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I 

 

Sammanfattning 
 
Introduktion: Tjänsteföretag och dess erbjudanden på marknaden håller på att 

standardiseras alltmer vilket leder till att det blir svårt för tjänsteföretag att särskilja 

sig från mängden. Detta leder i många fall till en prispressning. Många tjänsteföretag 

förstår inte vikten av relationsbyggandet och hur de ska upprätthålla långsiktiga 

samarbeten för att även öka kundvärdet. 

Syftet: Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter tjänsteproducerande 

företag ska beakta för att uppnå ett högt kundvärde och därmed bli mer attraktiva på 

marknaden. 

Metod: För att kunna svara på studiens syfte utgicks det ifrån en fallstudie, där 

angreppssättet bestod av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling för att testa den 

befintliga teoretiska referensramen och kunna generalisera arbetet. Kvantitativa 

datainsamlingen bestod av en enkätundersökning som skickades ut till fallföretagets 

kundbas som bestod av olika branscher och storlekar på företag, där svaren sedan 

viktades i en modell. Enkäten skickades även ut till fallföretaget för att hitta eventuella 

differenser mellan deras egen uppfattning och kundernas. Den kvalitativa bestod av 

tre djupintervjuer med ledande aktörer inom olika branscher för att få en djupare 

förståelse. 

Resultat: Den kvantitativa undersökningen visade att kvalitet är det som värderas 

mest hos en leverantör, följt av priset. De resterande frågorna visade att kunderna och 

fallföretaget delade en relativt jämn uppfattning om tidigare samarbeten. Den 

kvalitativa undersökningen visade att alla tre respondenter värderade samma aspekter 

hos ett tjänsteföretag; kompetens, kundfokusering och tillgänglighet. De var även 

eniga om att relationen och tjänsteleverantörers rykte värderas väldigt högt. 

Relationen har visat sig vara kopplad till flera aspekter såsom flexibilitet, 

riskminimering och kvaliteten av arbetsprocessen. Kunder har en större tendens att 

välja tjänsteföretag som lagt vikt vid att försöka integrera ett långsiktigt samarbete, 

vilket gör att kunderna känner sig prioriterade och väljer att lägga större ansvar på 

tjänsteföretaget.  

Slutsats: Företag ska inte lägga sitt fokus på att försöka finna mervärden till sina 

kunder, utan fokusen ska ligga på att skapa och utveckla en djup och engagerad 

relation med sin kund. Fördelarna med detta illustreras med hjälp av en 

vidareutveckling av den modell som tas fram i den teoretiska referensramen, där 

viktiga aspekter som bör beaktas beskrivs. 

Nyckelord: Kundvärde; Mervärde; Tjänsteproducerande företag; Professionella 

tjänster; Relationshantering. 

 



 

II 

Abstract 
 

Introduction: Service companies and its offerings on the market are becoming 

increasingly standardized, which makes it difficult for service providers to distinguish 

themselves from the amount. In many cases this leads to a price squeeze. Many service 

companies do not understand the importance of building a relationship with their 

customer, and how to maintain long-term partnerships to increase customer value. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate what aspects service-producing 

companies should take into account in order to achieve a high customer value and thus 

become more attractive in the market. 

Methods: In order to respond to the purpose of the study, a case study was 

conducted, where the approach consisted of both qualitative and quantitative data 

collection to test the existing theoretical reference frames and to generalize the study. 

The quantitative data collection consisted of a survey sent to the company's customer 

base, which consisted of different industries and sizes of companies, where the 

answers were then weighted in a model. The survey was also sent to the case company 

to find possible differences between their own opinion and the customers. The 

qualitative consisted of three deep interviews with leading actors in different 

industries to gain a deeper understanding. 

Results: The quantitative survey showed that quality is the most valued aspect with 

a supplier, followed by the price. The remaining questions showed that the customers 

and the case company shared a relatively even view of previous collaborations. The 

qualitative survey showed that all three respondents appreciated the same aspects of 

a service company; competence, customer focus and availability. They also agreed 

that the reputation of the relationship and service providers is valued very high. The 

relationship has been shown to be linked to several aspects such as flexibility, risk 

minimization and the quality of the work process. Customers have a greater tendency 

to choose service companies that are committed to trying to integrate long-term 

cooperation, which makes the customers feel priority and choose to place greater 

responsibility on the service company. 

Conclusion: Companies should not focus on trying to find added value to their 

customers, the focus should be on creating and developing a deep and committed 

relationship with their customers. The advantages of this are illustrated by further 

development of the model presented in the theoretical reference framework, in which 

important aspects to be considered are described. 

Keywords: Customer value; Value adding; Service-producing companies; 

Professional Services; Relationship management.  
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Förord 
 
Vi vill börja med att utbringa ett stort tack till alla de personer som varit inblandade 

och delaktiga i vårt examensarbete, som gjort det möjligt att genomföra vår studie:  

 

Ett stort tack till vår handledare Chris för vägledningen under arbetet, med dess 

åsikter som fick oss att tänka större. Ett stort tack till Erik Hallberg, VD på Structor 

Industriprojekt, som hjälpt oss så mycket han kunnat under hela arbetet och givit oss 

goda insikter och bra information. Sedan ett stort tack till alla de respondenter som 

ställt upp på både enkäter och intervjuer.  

 

Vi vill även tacka våra familjer och vänner som varit stöttande, positiva och gett 

värdefulla åsikter längs med arbetets gång.  

