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Förord
Våren 2017 har vi genomfört vår kandidatuppsats i Företagsekonomi med inriktning på
ämnet marknadsföring på Södertörns Högskola. Genom våra studier på programmet
Ekonomi, Teknik och Design har ett intresse kring kundrelationer och tjänstedesign
skapats. Det gemensamma intresset kring dessa ämnen har lagt grunden till denna
studie.
Vi vill ge ett extra stort tack till samtliga företag som har ställt upp på intervjuer, utan er
hade studien aldrig kunnat genomföras: Daytona, Usify, Äventyret och Expedition
Mondial. Vi vill även tacka vår seminariegrupp som har kommit med bra förslag och
åsikter på hur uppsatsen kan förbättras under terminens gång. Samt tacka våra familjer
som har ställt upp med synpunkter under hela terminen.
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Sammanfattning
Sedan 1970-talet har västvärlden gått mot ett mer renodlat tjänstesamhälle,
tjänstesektorns ökande konkurrens har lett till framväxten av tjänstedesign.
Tjänstedesign-branschen är en växande bransch och syftet med tjänstedesign är att
förbättra och utveckla alla kundupplevelser i tjänsteföretag. Byråer inom tjänstedesignbranschen arbetar mot andra företag och relationen, business-to-business, är ofta mer
komplex än relationen mellan företag och konsument. Att behålla befintliga kunder är i
längden en ekonomisk fördel framför valet att inleda nya kundrelationer, därav undersöks
det i denna studie hur inleds samt vilka faktorer är viktiga för att skapa hållbara
kundrelationer inom tjänstedesign-branschen?
Studien utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer med tjänstedesignbyråerna Daytona,
Usify, Äventyret och Expedition Mondial har lett till ett resultat som beskriver att den
inledande relationen med kunder sker på deras initiativ genom personliga
rekommendationer som spridits via word-of-mouth. Det är ofta kunden som kontaktar
företagen och inleder relationen. Resultatet visar att samtliga företag skapar projektteam
där kunden alltid är involverad, att löften och kundens förväntningar på den levererade
tjänsten uppfylls, att personliga relationer mellan kunden och medarbetare skapas
genom att ha en nära kontakt.
Studiens slutsats har identifierat att i inledningsfasen av en kundrelation är det kunden
som tar initiativet och kontaktar företaget på grund av rekommendationer. Fem faktorer
som har identifierats som viktiga för att inleda samt skapa hållbara kundrelationer är:
kunden tar initiativet till inledande kontakt, hög tjänstekvalitet, ett nära samarbete med
kunden, involverade kunder samt vikten av en personlig relation till kunden.
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Abstract
The Western world has since 1970’s changed towards a society focused on services, the
competition between companies in the service sector has led to the emerge of Service
design. Service design is a growing industry and the purpose with service design is to
improve and develop customer experiences in service companies. Agencies within
service design industry work towards other companies and the relationship, business-tobusiness, are more complex than the relationship business-to-customer. It’s an
economical benefit to keep existing customers rather than starting new customer
relationships, that’s why this study examines how customer relations begins and what
factors are important for creating sustainable customer relations in the service design
industry?
The study is based on a qualitative approach where interviews with service design
agencies Daytona, Usify, Äventyret and Expedition Mondial have led to a result
describing that the initial relationship with customers takes place on their initiative
through personal recommendations spread through word-of-mouth. It is often the
customer who contacts the companies and initiates the relationship. The result shows
that all companies create project teams where the customer is always involved, that the
promises and customer expectations of the delivered service are met, that personal
relationship between the customer and employees are created through close contact.
The conclusion of the study is that we have identified that in the initial phase of a
customer relationship, it is the customer who takes the initiative and contacts the
company due to recommendations. Five factors has been identified as important for
creating sustainable customer relations: The customer takes the initial contact, high
quality of service, close collaboration with the customer, involved customer and the
importance of a personal relationship with the customer.
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Begreppsförklaringar
I följande avsnitt förklaras begrepp som tas upp i inledningen för att skapa en
förförståelse för läsaren.
1. Design
SVIDs definition av design är:
”Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt
där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.
Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer”1.
2. Tjänstedesign
Service Design Network definition av tjänstedesign:
”Aktiviteten att planera och organisera människor, infrastruktur, kommunikation och
materiella komponenter i en tjänst för att förbättra dess kvalitet och samverkan mellan
tjänsteleverantören och kunden. Syftet med tjänstedesign metodik är att designa eller
utforma utifrån kundens eller deltagarens behov, så att tjänsten blir användarvänlig,
konkurrenskraftig och relevant för kunderna”2.
3. Design Thinking
SVIDs definition av Design Thinking:
”Ett kreativt förhållningssätt och en metod för att lösa komplexa problem. Denna metod är
speciellt lämplig för att ifrågasätta konventionella sätt att tänka och se nya möjligheter i
strategiska sammanhang. Designern utgår ifrån ett användarperspektiv och
experimenterar sig fram till helt nya lösningar med hjälp av praktiska metoder och verktyg
för visualisering som skisser och prototyper. Alternativa lösningar utvecklas samtidigt där
man startar med ett mål istället för att lösa ett specifikt problem”3.
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1. Inledning
__________________________________________________________________________________________________________

Det inledande kapitlet beskriver hur relationsmarknadsföring utvecklas genom åren, hur
tjänstesektorn växt samt framväxten av tjänstedesignbranschen. Vidare presenteras en
problemformulering samt syfte för att slutligen landa i en problemdiskussion där
problemet förtydligas.

