning till 
påståendena genom att sätta kryss i någon av rutorna. För varje påstående finns också en tom 
rad där du kan fylla i förslag på benämningar som tycker passar bättre än kund i det aktuella 
fallet. Där kan du också kort kommentera ditt ställningstagande om du vill. 
 

Man är kund om man: Föredrar du en annan benämning? 

 1. köper en vara i en affär 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

 2. går ut och äter på en restaurang 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

3. besöker ett museum och betalar inträde  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 
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Man är kund om man: Föredrar du en annan benämning? 

4. går till en läkare 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

5. hämtar ut ett recept på Apoteket 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

 6. besöker en präst för att samtala om 

personliga problem 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

7. har ett bankkonto  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

8. får ett vykort med Posten  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 
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Man är kund om man: Föredrar du en annan benämning? 

9. ringer till Posten för att man inte har fått 

brev som man väntar på 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

10. söker uppehållstillstånd hos 

Migrationsverket 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

11. går i en privat skola och betalar för 

undervisning 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

12. får en parkeringsbot  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

13. får föräldrapenning från 

Försäkringskassan 

 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 
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Man är kund om man: Föredrar du en annan benämning? 

14. besöker Försäkringskassan för att få 

information om föräldrapenning 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

15. går på avgiftsbelagd förskola  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

16. har barn som går på en avgiftsbelagd 

förskola 

 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

17. är hos Polisen för att man blivit 

anhållen 

 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

18. är hos Polisen för att få ett pass  

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 



 

 

 

 

47 

Man är kund om man: Föredrar du en annan benämning? 

19. regelbundet köper eller prenumererar 

på en dagstidning 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

20. lånar pengar av CSN 

 Håller helt med 

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 

Istället för kund skulle jag hellre säga 

 

…………………………………… 

 

 

Har du några synpunkter på enkäten? 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Presentation av intervjuundersökning 

 

Hej! 

Jag utbildar mig till språkkonsult i svenska på Stockholms universitet och håller på att skriva 

mitt examensarbete. I detta vill jag undersöka hur anställda i olika serviceverksamheter 

benämner de människor man ger service åt, och vilken inställning som finns till olika 

benämningar. Det vore därför värdefullt för mig om jag fick ställa några frågor till dig om 

vilka benämningar som används på din arbetsplats.  

 

En intervju tar ungefär 20 minuter, och jag ordnar fika som tack för att du ställer upp. När det 

gäller tid och plats är jag är mycket flexibel, så du kan själv föreslå det som passar dig bäst. 

Intervjuresultaten kommer endast att användas för forskning, och de uppgifter du lämnar 

kommer att avidentifieras, så att du garanteras anonymitet.  

 

Hör av dig till mig så bokar vi in en intervju! 

 

 

 

Ylva Byrman 

Språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 

Telefon: 08-66 33 959  

Mobiltelefon: 0706-39 26 90 

 

E-post: ylv@telia.com 

 

 