 

Till sist vill vi tacka varandra, för att genom att slutföra detta arbete har vi äntligen 

tagit oss i mål efter tre år på högskola.  
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras det problem som studien kommer undersöka. Utifrån 

problemformuleringen har en frågeställning och ett syfte växt fram samt en avgränsning. Sedan 

presenteras arbetets fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund  

Konkurrensen i företagsvärlden blir alltmer hårdare med åren och inte minst när det 

kommer till industrisektorn. Det finns en mångfald av leverantörer som erbjuder 

snarlika produkter, komponenter och tjänster som företag kan välja emellan. Företag 

måste därmed ständigt utveckla sina funktioner, produkter och tjänster för att hålla 

sig attraktiva, konkurrenskraftiga och sticka ut ur mängden på marknaden (Van 

Weele, 2012). 

 

De fysiska produkterna och tjänsterna blir allt mer standardiserade, vilket gör det 

ytterst väsentligt att kombinera dessa med attraktiva attribut som höjer produkten 

eller tjänstens värde. Dessa attribut är det som kallas för mervärde. Det är genom 

mervärde som företag kan bli konkurrenskraftiga då det skapar möjligheter att kunna 

skräddarsy erbjudanden till kunderas behov och önskemål, vilket ökar det totala 

värdet för kunden (Johansson & Forsberg, 2006). Företag strävar alltid efter att göra 

sina kunder nöjda och skapa hög kundtillfredsställelse då det påverkar företagets 

lönsamhet (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). För att tillfredsställa sina kunder 

kan företag ibland bli tvungna att sänka sina priser eller addera värdeskapande faktorer  

till erbjudandet, men företag måste samtidigt ha sin egen lönsamhet i åtanke. Företag 

måste därmed sträva efter att hitta en perfekt balans mellan kundens och företagets 

eget intresse (ibid.). 

 

Ur ett långsiktigt perspektiv blir det inte lönsamt för företag att ingå i samarbeten där 

de kan behöva sänka sina priser för att få igenom affärer, eftersom försäljning under 

självkostnadspriset i allmänhet inte är en bra affär (Cabral, 2002). Ett sätt att undvika 

denna prispressning och jämförelse kan ske genom att företag strävar efter något som 

kallas prissättningsmakt (Kotler et al., 2011). Det innebär att företag bygger upp sitt 

marknadserbjudanden med attraktiva attribut som rättfärdigar deras priser och 

marginaler. Då använder sig företag av en mervärdesbaserad prissättning, vilket gör 

att de kan sätta ett högre pris på sina tjänster och erhålla konkurrensfördelar (ibid.). 

Dock kan faktorer som förr ansågs vara starka tilläggstjänster och skapade mervärde, 

idag ha blivit en slags standard som gör att företag måste tänka ännu längre utanför 

gränserna. Enligt Van Weele (2012) eftersträvar företag idag helhetslösningar som 

blir till tjänster, istället för endast enstaka produktinköp vilket har gjort tjänsterna till 

det mest väsentliga att utveckla. Istället för att köpa en produkt till bästa 

anskaffningspris, letar företag efter kombinerade paket med tilläggstjänster. Det kan 
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vara leverantörer som erbjuder lagerhållning, en tredjepartslogistiker som erbjuder 

att sköta transport eller en konsult som hjälper till inom utvalda områden. 

 

Alvesson (2004) menar att problematiken kring tjänster är att de är immateriella och 

heterogena, vilket gör att alla tjänster utformas på sitt egna, unika sätt. Med tanke på 

att tjänster utförs av människor till olika människor är det väldigt svårt att 

standardisera en tjänst då varje kund har sina egna behov och preferenser vi lket gör 

att tjänsterna i princip ser olika ut varje gång (Van Weele, 2012). Som Edgren och 

Skärvad (2014) förklarar levererar tjänsteproducerande och kunskapsintensiva företag 

sina tjänster genom en personlig interaktion, vilket gör de personbundna. Även detta 

har sin roll i hur pass svårt det är att standardisera en tjänst, eftersom det även är 

beroende på vem som utför den (Van Weele, 2012). Silvestro et al. (1992) beskriver 

att varje typ av tjänsteprocess kräver sin egen strategi, ledning och system för att 

kunna mäta prestationen.  

 

Dessa faktorer gör det svårt att marknadsföra och nå ut ordentligt på marknaden med 

tjänsteerbjudanden, varav personliga källor och egna erfarenheter blir de starkaste 

marknadsföringskanalerna (Kotler et al., 2011). Enligt Walter, Ritter och Gemünden 

(2001) gör detta att kunderna är den viktigaste utgångspunkten för 

tjänsteproducerande företag som vill utvecklas, varav Reichheld (1990) menar att en 

stark relation till sina kunder kan generera flertalet fördelar. Utmaningen handlar 

därmed om vad tjänsteproducerande företag bör tänka på när de utformar sina tjänster 

för att kunna skapa mervärde till sina kunder och ge dem positiva erfarenheter av 

företaget.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter tjänsteproducerande företag 

bör beakta för att uppnå ett högt kundvärde och därmed bli mer attraktiva på 

marknaden.  

1.2.1 Frågeställning 

• Vilka aspekter bidrar till ett högt kundvärde inom professionella tjänster? 

• Vilken roll spelar relationsbyggandet mellan det tjänsteproducerande 

företaget och kunden? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att undersöka och behandla information kring tjänster i 

industrisektorn på ett tjänsteproducerande fallföretag och dess kundbas. 
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1.4 Disposition 

Denna studie har följande disposition: 

 

Kapitel 2: Vetenskaplig Metod - I detta kapitel presenteras vilket 

tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien, både utifrån ett teoretiskt 

perspektiv och en beskrivning av arbetsmomenten.   