1.1 Problembakgrund
Produkten har länge varit i fokus när det gäller marknadsföring, under 1960- och 70-talet
fokuserade marknadsföringen på att binda nya kunder snarare än att skapa en relation till
befintliga kunder4. Relationsmarknadsföring är ett nygammalt begrepp, idén att skapa
lojalitet mellan köpare och säljare sträcker sig tillbaka till antiken5. Ett uråldrigt talesätt
från mellanöstern säger “As a merchant, you’d better have a friend in every town” pekar
på betydelsen av en relation mellan köpare och säljare6.
Sedan 1970-talet har västvärlden gått från att vara ett industrisamhälle med fokus på
produktion av varor och tjänster till ett mer renodlat tjänstesamhälle7. Tjänsteutveckling
var innan 1970-talet inte ett brett forskningsområde vilket berodde främst på att fokus låg
på produkter och relationen mellan konsument och företag. Det existerade lite forskning
kring tjänster under denna tid och forskarnas fokus drogs därför till en mer
användarcentrerad tjänsteutveckling, där forskarna såg sig själva som användare av
tjänster inom till exempel flygbolag, banker, hotell, restauranger och butiker8. Denna
insikt gav upphov till en vidareutveckling inom forskningsområdet. Tjänsteföretag har
alltid varit relationsinriktade och marknadsföring med fokus på produkter som existerade
under 1960- och 70-talet gick därför inte att implementera på tjänster9. Fokus på
interaktionen mellan köpare och säljare ökade under 1970- och 80-talet då avregleringar
inom banker, flygbolag och andra servicebranscher blev en bidragande faktor10.
Relationsmarknadsföring bygger på samarbete mellan båda parter och ger
4
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förutsättningar där båda företagen tjänar på att ingå affärspartnerskap11. Vidare beskrivs
vikten av att skapa långsiktiga relationer med befintliga kunder är av högsta relevans då
företag hellre vårdar relationer med sina befintliga kunder än värvar nya. Uppkomsten av
relationsmarknadsföring bygger på att företag insåg att för att skapa en hållbar
konkurrensfördel på den globala marknaden, krävdes det att företaget var involverade i
nätverk12. Relationsmarknadsföring har uppstått över åren som ett spännande område
som fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med kunder och andra intressenter13.
En kund är alltid involverad i en tjänst och beroende på typen av tjänst så skiljer sig
kundens involvering åt14. Kundrelationer är mer komplexa i tjänsteföretag vilket beror på
uppenbara skäl; dels när kundnätverket växer, ökar administrationen gällande kontakt
med kunden dels påverkan från produktrelaterade marknadsföringsmetoder som inte var
anpassade för tjänster15.
I Sverige beror den ökade framväxten av tjänstesektorn och dess efterfrågan till stor del
på svenskarnas ökade inkomster16. För fem nystartade företag inom tjänstesektorn
startar endast ett nytt företag inom industrisektorn visar mätningar gjorda 201517, helt i
enlighet med teorin om att samhället går mot ett mer renodlat tjänstesamhälle18. Skiftet
från industrisamhälle till ett mer renodlat tjänstesamhälle gav upphov till framväxten av
tjänstedesign (se begreppsförklaring 2. Tjänstedesign) som akademiskt ämne under
1990-talet19.
Tjänstedesign-branschen är en ständigt växande bransch där fler och fler aktörer
tillkommer, för cirka 10 år sedan ökade efterfrågan drastiskt och den har långsamt
förändrats i takt med samhällets utveckling20. Numera är fokus på utveckling av
processer, tjänster, kommunikation och interaktion där Design Thinking (se
begreppsförklaring 3. Design Thinking) kan vara ett avgörande verktyg för förändring21.
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Tjänstedesign är en framtidsbransch22 och behovet av tjänstedesign skapas i takt med
den ökande konkurrensen inom tjänstesektorn23. Genom att använda design som blivit
en allt viktigare del i utvecklingen av bra tjänster, medför det kvalitets- samt
resursvinster24 och konkurrensfördelar skapas25. Design inom innovationer och
kundorientering blev som konkurrensmedel under 2000-talets första decennium allt
viktigare26. Företag inom tjänstedesign-branschen arbetar mot andra företag och
relationen business-to-business27. Kärnan i tjänstedesign handlar om Design Thinking
vilket sätter kunden i första hand och organisationen i andra hand28. En nyckelfaktor för
bra relationer inom business-to-business är tjänstekvalitet, en tjänst upplevs olika mellan
kunder och det medför stora utmaningar för tjänstedesignbyråerna att hålla en jämn
kvalitet29 eftersom kvaliteten på tjänster är svår att bedöma på förhand30.
Grunden till relationsmarknadsföring är att bygga upp ett nätverk av kunder, dessa
relationer måste underhållas och stärkas så att båda parter kan dra nytta av relationen31,
där tillit är en av grundstenarna32. Kundnöjdhet beror på om företaget lyckas balansera
kundens efterfrågan mot den levererade kvaliteten på tjänsten33. Företagets uppbyggda
rykte påverkar kundrelationen i inledningsfasen vilket är en viktig del för kunden som
bidrar till ett ökat förtroende för företaget34.
Som tidigare beskrivet är business-to-business relationen mer komplex i tjänsteföretag
än relationen mellan konsument och företag och det krävs engagemang från båda parter
för att skapa ett lyckat samarbete. Att behålla befintliga kunder är i längden en
ekonomisk fördel framför valet att inleda nya kundrelationer, varav relationen blir en viktig
faktor för företagets lönsamhet35.
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1.2 Problemformulering:
Vilka faktorer är viktiga för att inleda samt skapa hållbara kundrelationer inom
tjänstedesign-branschen?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och få förståelse för
vilka faktorer som är viktiga för att inleda samt skapa hållbara kundrelationer inom
tjänstedesignbranschen.

1.4 Problemdiskussion
Som framgår i bakgrunden så är tjänstedesign en växande framtidsbransch där det
ständigt uppkommer nya aktörer. Bakgrunden visar även att relationer inom
tjänsteföretag är komplexa och en nyckelfaktor till bra relationer är kvalitet på den
levererade tjänsten, där det krävs engagemang från båda parter för ett lyckat samarbete.
Bakgrunden beskriver att i en kundrelation är tillit en av grundstenarna, ett kundanpassat
arbetssätt, ett uppbyggt rykte för ökat förtroende samt ett bra samarbete i alla steg för att
bibehålla kvaliteten i hela processen.
Tidigare forskning inom ämnet tjänstedesign behandlar processen snarare än
kundrelationen. En tidigare avhandling av Katarina Wetter-Edman handlar om att länka
samman forskning i designpraktik, användarcentrerad design och tjänstelogik genom
utveckling och specificering av ramverket Design for Service36. Sveriges första doktorand
inom tjänstedesign37, Fabian Segelström, bidrar med sin forskning bland annat med;
huruvida aktieägare är involverade i tjänsteprocessen38, hur service designers arbetar
med visualisering vilket är ett arbetssätt inom tjänstedesign39 samt deltagande design40.
En tidigare masteruppsats av Hägglund och Sukhova behandlar tjänstedesignbyråers
konkurrenssituation41.
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Tidigare forskning inom kundrelationer existerar, en studie av Alexandra Bergkvist, Jenny
Bernhardsson och My Lundberg belyser gapet i relationen mellan kund och reklambyrå
och beskriver samarbetet mellan båda parter. Resultatet pekar på hur samarbete bör
fungera och att det kan leda till långsiktiga relationer42. En annan studie av David
Andreasson och Markus Lidström som även behandlar ämnet relationer inom
reklambranschen visar på att förtroende är en viktig faktor i relationer43. Tidigare
forskning inom ämnet tjänstedesign och kundrelationer som är relaterat till studiens syfte
har inte hittats därav relevansen att undersöka detta gap.
Slutligen landar problemet i att om en långsiktig relation inte uppfylls så förlorar företaget
kunden. Denna studie avser att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att inleda samt
skapa hållbara kundrelationer inom tjänstedesign-branschen. Det är därför intressant att
vidare undersöka hur dessa relationer ser ut när jakten på nya kunder blir ett faktum i och
med den ständigt växande branschen44.
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2. Teoretisk referensram
__________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel presenteras en rad teorier som är av relevans för studien, dessa teorier
presenteras i den teoretiska utgångspunkten.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
Problembakgrunden och diskussionen belyser vikten av en långsiktig kundrelation, det är
en ekonomisk fördel att behålla befintliga kunder i längden framför att inleda nya
relationer vilket leder fram till modellen Kundrelationens livscykel. Genom modellen går
det att tyda om relationen avbryts och var i cykeln. Bakgrunden belyser även att när en
tjänst skapas är kunden alltid involverad vilket skapar en naturlig koppling till
Involvement Theory. Tjänstekvalitet belyses i bakgrunden som en nyckelfaktor till bra
relationer och därigenom skapas en koppling till Grönroos teorier om upplevd
tjänstekvalitet samt mätinstrumentet SERVQUAL. Som beskrivet tidigare är tillit en
grundsten för relationer och ett bra samarbete genom hela processen för att skapa
upplevd tjänstekvalitet. Detta leder till tjänstemarknadsföringstriangeln som belyser hur
företaget ska ge och hålla löften för att uppnå tillit och kvalitet. Inledningsfasen av en
kundrelation påverkas av företagets uppbyggda rykte vilket skapar en naturlig koppling
till word-of-mouth.

2.2 Kundrelationens livscykel
Kundrelationens livscykel är av relevans för denna studie då den belyser kundrelationer.
Med hjälp av denna teori kan det identifieras om relationen kvarstår, eller om den går
förlorad i något skede. Som beskrivet i bakgrunden är det en ekonomisk fördel att behålla
befintliga kunder framför att inleda nya kundrelationer samt att du får en nöjd kund om
efterfrågan motsvaras av den levererade tjänsten.
Precis som en produkt kan gå igenom olika faser i produktlivscykeln kan ett företags
relationer gå igenom olika faser, vilket Grönroos beskriver som kundrelationens
livscykel45. Grönroos beskriver att det mest väsentliga inom tjänsteföretag är

45

Grönroos.1996, s. 21
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kundrelationer och med hjälp av kundrelationens livscykel kan företag skapa en
marknadsplanering. Denna modell förklaras av Grönroos i tre steg;
1) Det första skedet, initialskedet, där företag genom olika marknadsföringsstrategier når
kunder på marknaden, och på så sätt skapar medvetenhet om företaget. Här menar
Grönroos att företaget ska försöka väcka ett intresse hos kunden, få kunden medveten
om utbudet.
2) Det andra skedet, köpprocessen, där företaget ska få kunderna att göra ett inköp och
få dem att känna sig positivt inställda under köpbeslutet. Grönroos förklarar det som att
företagen ska ge ett löfte som motsvarar kundernas förväntningar. Här är det viktigt för
företagen att veta vilka löften som skapar rätt värde för kunden.
3) Det sista skedet, konsumtionsprocessen, beskriver kundens konsumtion av tjänsten,
det gäller att bevisa löftet som företaget lämnat till kunden ska stämma med kundens
upplevda förväntningar och kvalitet. Grönroos menar att i sista skedet är det vikten av de
rätta löftena och den upplevda kvaliteten som påverkar sannolikheten att kunden väljer
att konsumera från företaget igen.
Grönroos menar att om företag hanterar sina kundrelationer bra under alla skeden
kommer det bli lättare att behålla befintliga kunder och de behöver i framtiden inte lägga
lika mycket resurser på att söka efter nya potentiella kunder. För att skapa bestående
kundrelationer krävs det att kunderna upplever företaget som positivt i alla skeden och att
förväntningarna på problemlösningen uppnås. Misslyckas företaget i något av de tre
skedena kan det leda till att livscykeln avbryts och en misslyckad kund riskerar att leda till
en negativ word-of-mouth, vilket i sin tur kan leda till att en dålig bild av företaget skapas.

7

FIGUR 1, KUNDRELATIONENS LIVSCYKEL

46

Som tidigare beskrivet kan företaget misslyckas i något av de tre skedena och då riskerar
de att få en missnöjd kund, risken finns att denna kund sprider negativ word-of-mouth
och en dålig bild av företaget skapas.

2.3 Word-of-mouth
Arndt definierade begreppet word-of-mouth 1967 som en muntlig kommunikation från
person till person mellan en mottagare och en kommunikatör, mottagaren uppfattar
kommunikatören som icke-kommersiell gällande varumärke, produkt eller tjänst47. Stoxes
och Lomax utvecklade Arndts definition av word-of-mouth och definierade det som all
kommunikation mellan människor om produkter eller tjänster där mottagaren ser

46
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kommunikatören som opartisk48. Katz och Lazarsfeld kom 1955 fram till att word-ofmouth marknadsföring var sju gånger mer effektivt än traditionell marknadsföring i
tidningar, fyra gånger mer effektivt än personlig försäljning och två gånger så effektivt
som radioreklam när det gällde att få en konsument att byta varumärke49. Anledningen till
detta är att personliga rekommendationer enligt Murry är mer trovärdiga än reklam
skapade av företagen. Tjänster är svåra att bedöma i förväg vilket gör det svårt för
kunden att utvärdera tjänsten och bedöms därför som en upplevd hög risk för kunden.
För att sänka den upplevda risken tar kunder ofta del av word-of-mouth information om
tjänstens utförande och resultat50.
Grönroos menar att information om ett företags tillförlitlighet och deras beteende är
faktorer som spelar stor roll, framförallt för ett tjänsteföretag där kundrelationer är
väsentliga51. Vidare menar Grönroos att word-of-mouth ofta kan ge större effekt än den
mer planerade marknadsföringen. Det som sprids via word-of-mouth påverkas av
kundrelationen, kunder med enstaka erfarenheter av en tjänst tenderar att påpeka priset
på tjänsten medan långvariga kunder tenderar att beskriva tjänstens värde. Ett positivt
word-of-mouth ökar nya potentiella kunders benägenhet att välja företaget, positiv
information bidrar till att förväntningarna stärks. Kunder med positiv erfarenhet tenderar
att använda eller återköpa tjänsten. Ett negativt word-of-mouth tenderar att sprida sig
fortare än ett positivt. Enligt Grönroos finns ingen forskning som visar på
multiplikatoreffekten av en negativ spridning och det sänder ut ett budskap till företagen:
ta inga risker när det gäller word-of-mouth. Grönroos menar att företag endast kan
påverka word-of-mouth indirekt, för att kunden ska sprida positiv information om företaget
krävs det att de levererar en tjänst som möter kundens förväntningar. Det är även viktigt
att eliminera misstag och negativa kundupplevelser och om de uppstår så bör företaget
rätta till dem på ett bra sätt. När kunden väl bestämt sig för att köpa tjänsten så går den
vidare till kundrelationens livscykel där köpprocessen inleds.
Reichheld beskriver att den ultimata frågan “Skulle du rekommendera oss till en vän?” är
beviset om kunden är nöjd med tjänsten eller ej52. Vidare beskriver Reichheld att kunder
48
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delas in i tre olika kategorier; promoters, passives och detractors, varav promoters är
nöjda kunder som för vidare information om företaget via word-of-mouth. Dessa kunder
är det ultimata beviset på att en stark relation skapats. Som tidigare beskrivet menar
Grönroos att det krävs av företaget att de levererar en tjänst som möter kundens
förväntningar vilket leder vidare till tjänstekvalitet.
2.4 Tjänstekvalitet
Som beskrivet i bakgrunden är tjänstekvalitet en nyckelfaktor för bra relationer inom
business-to-business.

2.4.1 Upplevd tjänstekvalitet
Grönroos beskriver att tjänstekvalitet, den kvalitet som kunderna upplever, har två
dimensioner, en teknisk resultatinriktad och en funktionsmässig processinriktad
dimension53. Grönroos menar att den tekniskt resultatinriktade kvaliteten innebär vad
kunderna får av tjänsten medan den funktionsmässiga processinriktade innebär hur
kunderna får det. Vidare diskuterar Grönroos att det är kundernas kvalitetsupplevelser
tillsammans med den traditionella marknadsföringen som leder till en total upplevd
tjänstekvalitet. Det beskrivs att kunden kan ha en förväntad kvalitet eller en tidigare
erfarenhet av kvalitet som påverkas av olika faktorer, den förväntade kvaliteten påverkas
av; marknadskommunikation, PR samt word-of-mouth. Har kunderna för höga
förväntningar kommer den totala upplevda tjänstekvaliteten vara dålig. Den tidigare
erfarenheten påverkas istället av de två dimensionerna, vad kunden får och hur kunden
får det. Både den förväntade kvaliteten och erfarenhet av kvalitet påverkas av image och
det är därför viktigt att företaget hanterar sin image bra och att det avspeglar sig på
kunderna och den totala upplevda kvaliteten.

2.4.2 SERVQUAL
En konsuments upplevda kvalitet är bedömningen om företagets övergripande kvalitet
och det finns flera olika sätt att mäta tjänstekvalitet, men det vanligaste mätinstrumentet
är det som kallas SERVQUAL54. Tjänstekvalitet har blivit ett viktigt forskningsämne
eftersom det kopplas ihop med företagets kostnader, lönsamhet, kundtillfredsställelse
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och ett positivt word-of-mouth55. SERVQUAL utvecklades av Parasuraman, Zeithaml och
Berry under 1980-talet som ett kvantitativt mätinstrument för att kunna bedöma kundens
uppfattning av tjänstekvalitet hos skapade tjänster samt inom detaljhandeln56.
Instrumentet hade från början tio stycken dimensioner som användes för att mäta
kundernas upplevda tjänstekvalitet57, 1988 utvecklades dimensionerna och slogs
samman till fem eftersom de överlappade varandra58. Tjänstekvalitet är abstrakt; det är
en immateriell tillgång, heterogent samt att det inte går att urskilja produktion från
konsumtion, skillnaden mellan kundens uppfattning och upplevelse skapar ett gap59. De
fem dimensioner som utvecklades 1988 är trovärdighet, lyhördhet, försäkring, empati och
materiell, beskriver vad som bör förbättras för att överbrygga detta gap och för att uppnå
den tjänstekvalitet som kunden efterfrågar, om tjänstekvaliteten inte uppnår kundens
förväntningar så inleds inte en relation med företaget60.
Trovärdighet

Förmågan att utfärda den utlovade tjänsten på ett pålitligt och
noggrant sätt

Lyhördhet

Viljan att hjälpa kunder samt ge snabb hjälp

Försäkring

Anställdas kunskap samt deras förmåga att inspirera tilltro och
förtroende

Empati

Individanpassad uppmärksamhet som ges till kunden

Materiell

Fysiska utseendet på anläggningar, utrustning, personal och
skriftligt material
FIGUR 2, SERVQUAL FEM DIMENSIONER

61

Denna studie undersöker vilka faktorer som är viktiga för att inleda samt skapa hållbara
kundrelationer och därför är det av intresse att se om tjänstedesignbyråerna arbetar
utifrån dessa begrepp och vilka som ligger till grund för tjänstekvalitet. Som tidigare
beskrivet är tjänstekvalitet en nyckelfaktor till bra kundrelationer, begreppen från
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SERVQUAL handlar om att samarbeta och möta kundens förväntningar vilket skapar en
naturlig övergång till Involvement Theory.