Kapitel 3: Teoretisk referensram - Kapitlet introducerar och beskriver den teori 

och begrepp som är väsentliga att förstå och ha vetskap kring för studien. Kapitlet 

avslutas sedan med en teoretisk summering och analysmodell. 

Kapitel 4: Empiriskt material - I detta kapitel redogör författarna för det 

empiriska material som samlats in till studien, i form av diagram och text. 

Kapitel 5: Analys och Diskussion - I detta kapitel sker det en analys samt 

diskussion av resultatet av det empiriska materialet ställt mot den insamlade teorin. 

Detta kapitel ska även ge svar på de frågeställningar som studien har ställt.  

Kapitel 6: Slutsats - I detta kapitel presenteras den slutsats som författarna kommit 

fram till genom studien. De viktigaste aspekterna redogörs som svar på syftet och 

avslutas med en utvecklad dimension i en utformad modell som föreställer 

tjänsteutveckling ur flera dimensioner.  
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2. Vetenskaplig Metodik 
I detta kapitel redogör författarna för valet av metoder som studien använt som hjälpmedel för 

att svara på syftet och frågeställningarna. För att motivera de valda metoderna ges en teoretisk 

bakgrund till dem samt en beskrivning av tillvägagångssättet. En kritisk granskning av dessa 

metoder redogörs sedan där validitet och reliabilitet diskuteras.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Det första metodiska valet en forskare gör är att bestämma om forskningen ska utföras 

med kvantitativ eller kvalitativ metod, eller en mix av dessa. Ett sätt att beskriva 

skillnaderna mellan dem är att kvantitativ forskning är av numerisk data, varav 

kvalitativ forskning är av icke-numerisk data. Sedan bestäms det om 

forskningsuppsatsen är av antingen utforskande-, beskrivande-, förklarande- eller 

utvärderande karaktär, eller en kombination av dessa (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016).  

 

Då denna studie är av både utforskande och utvärderande karaktär har den både ett 

kvalitativt och kvantitativt angreppssätt, vilka båda utfördes på de aktörer kring det 

fallföretag som medverkade i studien. De primärdata som samlats in, vilket är data 

som samlats in för den aktuella studien, analyserades sedan med insamlad 

sekundärdata, vilket är information som existerade innan studien (Tufte, 2011). 

Primärdata kan samlas in genom intervjuer, observationer och enkäter, medan 

sekundärdata kommer från befintlig litteratur och vetenskapliga artiklar (ibid.).  

 

Många variationer av kvalitativa forskningsstudier inleds med en induktiv inställning 

till den teoretiska utvecklingen, där det används en framväxande forskningsdesign för 

att bygga en teori eller utveckla ett rikare teoretisk perspektiv än det som redan finns 

i befintlig litteratur. Dock finns det även kvalitativa forskningsstrategier som inleds 

med en deduktiv metod, vilket görs i syfte att testa en befintlig teori med hjälp av 

kvalitativa procedurer (Saunders et al., 2016). Se illustration över induktion och 

deduktion i Figur 1 nedan. Denna studie kommer utföras på ett abduktivt sätt, vilket 

är en kombination av dessa. Detta då det utgår ifrån befintlig teori som ska vara till 

hjälp för att forma de frågor som följaktligen ska ställas mot verkligheten, men även 

för att utveckla ett rikare teoretiskt perspektiv som går att generalisera.  
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Figur 1. Illustration av induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Widersheim-Paul, 1993). 

Syftet med arbete växte fram genom ett gemensamt intresse från både författarnas 

och fallföretagets sida. Därefter att frågeställningar etablerats utfördes en 

litteraturundersökning för att samla in lämplig teori som behövdes till arbetet. Efter 

att den teoretiska referensramen utformats, utfördes en insamling av empirisk data 

som skedde i form av enkäter och intervjuer. Utifrån svaren som framkom genom 

datainsamlingen, analyserades resultaten gentemot den teoretiska referensramen och 

författarna till detta arbete kunde därigenom komma fram till en slutsats med arbetet. 

Nedan illustreras (Figur 2) tillvägagångssättet.  

 

 
Figur 2. Metodmodell.  
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2.1.1 Fallstudie 

Vid en vetenskaplig undersökning kan det vara lämpligt att använda en fallstudie 

(Ejvegård, 2003), då en fallstudie sammanfattningsvis karaktäriseras som en 

undersökning av ett visst problem varav en fallstudie då ger ett djup i undersökningen 

(Biggam, 2016). Fallstudier genomförs på ett exempel av en speciell typ av något som 

i sin tur får representera helheten (ibid.). Om till exempel högskolor ska studeras som 

fenomen, går det att välja ut en högskola som får agera som ett fall. Likväl som den 

kvalitativa strategin, betonar en fallstudie att det sker en undersökning gällande ett 

fenomen i sin realistiska miljö eller kontext, där gränserna mellan miljö och kontext 

inte är direkt givna. Fallstudier anses vara lämpliga i utvärderingar där objekten för 

studien ofta är mycket komplexa. Genom en fallstudie söks det efter en förklaring, 

förståelse eller en beskrivning av stora företeelser, organisationer eller system 

(Backman, 2008).  

 

Val av fallföretag 

Valet av att utföra en fallstudie kändes som ett strategiskt val då problemet som 

upptäcktes var intressant för författarna till arbetet, och det företag som vi har 

samarbetat med letade efter vägar att utveckla sin verksamhet. Företaget är ett 

tjänsteproducerande företag som dagligen arbetar nära sina kunder för att uppnå hög 

kundtillfredsställelse. De är även ett företag som upplever problematiken kring 

prispressning och vill öka sitt kundvärde, vilket denna studie vill hitta alternativa vägar 

att förbättra. 

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Insamling av teoretiskt underlag 

Det funktionella med teori är att det anger av vilken art det fenomen som studeras är 

av, hur det ska uppfattas på rätt sätt, vilka drag som är väsentliga till ämnet, den röda 

tråden mellan olika faktorer samt hur de ska förklaras (Wallén, 1996). Teorins plats 

i en fallstudie är beroende av vad forskaren har för kännedom i ämnet som är av 

intresse. Beroende på den kunskapsnivån och mängden av teorier kan en fallstudie 

användas för att validera, klargöra, utvidga, finslipa eller vidareutveckla en teori. 

(Merriam, 1994). Denna studie har genomfört en omfattande undersökning av 

befintlig teori i form av böcker, vetenskapliga artiklar och tidigare forskning inom 

ämnet. Flertalet av de böcker som använts har inhämtats från biblioteket i Högskolan 

i Gävle och när sökningen efter vetenskapliga artiklar och uppsatser utfördes,  

användes sökmotorer såsom ScienceDirect, Google Scholar och Libris. Till stor del 

användes sökord som: “value-adding”, “service management”, “supply/demand chain” 

och “long term relationships”. Detta har skapat en teoretisk grund för hela arbetet 
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som författarna till denna studie har kunnat använda för att förstå och analysera det 

som framkommit i resultatet.  

2.2.2 Kvantitativ data 

Användning av mätningar, kvantifiering och indelning med hjälp av statistik och 

matematik har medfört att somliga metoder benämns som kvantitativa. Det är sådana 

metoder som karaktäriseras av numeriska observationer eller tillåts transformeras om 

till det. Enligt Backman (2008) är experiment, test, enkäter och andra frågeformulär 

exempel på kvantitativa insamlingsmetoder. Denna studie använde sig av en enkät för 

att samla in kvantitativ data. I en enkät är det viktigt att frågorna är ställda på ett sätt 

som leder till att de uppfattas likadant av alla personer som ska svara på den (Saunders 

et al., 2016). Enkäten som användes i denna studie hade som bidrag att få en mätbar 

skalenlig översikt över hur fallföretaget uppfattas av deras tidigare kunder, och hur 

fallföretaget tror att de uppfattats av dem. Det kvantitativa data som samlats in baseras 

på en bedömning utifrån tio kunder med varierande behov som bidrar till en mer 

objektiv helhetsbild. Denna mätbara översikt viktades sedan ihop och placerades in i 

en utformad modell som symboliserar fallföretagets nuläge utifrån kundernas 

perspektiv. Enkäten gjordes via en sida på internet vid namn surveymonkey.se, varav 

alla företag kunde svara på enkäten online via en länk som bifogades i det mail som 

skickades ut. Enkätunderlaget återfinns i denna rapport som Bilaga 2.  

 

För att sedan förstå hur fallföretaget tror att dem uppfattas och var de befinner sig, 

illustrerades enkäten och modellen även för fallföretagets VD som tilläts påpeka vad 

som eftersträvas. Detta bidrar till en triangulering och påvisar eventuella svagheter i 

vad som förväntas och var större vikt behöver läggas hos fallföretaget för att 

upprätthålla ett högt kundvärde. 

2.2.3 Kvalitativ data 

Intervjuer 

Bell och Waters (2016) menar att en kvalitativ metod såsom intervjuer är att föredra 

framför en kvantitativ metod när motiv vill framhävas, eftersom följdfrågor för att 

utveckla och förtydliga svaren blir genomförbart. Författarna menar att valet av en 

kvalitativ metod bidrar till att intervjuaren kan följa upp idéer, svar kan sonderas, men 

även motiven blir möjliga att gå in på ett sätt som är omöjligt i en enkät. 

Semistrukturerade intervjuer används enligt Alvehus (2013) när respondenten vill ges 

utrymme för att de ska kunna påverka intervjuns innehåll, därmed får intervjuaren 

vara mer aktiv i lyssnandet och fokusera på följdfrågor. Enligt både Dalen (2008) och 

Alvehus (2013) är det vanligt i en semistrukturerad intervju med ett formulär som 

innehåller ett par förutbestämda öppna frågor eller centrerade teman som samtalet 

kretsar kring, vilket är motivet bakom valet av en semistrukturerad intervjuform. Det 

motivet som denna studie hade för semistrukturerade intervjuer var för att få en 
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fördjupande helhetsbild där strävan var att framhäva olika behov, förväntningar och 

bakomliggande faktorer till särskilda val.  

 

Genomförande 

När intervjuerna påbörjades förklarades studiens syfte för att respondenterna skulle 

vara införstådda och bekväma i ämnet under intervjuns gång. Det förstärks av Kvale 

och Brinkmann (2009) som menar att de är väsentligt innan en semistrukturerad 

intervju påbörjas, men även att intervjuaren ska visa respekt, förståelse samt intresse 

för respondenten. Motiven till detta enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att skapa 

ett förtroende sinsemellan och få respondenten att våga tala öppet.  

 

Tre stycken intervjuer genomfördes med fallföretagets kunder som i arbetet valt att 

kallas Kund A, Kund B och Kund C för att upprätthålla en anonymitet och på så sätt 

få respondenterna att kunna vara frispråkiga samt för att uppnå en högre trovärdighet. 