2.5 Involvement Theory
Teorin är ett hjälpmedel att förstå och tolka kundens involvering i projekten och om det är
en faktor till hållbara relationer. Som beskrivet i bakgrunden är en kund alltid involverad i
en tjänst. Denna teori beskriver konsumentens involvering när ett köp ska genomföras62.
Kunden upplever en risk eftersom den har liten eller ingen tidigare erfarenhet av tjänsten
eller produkten63. Det finns olika risker som påverkar den upplevda risken vid ett köp:
funktionell, finansiell, psykologisk, social och personlig risk64.
•

Funktionell risk: Överensstämmer tjänsten med kundens förväntningar.

•

Finansiell risk: Värderar om tjänstens pris är värt det pris som är satt.

•

Psykologisk risk: Om tjänsten skadar det personliga välbefinnandet.

•

Social risk: Lever tjänsten upp till de krav som är utlovade.

•

Personlig risk: Finns det en risk att utsättas för skada, är tjänsten en fara för
kundens liv.

En kunds involvering handlar om graden av inblandning och risker som kategoriseras i
antingen hög- eller låg involvering65. Denna involvering kan förändras över tid då kunden
blir medveten om marknaden och företagen.
Hög involvering
Vid köp av tjänster med hög relevans för kunden upplevs en hög risk, för att minimera
den upplevda risken ägnar kunden en stor tid till efterforskning66. Kunden genomgår fem
steg; awareness, extensive information search, attitude/intention, trial/experimentation
och det sista steget som handlar om long-run behaviour67. Informationssökning är en
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viktig del för att skapa medvetenhet kring företaget och många kunder är motiverade till
att aktivt söka och utvärdera informationen68.
Låg involvering
Låg involvering sker vid köp av produkter och tjänster som innebär liten risk för
konsumenten, konsumenten ägnar därför inte lika stor tid till efterforskning utan köpet
sker spontant.
Som tidigare beskrivet så handlar teorin om konsumenternas involvering, vilket ger en
naturlig övergång till tjänstemarknadsföringstriangeln som beskriver företagets
involvering.
2.6 Tjänstemarknadsföringstriangeln
Teorin är av relevans för studien eftersom den undersöker vilka faktorer som är viktiga
för att inleda samt skapa hållbara kundrelationer i ett tjänstedesignföretag, där företaget i
sig ska ge och hålla löften, vilket kan ge konsekvenser om löftena inte uppfylls. Som
beskrivet i bakgrunden är tillit en grundsten för relationer och genom denna modell
undersöks det om tillit skapas genom att hålla löften och därmed är en faktor som kan
leda till hållbara relationer. Tjänstemarknadsföringstriangeln har enligt Grönroos utgått
från produktmarknadsföringstriangeln men saknar en del; produkten eftersom den inte
levererar en direkt produkt till kunden69. Grönroos förklarar denna triangel, där det finns
tre delar; kunder, företag och företagets resurser. I delen företagets resurser, ingår det
sex kategorier; personal, teknologi, varor, kunskap, kundens tid och kunden. Mellan
dessa delar sker det interaktioner i form av marknadsföring och det är företagets resurser
som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten vid konsumtionen av tjänsten. Grönroos
menar att för att alla olika delar ska kunna samspela med varandra behövs ett
styrsystem. Samspelet mellan företagets resurser och kunden kallas interaktiv
marknadsföring, den innebär att företagets resurser ska uppfylla de löften som ges av
företaget vid försäljning av tjänsten samt att det är dessa resurser som påverkar kundens
upplevda kvalitet70. Vidare beskrivs att det krävs en intern marknadsföring mellan
företagets resurser och företaget för att kunna utveckla tjänsterna efter kundens
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förväntningar. Grönroos förklarar att företagen börjar med att skapa och ge löften som
sedan möjliggörs och avslutas med att leverera och förverkliga dessa löften.

FIGUR 3, TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGSTRIANGELN

71
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3. Metod
___________________________________________________________________________________________________________

I följande kapitel beskrivs vilken forskningsmetod som använts samt studiens
tillvägagångssätt som sedan övergår till hur studien står i förhållande till etik, urval,
trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, objektivitet samt äkthet.
3.1 Metodval
I denna studie undersöks vilka faktorer som är viktiga för att inleda samt skapa hållbara
kundrelationer inom tjänstedesign-branschen. Studien är av kvalitativ karaktär. Att
använda en kvalitativ metod innebär att fokus vid insamling och analys av data ligger på
ord snarare än siffror72. Valet av metod grundar sig i syftet, studien eftersträvar att
undersöka och få en djupare förståelse och genom intervjuer med respondenter från
olika tjänstedesignbyråer kan detta uppfyllas, därav valet av en kvalitativ
forskningsmetod. Denna studie är deduktiv. En deduktiv slutledning innebär att studien
utgår från redan accepterade teorier och principer73.
3.2 Pilotstudie
En pilotstudie genomfördes med två kurskamrater på Södertörns Högskola den 25 april
2017 som har insyn i hur en kvalitativ intervju ska genomföras, och kan därför säkerställa
att frågorna är användbara och enkla att förstå för respondenterna. Bryman och Bell
anser att en pilotstudie bör genomföras för att undvika att problem angående frågorna
uppkommer i efterhand74.
3.3 Urval
För att få information om relevanta tjänstedesignbyråer användes SVID
designföretagslista, som är en lista på svenska designbyråer75. För att få kontaktuppgifter
till relevanta företag för denna studie valdes under kategorin vad?: service design/design
av tjänster, under kategorin var?: Stockholm samt under kategorin språk?: alla språk.
Författarna till studien har tidigare kunskap om företag i tjänstedesign-branschen, dessa
företag fanns inte registrerade på SVID designföretagslista och sökningen
kompletterades därför med sökmotorn Google, där följande sökord: tjänstedesignbyrå,
tjänstedesign, Service Design och Stockholm användes för att hitta relevanta företag.
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Urvalet i denna studie är ett bekvämlighetsurval, 12 tjänstedesignbyråer i Stockholm
kontaktades, mellan datumen 5 och 19 april 2017, varav 4 byråer (Daytona, Usify,
Äventyret och Expedition Mondial) valde att delta i studien. Med bekvämlighetsurval
menas att respondenterna är de som fanns tillgängliga när urvalet gjordes76.

3.4 Tillvägagångssätt
3.4.1 Litteraturstudie
För att hitta information användes följande sökmotorer: Google Scholar samt
SöderScholar. Följande sökord användes för att hitta relevanta artiklar kring ämnet;
service design, tjänstedesign, relationsmarknadsföring, B2B, business-to-business,
tjänstesektorn, word-of-mouth, nätverk och kundrelationer. Bryman och Bell beskriver att
utformning av bra sökord krävs för att hitta lämpliga referenser77.