Intervjuerna valdes att spelas in via en inspelningsfunktion på en mobiltelefon för att 

säkerställa att allt material samlats in. Enligt Bell och Waters (2016) är en inspelning 

optimal då den exakta ordalydelsen kan citeras och uppmärksamheten. Då kan fokus 

riktas på att ställa följdfrågor för en djupare förståelse som enligt Alvehus (2013) är 

målet med en semistrukturerad intervjuform. Andra fördelar med att spela in enligt 

Alvehus (2013) är att hela intervjun kan transkriberas på rätt sätt jämfört med att 

anteckna kontinuerligt under intervjuns gång, vilket kan leda till att stora delar av 

respondentens ord faller bort. 

 

Efterarbete 

För att vidare bibehålla en hög trovärdighet och relevans valdes de inspelade 

intervjuerna att transkriberas och analyseras för att säkerställa att allt uppfattats 

korrekt (ibid.). Efter att intervjuerna transkriberats sammanställdes de för att 

framhäva det mest väsentliga som framkom, men även för att förädla materialet till 

ett mer akademiskt språk. De kategoriserades sedan i relevanta underrubriker för att 

förtydliga utvalda ämnesområden. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en 

kategorisering för enskild intervju är väsentlig för att enkelt kunna följa den röda 

tråden och ställa materialet mot andra utförda intervjuer. Intervjufrågorna som 

användes återfinns i denna rapport som Bilaga 1.  

 

2.3 Etiska aspekter 

Inom området forskning finns det en mycket nära koppling mellan etik och krav på 

god kvalité. Några grundläggande krav gällande etik är att ett forskningsarbete skall 

följa vetenskapliga regler, det skall tydligt redogöras vilka insatser som är egna 

respektive andras. Sedan finns det ett ansvar över hur resultatet av studien används 

(Wallén, 1996). När en kvalitativ studie genomförs finns det speciella etiska problem 

som måste tas om hand. Forskarens syn på problem, värderingar och dennes 



 

9 

självkännedom har större betydelse än i andra fall (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att ett informerat samtycke är väsentligt där studiens syfte ska klarläggas för 

respondenterna och eventuella risker med deltagandet ska förklaras. Vidare anser 

författarna att konfidentialitet är viktigt när det kommer till att skydda 

respondenterna. Ett motiv kan vara att respondenterna ska känna sig trygga och 

därmed kunna vara öppna genom att förbli anonyma (ibid.). Detta utfördes genom att 

dölja namn och annan avslöjande information för allmänheten, i samråd med de 

medverkande individerna. 

 

2.4 Presentationsmetod 

En modell presenterar en vidareutveckling av en teori, som inte enbart innehåller 

hypoteser som kan förklara särskilda frågor, utan den ska i ett visst avseende ge en 

bestämd bild (Ejvegård, 2003). Desto mer komplicerad den är, desto större är 

möjligheten att den återspeglar verkligheten (ibid.). Den modell som växte fram 

genom teorin sammanfattades i slutet på det teoretiska kapitlet och är en illustration 

över vad författarna hade för tankesätt under studien. Det kvalitativa data presenteras 

i text där motiv och fördjupande åsikter framförs, medan det kvantitativa data som 

samlats in presenteras med diagram som sammanställer och viktar svaren. Detta 

analyserades sedan mot den teoretiska modellen som redovisas i analys och diskussion.  

 

2.5 Metodkritik 

Enligt Ejvegård (2003) behöver en studie ha relevanta variabler, trovärdiga mätningar 

samt hjälpmedel för att upprätthålla en vetenskaplig betydenhet. När en studie 

genomförs är validitet och reliabilitet enligt Kylén (2004) väsentliga kriterier att utgå 

ifrån när det kommer till metodkritik, för att värdera kvalitén i både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar.  

 

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet, som innebär att de mätningar som gjorts 

under studiens gång måste vara korrekt utförda. Om en annan person har utfört 

liknande studie med samma metodval och resultaten blir likartade, då har 

undersökningen en hög reliabilitet (Thurén, 2007). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) innebär detta huruvida respondenterna hade gett olika svar till olika 

intervjuare. Strävan ska vara att noggrant förklara tillvägagångssättet för att 

slumpinflytandet inte ska ha en inverkan på datainsamlingen. Förhoppningsvis så 

bidrar vår detaljerade redogörelse för hur studien genomförts till en ökad reliabilitet. 

 

För att säkerställa en hög reliabilitet när det kommer till intervjuerna har dessa utförts 

med ett förberett frågeformulär, så att samma inledande frågor ställdes till respektive 

respondent. Intervjuerna har även spelats in och transkriberats, istället för att 

kontinuerligt anteckna vad som sägs, för att minimera risken från slumpinflytande.  
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Validitet innebär att studien har undersökt det som faktiskt var det som skulle 

undersökas och ingenting annat. Kvale och Brinkmann (2009) menar att validitet avser 

relevansen av material sett till ett ämne. Enligt Harboe (2013) finns det både en intern 

och extern validitet, där Thurén (2007) menar att om undersökningarna är irrelevanta 

sett till studiens syfte fallerar den interna validiteten. Enligt Thurén (2007) kan det 

innebära att observationerna speglar de variabler som intresserar, där ett giltigt 

argument ska vara försvarbart, välgrundat och hållbart. Harboe (2013) menar att den 

externa validiteten handlar om att undersöka ifall studien är giltig gentemot 

verkligheten. Detta går att testa genom att exempelvis presentera studiens slutsats för 

de respondenter som varit medverkande. Om de samtycker att slutsatsen är relevant, 

ger det en extern validitet. Ett annat alternativ är att jämföra slutsatsen med liknande 

arbeten (ibid.).  