3.4.2 Intervju
Fyra intervjuer med företag som arbetar inom tjänstedesign-branschen hölls under
perioden 27 april till 8 maj 2017. Företagen som deltog var Daytona, Usify, Äventyret och
Expedition Mondial. På Daytona valde respondenten att vara anonym, och kommer
därmed tituleras Anställd X i empirin, intervjun pågick i 40 minuter och hölls på Daytonas
kontor på Riddargatan 17 i Stockholm. Intervjun på Usifys hölls med Eva-Karin
Anderman som arbetar som designchef på företaget, intervjun pågick i 60 minuter och
hölls på Usify kontor på Barnhusgatan 20 i Stockholm. Intervjun med Äventyret hölls med
Joel Bergqvist som är VD samt Frida Hammarström som är byråchef, intervjun pågick i
80 minuter och hälls på Äventyrets kontor på Kungsgatan 55 i Stockholm. Intervjun med
Expedition Mondial hölls med Susanna Nissar som är en av grundarna till företaget,
intervjun pågick i 40 minuter och hölls på Expedition Mondials kontor på Birger
Jarlsgatan 57C i Stockholm. Företagen valdes då de arbetar i tjänstedesign-branschen
som studien valt att undersöka.
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Empirin i denna studie grundar sig på semistrukturerade intervjuer med frågor baserade
på tidigare nämnda teorier för att besvara problemformuleringen (se bilaga, 10.1
intervjuguide). En semistrukturerad intervju innebär att intervjun är uppbyggd med hjälp
av en intervjuguide, med specifika teman som ger forskaren möjlighet att ställa vidare
frågor som anses relevanta för ämnet78. Vidare lägger den semistrukturerade intervjun
tyngd på respondenternas egna uppfattningar och synsätt med utgångspunkt från
frågorna. Bryman och Bell skriver att i en semistrukturerad intervju är det viktigt att vara
flexibel, frågorna behöver inte ställas i en viss ordningsföljd utan bör följa
intervjupersonens riktning för att få den kunskap som respondenten upplever som
relevant79. Styrkan med denna metod är att den är flexibel, ger en djupare förståelse för
ämnet då frågorna inte har bestämda svarsalternativ och respondenten även har
möjlighet att utveckla sina svar och synpunkter kring ämnet80. Svagheten med denna
metod är att den är tidskrävande då all data behöver kodas och transkriberas, att data är
baserad på vad respondenten säger att den gör snarare än vad den egentligen gör samt
att respondenten kan ha hämmats då intervjun spelades in81.
De semistrukturerade frågorna i denna studie är uppbyggda efter en intervjuguide, som
grundar sig på Kvales nio kategorier; inledande frågor, uppföljningsfrågor,
sonderingsfrågor, preciserade frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerade
kommentarer, tystnad och tolkande frågor82. En inledande fråga om företagets bakgrund
har ställts för att få en uppfattning om företaget. Direkta frågor fokuserar på hur en
kundrelation inleds, när kundrelationen är etablerad, skapandet av långsiktiga
kundrelationer samt konkurrenter. Uppföljnings- och sonderingsfrågor ställs utifrån
respondentens svar, detsamma gäller för preciserande- och tolkande frågor.
För att underlätta bearbetning av insamlad empiri så spelades intervjuerna in med hjälp
av författarnas mobiltelefoner, vilket gjorde det enklare att transkribera dem i efterhand.
Fördelen med att transkribera en intervju är att det underlättar för forskarna i efterhand
att göra en noggrann analys av vad respondenterna sagt, det bidrar även till en
transparens då andra forskare får tillgång till materialet och därmed kan granska
78

Bryman, Bell. 2013, s. 475
Bryman, Bell. 2013, s. 474
80
Denscombe. 2016, s. 266, 288
81
Denscombe. 2016 s. 289
82
Bryman, Bell. 2013, s. 485-486
79

17

intervjun83. Andra fördelar med transkribering innebär att det är lättare stå emot
anklagelser om att forskningen påverkats av forskarens egna värderingar och åsikter
samt att det leder till att svaren kan kontrolleras i efterhand av forskaren för att undvika
att viktig information inte uppfattats korrekt under intervjun.
3.5 Etik
Inspelning av intervjuerna har gjorts med godkännande av respondenterna. En av fyra
respondenter valde att vara anonym, vilket författarna tog hänsyn till. Respondenterna
fick i god tid innan intervjun information om syftet med studien för att få en insyn i ämnet
och därmed ta ställning till ett eventuellt deltagande. Bryman och Bell menar att det är
viktigt att låta respondenterna ta del av syftet med studien i förväg84.
3.6 Trovärdighet
Denna studie har två intervjuare som kunnat jämföra och tolkat empirin, båda
intervjuarna har tolkat svaren på liknande sätt vilket medför att studiens trovärdighet
ökar. Denscombe menar att i kvalitativa studier kan triangulering vara ett sätt att mäta
trovärdigheten85. Med forskartriangulering menas att två eller flera forskare kan jämföra
fynden med varandra och se om de tolkar händelserna på liknande sätt86.
Respondenterna har inte bekräftat empirin i efterhand, vilket sänker studiens
tillförlitlighet. Enligt Denscombe handlar trovärdighet om att forskaren kan verifiera
forskningen, om data är exakt och träffsäker.
3.7 Tillförlitlighet
Kvalitativa studier är svåra att kopiera då en social miljö är föränderlig, möjligheten att
hålla intervjuer med liknande personer i en miljö som inte har förändrats är begränsad87.
För att höja studiens tillförlitlighet har författarna tydligt beskrivit tillvägagångssättet samt
skrivit en tydlig analys så att en annan forskare ska kunna göra en liknande studie. Enligt
Denscombe handlar tillförlitlighet om att andra forskare får samma resultat och
slutsatser88.
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3.8 Överförbarhet
Företagen i studien som undersökts skiljer sig åt både vad det gäller storlek och
erfarenhet, därav ökar överförbarheten till tjänstedesign-branschen. Enligt Denscombe
handlar överförbarhet om det går att generalisera resultatet på ett större antal89.
3.9 Objektivitet
Enligt Bryman och Bell handlar objektivitet om att forskaren inte medvetet låtit sina
personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet och
slutsatserna90. Författarna till studien har inte uppfyllt detta krav då ett möte mellan
människor gör det omöjligt att inte låta personliga värderingar påverka.
3.10 Äkthet
Studiens äkthet ökar eftersom studien grundar sig på intervjuer med personer som
arbetar inom branschen och deras kunskap bidrar till en rättvis bild av slutsatserna. Enligt
Bryman och Bell handlar äkthet om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de olika
åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats91.
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4. Empiri
__________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel är empirin är indelad i teman för att få en lättare överblick över vad
respondenterna svarat och varje tema avslutas med en sammanfattning. Kapitlet inleds
med allmän information om de deltagande företagen, fortsätter sen med hur en
kundrelation inleds, när kundrelationen är etablerad, hur en kundrelation bibehålls och
slutligen företagens syn på branschen. Slutligen sammanställs nyckelord i en matris för
en tydligare överblick.
4.1 Allmänt om företagen
4.1.1 Daytona
Intervju hölls med Anställd X på Daytonas kontor på Riddargatan i Stockholm.
Daytona har funnits sedan 2002, de startade som en produktionsbyrå för en kund.
Anställd X har jobbat på företaget i sex år och under den tiden har bolaget utvecklats
närmare kundens affär, de hjälper idag kunderna att designa tjänster både internt och
externt. En arbetsmetod de ofta använder sig av är att kartlägga kundresan, som
beskriver slutkundens resa genom kontakten med företaget för att se om det finns någon
förbättringspotential. Daytona är idag, 15 år senare, en tjänstedesignbyrå/
tjänsteutvecklingsbyrå med digital spets.
4.1.2 Usify
Intervju hölls med Eva-Karin Anderman på Usifys kontor på Barnhusgatan i Stockholm.
Företaget har funnit sedan år 2006, de tog namnet Usify år 2010. Grunden i företaget
handlar om användbarhet och användaren är alltid i centrum. Usify har idag 25
medarbetare som alla besitter olika kompetenser. Usify arbetar efter fyra ledord; Care,
Explore, Change och Code. De strävar efter att jobba med projekt som gör skillnad för
människors vardag, att förändra på något sätt. Usify arbetar efter detta citat ”Vi ser
människor och skapar möjlighet till meningsfull förändring”.

4.1.3 Äventyret
Intervju hölls med Joel Bergqvist och Frida Hammarström på Äventyrets kontor på
Kungsgatan i Stockholm. Äventyret startade i februari 2014 och är en del av varumärkesoch designbyrån Söderhavet som grundades 2004. På Äventyret jobbar 16 personer
varav 10 stycken heltidsanställda och 6 stycken heltidskonsulter.
20

Äventyrets beskrivning av företaget:
“Innovationsdriven tjänstedesign för en post-digital värld. Vi hjälper dig bygga en
smartare användarupplevelse snabbare.”
De arbetar efter fyra nyckelord; fokusera, tänka stort, samarbeta och tänka snabbt.
4.1.4 Expedition Mondial
Intervju hölls med Susanna Nissar på Expedition Mondials kontor på Birger Jarlsgatan i
Stockholm. Expedition Mondial startade för ungefär 1,5 år sedan. Susanna Nissar och
två före detta kollegor startade företaget med drivkraften att de ville ligga i framkant med
vad man kan använda Design Thinking eller tjänstedesign till. De startade som ett team
på tre personer och är idag fem medarbetare. Företaget strävar efter att utforska, därav
namnet Expedition Mondial, de vill utveckla företaget tillsammans med kunderna och
medarbetarna. Expedition Mondial har valt att arbeta inom tre huvudområden; kundresor
som beskriver kundens resa genom kontakten med företaget för att se var det finns
förbättringspotential, med mindre entreprenörer som inte har råd och möjlighet att anlita
klassiska tjänstedesignbyråer samt med utvecklingsländer där det finns ett stort behov av
att skapa människocentrerade lösningar som de ser en potential i att utveckla.
4.2 Hur en kundrelation inleds
Samtliga respondenter menar att det är potentiella kunder som har identifierat ett behov
de behöver hjälp med som kontaktar företaget och tar initiativet till att inleda en relation.
Usify och Äventyret tar även initiativet till att inleda en relation genom att delta i offentliga
upphandlingar. Äventyret menar att de även får tillgång till kundens personliga nätverk
och på sätt kan de inleda nya relationer genom att kontakta dem.
Samtliga respondenter menar att potentiella kunder kontaktar företaget på grund av
tidigare kunders rekommendationer. Exempelvis menar Daytona att en kundrelation ofta
inleds med hjälp av word-of-mouth marknadsföring från tidigare kunder. Usify och
Äventyret menar även att det grundar sig på ett bra rykte, Usify menar att ett bra rykte
bidrar till en ökad kännedom om företaget och Äventyrets rykte grundar sig på att
Söderhavet har vidarebefordrat kunder till dem.
Daytona, Äventyret och Expedition Mondial beskriver att de inte marknadsför sig i
dagsläget, de får kontakt med nya kunder genom personliga rekommendationer.
Äventyret och Expedition Mondial som varit verksamma i mindre än tre år har aldrig
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marknadsfört sig, kunder har fått information om företaget via personliga
rekommendationer. Exempelvis så beskriver Expedition Mondial att de inte i dagsläget
har planer på att marknadsföra sig, Susanna beskriver att de har som mål att deras
nuvarande kunder ska rekommendera dem vidare och på så sätt växa. Usify skiljer sig
från övriga företag då de marknadsför sig genom att delta på mässor för att öka sin
synlighet och för att skapa nya nätverk som i sin tur kan leda till nya relationer.
Daytona, Usify och Expedition Mondial kontaktar ibland kunder proaktivt för de ser ett
behov, en möjlighet att hjälpa ett annat företag och på så sätt inleda en kundrelation.
Äventyret skiljer sig från de övriga företagen då de beskriver att de inte kontaktar kunder
proaktivt.

4.3 När en kundrelation är etablerad
Samtliga företag strävar efter att vidareutveckla den befintliga kundrelationen och de
menar att de flesta kundrelationerna är långsiktiga. Daytona och Usify menar att en
mogen kund som tidigare beställt designprojekt vet vad för hjälp den behöver vilket ofta
leder till att relationen blir långsiktig. Samtliga företag arbetar nära kunden och skapar
specifika projektteam anpassade efter kunden där den alltid är involverad. Samtliga
företag menar att det är viktigt att förstå och lyssna på kundens behov, samarbeta tätt
med kunden samt motsvara kundens förväntningar. Exempelvis så menar Expedition
Mondial att om extra tid spenderas med kunden i initialskedet så leder det till en bättre
slutleverans av tjänsten i och med det täta samarbetet. Även Usify upplever att ett bättre
slutresultat nås om kunden är involverad.
Äventyret och Expedition Mondial skiljer sig från de andra två genom att de ibland väljer
att samarbeta med extern kompetens, som till exempel andra designbyråer, arkitekter
och managementkonsulter. Äventyret skiljer sig också genom att de strävar efter att
kunderna ska klara sig på egen hand efter avslutat projekt, att kunden är projektledare
för projektet underlättar och skapar en bättre förståelse för kundens företag när tjänsten
ska implementeras.
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4.4 Hur en kundrelation bibehålls
Samtliga företag försöker under projektets gång identifiera nya problem hos kunden som
de kan bygga relationen vidare på för att skapa långsiktiga relationer. Daytona och
Expedition Mondial pekar på vikten av att hålla en regelbunden kontakt med kunden
oavsett om ett nytt problem är identifierat.
Daytona och Usify menar att de alltid försöker överträffa kundens förväntningar när de
levererar en tjänst. Äventyret och Expedition Mondial menar att de levererar en tjänst
som motsvarar kundens förväntningar. Exempelvis menar Usify att deras förmåga att
leverera bra tjänster samt deras kompetenta och lyhörda personal påverkar om
kundrelationen bibehålls.
Daytona, Äventyret och Expedition Mondial menar även att en personlig relation till en
anställd på företaget bidrar till att kunden väljer att fortsätta relationen. Exempelvis har
Joel på Äventyret flertalet kunder som arbetat med honom tidigare och valt att fortsätta
arbeta med honom oavsett hans arbetsplats.
Daytona, Äventyret och Expedition Mondial menar att förtroende är en viktig del i
relationsbyggandet och samtliga företag pekar på vikten av att samarbeta och lyssna på
kundens behov. Äventyret skiljer sig från de övriga då Joel beskriver att vissa kunder
lockas på grund av att kontoret ligger centralt. Även Daytona och Expedition Mondial
menar att om ett förtroende för en person finns så påverkar det den personliga relationen
och den långsiktiga kundrelationen. Exempelvis menar Expedition Mondial att förtroende
mellan kunden och företaget skapas då samma medarbetare är med i hela processen
och det täta samarbetet gör det lättare att fortsätta samarbeta i framtiden.
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Nyckelord/Företag

Daytona

Usify

Äventyret

Expedition
Mondial

Kunden kontaktar

x

x

x

x

Rekommendation

x

x

x

x

Marknadsför sig
Kontaktar kund proaktivt

x
x

Offentlig upphandling

x
x

x
x

Långsiktiga relationer

x

x

Mogen kund

x

x

Rykte

x

x

x

x

Nära kunden

x

x

x

x

Projektteam

x

x

x

x

Involverad kund

x

x

x

x

Identifiera nya problem

x

x

x

x
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x

Överträffa förväntningar

x

x

Motsvara förväntningar

x

x

x

Externa samarbeten

x

x

x

x

Samarbete

x

x

x

x

Lyssna på behov

x

x

x

x

Personlig relation

x

x

x

Förtroende

x

x

x

Centralt kontor

x

Självständiga kunder

x

FIGUR 4, SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELORD I EMPIRIN
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5. Analys
__________________________________________________________________________________________________________

I detta kapitel analyseras empirin och kopplas till teorierna; Kundrelationens livscykel,
Involvement Theory, upplevd tjänstekvalitet, SERVQUAL,
tjänstemarknadsföringstriangeln samt word-of-mouth. Kapitlet följer samma indelning
som empirin för en tydligare översikt. Analysen inleds med hur en kundrelation inleds,
övergår sedan till när kundrelationen är etablerad, hur en kundrelation bibehålls och
avslutas med företagets syn på branschen.