 

För att erhålla en hög validitet när det kommer till litteraturinsamlingen har flera 

källor jämförts och kombinerats för att öka trovärdigheten på påståenden av större 

vikt. Den litteratur och vetenskapliga artiklar samt andra källor som används i denna 

studie har behandlats med kritisk varsamhet. Tryckt material måste bedömas ur en 

saklighets- och objektivitetssynpunkt, samt att de har uppfyllt vetenskapliga krav 

(Ejvegård, 2003). Som tidigare beskrivits är en fallstudie ett exempel på ett visst fall 

som får representera helheten. Detta gör att en extern validering och generalisering 

blir svårare, varav en kombination av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

valdes att utföras. Kombinationen gjorde att en hög validitet och bred helhetsbild 

kunde erhållas gällande nuläget hos fallföretaget. 

 

Tillvägagångssättet anses vara relevant för att få en så heltäckande bild av nuläget som 

möjligt där det kvantitativa står för flertalet företags uppfattning, medan den 

kvalitativa utförts för att få en fördjupande bild där motiv och andra aspekter 

eftersökts för att hitta anledningar till motivet bakom det viktade omdömet ifrån den 

kvantitativa datainsamlingen. Den kvantitativa undersökningen användes för att få in 

fler respondenter och dess svar i studien. De kunder som medverkade i den 

kvantitativa delen av rapporten bestod av företag med varierande storlekar, från olika 

branscher och var dessutom i olika relationsstadier med fallföretaget. Detta gör att 

det kvantitativa tillvägagångssättet har möjliggjort en bredare generalisering av 

studien. Strävan efter en hög validitet har utförts genom att lägga stor vikt vid 

utformning av frågor med tanke på att respondenternas svar påverkar studiens 

riktning då brister hos fallföretaget framkommer som behöver bearbetas. Genom att 

ha ett tydligt mål från start har relevansen med vad som eftertraktas bibehållits. Den 

externa validiteten har uppnåtts genom en presentation av slutsatsen och modellen 

för nyckelpersoner på fallföretaget som tyckte den stämde in väldigt bra på 

verkligheten. Det uppskattas att studiens bidrag är ett tankesätt som kan generaliseras 



 

11 

med tanke på att varje kunds krav och situation är unik. Det innebär att det inte blir 

relevant att gå ner på detaljnivå för specifika kunder, eftersom variationen är hög.  

 

Med tanke på att varje kund och bransch är unik blir studien ett verktyg eller tankesätt 

för att förstå hur situationerna borde förvaltas. Det kvantitativa tillvägagångssättet 

bidrar till generaliseringen genom att svaren för en mer objektiv bild, eftersom 

kunderna befinner sig i olika branscher. Det som ytterligare hade kunnat öka den 

externa validiteten är om de kvantitativa respondenterna inte hade varit anonyma, 

med tanke på att det då hade gått att analysera deras specifika situation och koppla 

det med svaren. Dock hade det påverkat de etiska aspekterna som studien valt att ta 

hänsyn till. 

 

Valet av fördjupande intervjuer valideras från fallföretagets sida som förstärker att 

Kund A, B och C även ligger i olika av relationsstadier. Kund A är en nystartad kund, 

Kund B är en pågående kund medan Kund C är en tidigare kund. Detta höjer 

validiteten, men även relevansen av deras samlade åsikter vilket bidrar till att 

slutsatsen blir generaliserbar och representabel på ett annat sätt. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogör författarna för den teori och begrepp som är relevanta till studien. Det 

börjar med en mer övergripande bild som en introduktion till ämnet, som sedan går över till mer 

djupgående teori. Kapitlet avslutas med en summering av teorin i en referensram. 

 

3.1 Produkt och tjänst 

Enligt Kotler och Levy (1969) erbjuder varje organisation minst en av följande; 

 

• En fysisk produkt - materiella objekt som har ett marknadsvärde och är 

tillgängliga för köp. 

• En tjänst - Immateriella varor som är föremål för transaktionsmarknaden (ex 

försäkring, konsultråd). 

• En person - en endemisk, mänsklig aktivitet.  

 

De fyra grundläggande egenskaperna som främst skiljer varor och tjänster åt är att 

tjänster är principiellt immateriella, förgängliga, heterogena och samtidiga. En tjänst 

går inte att ta på, heterogenitet menas det att alla tjänster är unika och samtidiga menas 

med att de produceras och konsumeras samtidigt (ibid.).  

3.1.1 De tre dimensionerna 

Företag måste visualisera sina produkter och tjänster utifrån tre nivåer (Figur 3). Varje 

nivå bidrar till högre kundvärde. Den grundläggande Nivå 1 består av själva kärnan. 

När ett företag ska designa sin produkt eller tjänst ska dem först definiera kärnan, den 

problemlösande nyttan eller den service som kunden faktiskt efterfrågar (Kotler et 

al., 2011).  

 

Nivå 1: ”Core benefit”: Kärnan i en 

produkt eller tjänst, vad kunden faktiskt 

efterfrågar och har behov av.  

 

Nivå 2: ”Actual product”: Den faktiska 

produkten eller tjänsten. 