5.1 Hur en kundrelation inleds
Samtliga respondenter som deltagit i studien beskriver att de vanligtvis inte inleder en
relation utan det är kunden som i de flesta fall kontaktar företaget. Daytona menar att en
kundrelation ofta inleds med hjälp av word-of-mouth marknadsföring från tidigare kunder.
Som empirin visar är tidigare kunders rekommendationer ett sätt för nya kunder att få
information om företagen som även leder till att en relation inleds, vilket är i enlighet med
teorin om positivt word-of-mouth som Grönroos beskriver, nya potentiella kunders
benägenhet att välja företaget ökar92. Tre av fyra företag marknadsför sig inte i dagsläget
vilket är i enlighet med Stoxes och Lomax definition av word-of-mouth som beskriver att
denna kommunikation mellan personer som ser kommunikatören som opartisk kan ge
större effekt än den planerade marknadsföringen93.
Äventyret och Expedition Mondial, som funnits i mindre än tre år beskriver att de aldrig
har marknadsfört sig utan endast fått kunder via rekommendationer, vilket styrker
Grönroos teori om att word-of-mouth kan ge större effekt än planerad marknadsföring94.
Exempelvis så beskriver Expedition Mondial att de inte har planer på att marknadsföra
sig utan har som mål att växa genom att nuvarande kunder vid avslutat projekt
rekommendera dem till en ny person, vilket överensstämmer med Murrys teori om att
personliga rekommendationer väger tyngre än reklam skapat av företagen95.
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Samtliga respondenter har i enlighet med Reichhelds teori om word-of-mouth beskrivit att
deras kunder kontaktat dem på basis personliga rekommendationer, vilket visar att en
stark relation har skapats med de kunder som Reichheld beskriver som promoters,
kunder som har valt att vidare rekommendera företagen då de varit nöjda med
samarbetet96. Två av fyra företag menar även att det är företagets rykte utöver
rekommendationer som påverkar kundens val, ryktet stärks av positiv word-of-mouth97.
Enligt Grönroos är det i initialskedet i kundrelationens livscykel som intresset väcks hos
kunden och en medvetenhet om utbudet skapas, vilket empirin visar att det är i de flesta
fallen personliga rekommendationer och inte företagens egna marknadsföringsstrategier
som väcker en medvetenhet hos kunden98. Ett av fyra företag, Usify, använder sig av
marknadsföringsstrategier för att öka sin synlighet, de deltar i mässor för att öka kundens
medvetenhet, detta i likhet med initialskedet i kundrelationens livscykel99. Tre av fyra
respondenter beskriver att de i enstaka fall kontaktar företag proaktivt för att inleda en
relation, vägen dit är lång och det krävs att kunden har en medvetenhet om sitt behov,
detta kopplas till initialskedet i kundrelationens livscykel då en medvetenhet om företaget
skapas100 . Denna typ av inledande relation är inte den vanligaste på något utav företagen
men det händer i enstaka fall.
Den gemensamma nämnaren för samtliga företag i studien är att initialskedet i
kundrelationens livscykel påverkas av personliga rekommendationer vilket
överensstämmer med teorin om word-of-mouth101. Samtliga kundrelationer inleds i de
flesta fall genom att kunden tar initiativet.
5.2 När kundrelationen är etablerad
När en kundrelation väl är etablerad visar empirin att samtliga företags kunder alltid är
involverade i projekten. I likhet med Fills teori om hög involvering så upplever kunden en
hög risk vid köp av en tjänst102. Fill förklarar att kundens upplevda risk kan minskas
genom att kunden aktivt söker och utvärderar information om företaget, vilket i enlighet
med empirin som beskriver att rykte och word-of-mouth är ett sätt för kunden att samla
information om företaget. I samtliga företag är kunden alltid en del av projektteamet
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under hela processen, detta skapar en bättre förståelse och ett förtroende för varandra,
vilket styrks av Fills beskrivning att en kunds involvering påverkar den upplevda risken
när ett köp ska genomföras103. Respondenterna menar att ett nära samarbete med
kunden bidrar till ett bättre slutresultat, Expedition Mondial säger i intervjun att om extra
tid spenderas med kunden i initialskedet leder det till en bättre slutleverans av tjänsten,
vilket kopplas till att den upplevda risken minskar i och med samarbetet104. Den
funktionella risken, som beskriver kundens förväntningar på tjänsten105 , uppnås i och
med att kunden är närvarande och en del i teamet under hela processen så minskas
denna risk. Exempelvis menar Eva-Karin att ett bättre slutresultat nås om kunden är
involverad. Äventyret bekräftar även de att en involverad kund leder till bättre tjänster, de
sätter alltid kunden som projektledare för att kundens företag ska få en bättre förståelse
för hur de ska implementera tjänsten på sitt företag. Den finansiella risken, som Fill
beskriver106, minskas även den genom att kunden är involverad i processen. I och med
att samskapandet sker mellan kunden och tjänstedesignföretaget så undviker man att en
tjänst som inte motsvarar de krav och förväntningar som kunden har skapats. I likhet
med Grönroos teori, tjänstemarknadsföringstriangeln, underlättar det för företagen att ha
ett tätt samarbete med kunden för att hålla de löften som gavs vid köpet107. Som teorin
vidare beskriver påverkar företagets resurser kundens upplevda tjänstekvalitet, eftersom
det täta samarbetet underlättar uppfyllandet av de löften som gavs vid köpet.
Enligt Fill så ändras kundens involvering över tid då mer erfarenhet om marknaden och
företaget skapats108. Som Daytona och Usify påpekar så är en mogen kund en bättre
beställare av designprojekt vilket tolkas som att det i andra skedet av kundrelationens
livscykel som Grönroos beskriver som köpprocessen, så har dessa kunder redan en
positiv inställning till ett köpbeslut109. Vilket tolkas som att första steget till köp inte kräver
lika mycket riskbedömning. I likhet med Grönroos teori om kundrelationens livscykel som
beskriver att om företagen hanterar kundrelationen bra under alla skeden så blir det
lättare att behålla befintliga kunder110 , vilket empirin pekar på, att samtliga företag strävar
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efter att kunden ska vara högt involverad för att det bidrar till en stark och ofta långsiktig
relation.
Som Involvement theory och tjänstemarknadsföringstriangeln beskriver handlar det om
att kundens krav och förväntningar bör uppfyllas vilket leder till Grönroos teori om
upplevd tjänstekvalitet111. Det framgår i empirin att samtliga företag lyckats uppnå
kundens förväntningar och levererat en bra tjänst då tidigare nöjda kunder valt att
rekommendera företagen via word-of-mouth. Parasuraman, Zeithaml och Berry beskriver
att mätinstrumentet SERVQUAL används för att bedöma kundens uppfattning av
tjänstekvalitet112. Mätinstrumentet beskriver fem steg; trovärdighet, lyhördhet, försäkring,
empati och materiell113 . Detta mätinstrument används inom kvantitativa forskningar och i
denna studie används endast begreppen som en indikation på hur tjänstekvalitet
upplevs, i och med att denna studie är av kvalitativ karaktär. Samtliga företag skapar
enligt empirin kundspecifika projektteam, vilket kopplas till begreppet empati som
Parasuraman et al. beskriver som en del i den upplevda tjänstekvaliteten som handlar
om individanpassad uppmärksamhet114. De två mindre företagen, Äventyret och
Expedition Mondial väljer även att samarbeta med extern kompetens för att komplettera
projektteamen för att kunna möta kundens behov.
5.3 Hur en kundrelation bibehålls
Samtliga respondenter menar att för att behålla en kund är det viktigt att lyssna på
kundens behov, vilket i enlighet med begreppet lyhördhet från SERVQUAL som
Parasuraman et al. beskriver som viljan att hjälpa kunden115. Som Usify beskriver är
deras förmåga att leverera bra tjänster samt deras kompetenta och lyhörda personal en
avgörande faktor till att kundrelationen bibehålls, vilket även pekar på begreppet
försäkring och trovärdighet som Parasuraman et al. beskriver som anställdas kunskap
samt deras förmåga att leverera en tjänst på ett trovärdigt och pålitligt sätt116 . Samtliga
respondenter beskriver att de levererar en tjänst som motsvarar kundens förväntningar
och två av fyra menar att de alltid levererar en tjänst över förväntan i enlighet med
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begreppet trovärdighet117. I likhet med Grönroos teori som beskriver att enda sättet att
styra word-of-mouth är genom att leverera en bra tjänst som möter kundens
förväntningar118. Detta stärks av empirin som visar att samtliga företag levererar en tjänst
som motsvarar kundens förväntningar. Tre av fyra respondenter menar att förtroende är
en viktig del i relationsbyggandet och kundens personliga relation till en medarbetare på
tjänsteföretaget påverkas av den upplevda tjänstekvaliteten. Exempelvis har Joel på
Äventyret många kunder som har följt med honom oavsett arbetsplats, detta för att de
varit nöjda med tidigare levererade tjänster, som kopplas till begreppet försäkring som
beskriver anställdas kunskap119. Även Daytona och Expedition Mondial menar att en
personlig relation till en medarbetare påverkar den långsiktiga kundrelationen, detta för
att av att ett förtroende för en individ skapats. Vidare menar även Expedition Mondial att
ett förtroende skapas mellan kunden och företaget då de är samma medarbetare genom
hela processen. Begreppet materiell som Parasuraman et al. beskriver som det fysiska
utseendet på bland annat lokalen 120 överensstämmer med vad Joel beskriver som att
vissa kunder lockas till företaget på grund av det centrala läget av kontoret.
Samtliga respondenter beskriver att de under projektets gång strävar efter att identifiera
nya problem som de kan hjälpa kunden med och för att vidareutveckla relationen krävs
det att löften och förväntningar som kunderna fått uppfylls. I likhet med kundrelationens
livscykel beskriver Grönroos att i det sista steget, konsumtionsprocessen, gäller det att
bevisa att löften stämmer överens med kundens upplevda förväntningar och kvalitet121.
Efter tredje skedet, konsumtionsprocessen, är avslutad så är det den upplevda
tjänstekvaliteten som avgör om kunden väljer att fortsätta arbeta med företaget och
förnya kundrelationens livscykel122. Samtliga företag i studien strävar efter nöjda kunder
som de påpekar leder till att en långsiktig relation skapas. I enlighet med Grönroos teori,
kundrelationens livscykel, beskrivs för att skapa långsiktiga kundrelationer krävs det att
kunderna upplever företaget som positivt123 .
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6. Slutsats
__________________________________________________________________________________________________________