 

Nivå 3: ”Augmented product”: De 

tilläggstjänster eller andra attribut som 

förstärker produkten.  

 

Figur 3. Produkt och tjänst; tre dimensioner (Kotler et al., 2011). 

På Nivå 2 måste företaget förvandla kärnvärdet till en faktisk vara eller tjänst. I det 

steget ska produkt- och tjänstefunktionerna utvecklas, vilket omfattar design, 
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kvalitetsnivå, förpackning, logotyp och andra attribut som kombinerats för bästa 

kundvärde. Den sista nivån, Nivå 3, handlar om att förstärka produkten genom att 

erbjuda ytterligare tjänster och förmåner. Det kan vara i form av leverans, installation, 

bifogade instruktionsmanualer, garanti eller liknande (Kotler et al., 2011).   

 

Det är på Nivå 3 som mervärde kan utvecklas ordentligt (ibid.). Tidigare har en 

produkt och en tjänst varit två separata ting som ett företag köper. Nuförtiden är det 

mer vanligt att företag har i sitt grundläggande erbjudande ett kombinerat paket av 

både produkter och tjänster (Van Weele, 2012). Det har lett till att företag idag köper 

fler tjänster än vad de köper produkter. Istället för att köpa en ny lastbil till bästa pris, 

vill företag köpa externa transportlösningar till bästa totalkostnad. Då räknar det 

tjänsteproducerande företaget in alla kostnader för transporten mellan plats A till plats 

B i en totalkostnad, inklusive exempelvis underhåll och service (ibid.).  

 

3.2 Tjänsteproducerande företag 

En viktig skillnad mellan varuproducerande och tjänsteproducerande företag är att 

den professionella tjänsten handlar i stor del med immateriella tillgångar och de 

yrkesmän som ska agera ut tjänsten interagerar direkt med marknaden och sina 

kunder. Varuproducerande företag producerar typiska materiella produkter och har 

ingen direkt kontakt med kunder, vilket istället sker genom deras 

marknadsföringsenheter. Kärnan i tjänsteproducerande företag är grundad i de 

anställdas kompetens och expertis (Alvesson, 2004).  

3.2.1 Indelning av tjänster 

Det är svårt att klassificera tjänster, men det kan göras genom att utgå från dess fysiska 

egenskaper. Axelsson och Wynstra (2002) listar den klassiska klassificeringen; 

• Facilitetstjänster 

• Finansiella tjänster 

• Operativa tjänster 

• Forskning, utveckling och tekniska tjänster 

• Transport och distributionstjänster 

• Human Resources tjänster 

• Marknadsföring 

 

Dock föreslår Silvestro et al. (1992) en annan indelning. De identifierar och delar in 

tjänsterna i tre olika kategorier; masstjänster, anpassade standardtjänster och 

professionella tjänster. Kategorierna utgörs av tjänsternas variation med 

kundintensitet, till vilken grad tjänsten behöver specificeras efter kunden och antalet 

kunder som företag kan tillhandahålla tjänster till per dag i genomsnitt (ibid.). 

Silvestro et al. (1992) förklarar dessa på detta sätt: 
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• Masstjänster: organisationer som har många kundtransaktioner som enbart 

har begränsad kontakt med sina kunder samt begränsad anpassning. 

Erbjudandet består till störst del av ett produktorienterat övervägande och det 

mesta värdet tillkommer från kontoret och inte de anställda.  

• Anpassade standardtjänster: en kategori som är en blandning av en 

professionell- och masstjänst, varav nivåerna av klassificerings dimensioner 

faller mellan dem.  

• Professionella tjänster: organisationer med relativt få kundtransaktioner, 

högt anpassade, processorienterade, relativt lång kontakt där högst värde 

genereras genom personalen och det sker en stor bedömning av hur företag 

möter kunders krav. Dessa former av tjänster har en komplex karaktär.  

 

Professionella tjänster tillhandahålls av enskilda specialiserade experter eller team, 

vilket gör tjänsterna personbundna då de vanligtvis sedan levereras i en direktkontakt 

med kunden (Edgren & Skärvad, 2014). I större utsträckning kretsar de 

kunskapsintensiva företagen kring den kunskap och de intellektuella färdigheter som 

de anställda har, vilka även är förankrade i arbetskulturen där gemensamma förståelser 

finns (Blacklear, 1995). Det starka kundcentrerade arbetssättet innebär att 

problemlösande och andra händelser inte kan särskiljas från de sociala relationerna, då 

styrkan ligger i ansikte mot ansikte interaktioner med kunderna, vilket enligt Maister 

(1993) är en nyckeldel i professionell service.  

 

Enligt Vargo och Lusch (2004) gör detta att företag som erbjuder och säljer 

professionella tjänster bör ha som marknadsföringsmål att utgå ifrån att tjänsten de 

erbjuder är anpassningsbar till kunden istället för att den är standardiserad. Det går 

heller inte att sätta en viss kvalitét på en tjänst innan den är utförd, då kunden är 

involverad i produktionen av kvaliteten. Detta gör även att ett mål bör vara att 

maximera kundens involvering i processen och göra tjänsten personlig utefter vad 

denne önskar. (ibid.).  