I följande kapitel presenteras en slutsats utifrån studiens syfte och problemformulering.
Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och få förståelse för
vilka faktorer som är viktiga för att inleda samt skapa hållbara kundrelationer inom
tjänstedesignbranschen. Fem faktorer har identifierats som viktiga för att inleda samt
skapa hållbara kundrelationer. Dessa fem faktorer är: kunden tar initiativet till inledande
kontakt, hög tjänstekvalitet, ett nära samarbete med kunden, involverade kunder samt
vikten av en personlig relation till kunden.
Den första faktorn; i de flesta fall är det kunden som tar initiativet till att inleda en
relation. Samtliga respondenter sagt att relationen inleds ofta via rekommendationer,
vilket författarna till studien tolkar som att positiv information om företaget spridits via
word-of-mouth. Det handlar om ett uppbyggt rykte där tidigare kunder rekommenderat
företaget vidare och därför kan en slutsats dras att word-of-mouth är en viktig inledande
del i relationsbyggandet.
Den andra faktorn; att skapa hållbara kundrelationer är att ständigt leverera en hög
tjänstekvalitet. Samtliga respondenter menar att de måste uppfylla kundens förväntningar
vilket påverkas av tjänstekvalitet och om tjänsten uppfyller de krav som kunden har.
Författarna till studien tolkar det som att kunder som upplever bra tjänstekvalitet väljer att
bygga vidare på relationen.
Den tredje och fjärde faktorn; är det täta samarbetet och kundens höga involvering
under projektets gång. Samtliga respondenter menar att kunden alltid är en del i
projektteamet och det krävs från företagen att de lyssnar på kundens behov för att lättare
kunna leverera en hög tjänstekvalitet och på så sätt skapa en hållbar kundrelation.
Författarna till studien tolkar det som att Involvement Theory är en viktig del i
relationsbyggandet och att högt involverade kunder skapar mer hållbara relationer.
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Den femte faktorn; är vikten av en personlig relation mellan kunden och medarbetare på
företagen. Samtliga respondenter säger att en nära kontakt är en viktig faktor för att
behålla en relation. Den nära kontakten skapar förtroende och trygghet för båda parter.
Denna nära kontakt skapar en personlig relation mellan kunden och medarbetaren på
företaget, vilket i sin tur skapar en hållbar relation. Författarna till studien tolkar det som
att begreppet förtroende från mätinstrumentet SERVQUAL är en viktig del för att skapa
hållbara relationer, det är kontakten till en medarbetare som påverkar om kunden väljer
att fortsätta arbeta med företaget eller inte.
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7. Avslutande diskussion
__________________________________________________________________________________________________________

I följande kapitel presenteras författarnas egna reflektioner och kapitlet avslutas med
förslag till vidare forskning.

Genom denna studie har vi fått inblick i hur tjänstedesignbyråer arbetar och hur deras
kundrelationer ser ut. Syftet med tjänstedesign är att förbättra och utveckla alla
kundupplevelser. Det har varit intressant att undersöka detta ämne då skapandet och
utvecklandet av tjänsten i grund och botten handlar om en tredje part, slutanvändaren,
och att relationen går ett steg längre än bara business-to-business.
Vi tror att personliga rekommendationer via word-of-mouth bidrar till att företagen
presterar bättre och därför levererar en tjänst över förväntan. Detta eftersom företagen
endast kan påverka positiv word-of-mouth genom att leverera och prestera på topp.
Detta kan göra att medarbetarna gör sitt yttersta för att skapa en så bra tjänst som
möjligt. Vi trodde innan studiens genomförande att kunder kontaktades aktivt och att
företagen marknadsförde sig i större utsträckning. Det är intressant att Äventyret och
Expedition Mondial som endast funnits på marknaden i några år inte har marknadsfört
sig överhuvudtaget, att de fått alla kunder via personliga rekommendationer. En insikt vi
fått från denna studie är att det i det flesta fall är kunden som inleder relationen och inte
företagen. Vi tror att detta medför att startsträckan till en inledande relation blir kortare
när kunden redan har identifierat sitt behov. Vi har även fått förståelse för att det täta
samarbetet med kunden är en viktig faktor till hållbara relationer och för att stå emot
framtida hot från konkurrenter krävs det ett bra rykte och väletablerade relationer som
skapas genom hög tjänstekvalitet. Insikten att arbeta utifrån kundens behov från start
som gör att färre misstag uppstår, tycker vi verkar vara ett bra sätt att tackla problem på.
Vi tycker det är bra att tjänsten skapas utifrån slutanvändarens behov och ändringar kan
ske under processens gång, detta tror vi medför att tid- och resursåtgång minskas.
Med facit i hand hade vi kontaktat fler företag för att få en större överblick över
branschen, tyvärr så hade de flesta företag vi kontaktade inte tid. Hade vi tagit kontakt
med dem i inledningsfasen av denna studie hade vi förmodligen kunnat hålla fler
intervjuer, vilket hade ökat generaliseringen på tjänstedesignbranschen. Valet av en
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kvalitativ metod för att undersöka problemet tycker vi har varit ett optimalt angreppssätt
då vi fått djupare förståelse, nackdelen med intervjuer är att företagen själva bestämmer
vilken information de vill dela med sig av, vilket ofta är den positiva bilden av företaget.
Genom intervjuerna har vi fått svar på frågeställningen och förhoppningen med denna
studie är att den ska öka förståelsen för hur kundrelationer inom tjänstedesign-branschen
ser ut, då arbetssättet med den nära kontakten med kunden inte alltid ser ut som så inom
business-to-business.
7.1 Förslag till vidare forskning
Vidare vore det intressant att göra en mer omfattande studie och undersöka hur
kunderna ser på relationen till tjänstedesignbyråerna och göra en komparativ studie. Se
om det finns liknande kopplingar, om kunderna har samma bakomliggande faktorer till
hållbara relationer som denna studies resultat pekar på. En komparativ studie ur både
producent- och kundperspektiv för att visa på likheter och skillnader vore intressant.
Det hade även varit intressant att göra en mer omfattande studie likt denna om några år
för att se om de faktorerna som denna studies resultat pekar på fortfarande är av
betydelse.
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Bilagor
Intervjuguide
Allmänt om företaget
-

Berätta lite om företaget (Antal anställda, när företaget startade, tidigare kunder).

Hur en kundrelation inleds
-

Hur får kunden information om ert företag?
(Via kontakter? Marknadsför ni er? Isåfall på vilket sätt?)

När kundrelationen är etablerad
-

Vad ställer kunder för krav? Skiljer det sig åt mellan kunder?

-

Hur värderas kundrelationens längd? Vad avgör om det är en kort- eller långsiktig
relation?

-

Vid långsiktiga relationer, vad bedömer du är den främsta anledningen till att
kunder väljer att stanna hos er? Varför tror du att det är viktigt att behålla en kund?

-

Vad bedömer du är främsta anledningen till att kunder väljer att lämna er efter
avslutat projekt? Vad tror du att det beror på?

Skapandet av en långsiktig relation
-

Kan du ge exempel på när en kund är nöjd respektive missnöjd med levererad
tjänst? Vad var det som påverkade detta?

-

Vad avgör om det blir en kort- eller långsiktig relation med era kunder?

-

Vad innebär en god relation för dig/företaget?
(Exempel? Varför tycker du att det är viktigt?)

Konkurrenter
-

Vilka andra aktörer påverkar er?

-

Vilka är era närmsta konkurrenter?

-

Hur förhindrar ni att tidigare/befintliga kunder går över till dem?

-

Hur tror du framtiden ser ut inom branschen? Kommer relationen att spela en
viktig roll?