 

3.3 Valet av leverantör 

När projekt ska startas upp, och det finns behov av professionella tjänster, finns det 

två olika tillvägagångssätt; att använda sig av en befintlig leverantör som företag 

tidigare samarbetat med, eller välja någon helt ny. Enligt Gadde och Håkansson 

(1998) uppnår företag bäst effektivitet genom att samarbeta på rätt sätt med en befintlig 

leverantör, vilket är motsats till det tidigare synsättet att företag bör arbeta med rätt 

leverantör. I dag har det blivit mer av strategiskt värde att utveckla de samarbeten 

som redan finns till en högre nivå (ibid.). Dock behöver företag inte sträva efter 

exempelvis partnerskap med alla leverantörer som de samarbetar med, utan företag 

borde lägga den större satsningen på att utveckla relationen med de leverantörer som 

uppvisar genuint potential (Andersson & Salek, 2009). Ett långsiktigt samarbete kan 
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medföra flertalet fördelar, som exempelvis ökad kvalitet, lägre kostnader och en mer 

flexibel relation (Lawson, Krause & Potter, 2014).  

 

När ett företag ska ta ett beslut om vilken leverantör de ska välja är det många faktorer 

och kriterier som de måste ta i beaktning. Pris, kvalité, leveranshastighet och 

leveranssäkerhet är ett par av de grundläggande faktorerna, men även en leverantörs 

rykte och arbetsvillkor ska beaktas (Jonsson & Nilsson, 2003; Leismo, 2013). Många 

företag stirrar sig blind på priset, men det är inte alltid det som är det viktigaste. Alla 

företag arbetar ständigt med att öka deras egen lönsamhet, varav det sker en jakt på 

att pressa eller spela ut leverantörerna mot varandra så de sänker sina priser. 

“Californian Crisis” är ett bra exempel på negativa effekter en för hård prispressning 

kan ge. Det var ett energibolag som pressade sina leverantörer så pass mycket att det 

tillslut försatte leverantörerna i konkurs (Cabral, 2002). Det fanns då ingen annan 

leverantör som ville eller kunde ta dess plats, vilket resulterade i att företaget 

hamnade i produktionsstopp (ibid.). Företag som väljer att prispressa sina 

leverantörer istället för att försöka samarbeta på en ömsesidigt lönsam nivå och 

värdera helheten, hamnar ofta i korta och misslyckade relationer. Genom en långsiktig 

och lyckad relation med sin leverantör kan båda parterna utnyttja varandras styrka och 

erhålla fördelar i mångfald (Dominic, Said-Haroyan & Gustafsson, 1996).  

 

3.4 Mervärde 

När ett företag väljer sin leverantör är ett av urvalskriterierna att de ska ha förmåga 

och kapacitet att leverera den efterfrågade produkten eller tjänsten. Erbjudandet 

utgörs vanligtvis av den fysiska produkten eller en problemlösande tjänst vilket är 

kärnan, men hela erbjudandet i sig består inte alltid av enbart kärnan (Johansson & 

Forsberg, 2006). Då de fysiska produkterna och tjänsterna blir alltmer 

standardiserade är det de attributen kring produkten eller tjänsten som blir den 

viktigaste delen. Det är de osynliga materiella eller immateriella attribut som utgör 

mervärdet, och det är genom det som konkurrenskraft kan skapas (ibid.). Termen 

”mervärde” hänvisas till den kollektion av aktiviteter som kombineras och resulterar i 

skapandet av en produkt eller service värderad av kunden (Katz & Boland, 2000). 

Mervärdet kan användas till för att lättare anpassa erbjudanden till vad kunden har för 

unika behov och på så sätt öka det totala värdet (Kotler et al., 2011).  

 

Det är viktigt att företag förstår de mekanismer och medel som behövs för att skapa 

värde till sin kund. Enligt Grönroos (2011) och Walter et al. (2001) kan värde på ett 

kort sätt förklaras som en kompromiss mellan uppoffringar och fördelar. Somliga 

definierar värde som något monetärt, att det har något med pengar att göra, medan 

andra definierar det på ett bredare sätt vilket omfattar icke-monetära intäkter såsom 

kompetens, marknadsposition och sociala belöningar (Walter et al., 2001) 
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Walter et al. (2001) menar att majoriteten av företagen på den industriella marknaden 

har sitt fokus liggande på att skapa värde för sina kunder, vilket motiveras av  

antaganden som säger att leverantörsföretag enbart lyckas på marknaden genom att 

erbjuda detta “mervärde” till sina kunder. Kunder är den viktigaste källan för företag 

som vill anta konkurrensfördelar, och värdetillverkningen blir då det huvudsakliga 

syftet i relationen (ibid.). Enligt en studie av Walter et al. (2001) uppnår de 

leverantörer som lägger sitt fokus på några få utvalda kunder högre lönsamhet genom 

långsiktiga relationer och får minskade kostnader, i jämförelse med de leverantörer 

som använder en transaktionsmetod i hanteringen med sina kunder. Därför måste 

företag, för sin egen överlevnad, skapa en förståelse för hur värde kan skapas till sina 

kunder (ibid.). 

 

Enligt Grönroos (2011) sker det i en pågående affär en hel del kontakt mellan kunden 

och dess leverantör. Leverantörens framgång är inte enbart baserat på hur väl den 

lyckades tillhandahålla det som denne anlitats för, utan det är ett flertal faktorer som 

spelar in. Det kan till exempel handla om hur väl leverantören höll den tidsram som 

fastställts, om leveranserna kom vid rätt tillfälle då de behövdes, på vilket sätt 

situationer löses, med mera. Dessutom har leverantörens sätt att lösa 

kvalitetsproblem, servicefel eller andra processer som påverkar kunden en stor roll 

då det påverkar vilket värde som lyckas förädlas från leverantören. Värdet för en kund 

kommer inte ur enbart kärnan, utan ifrån hela det spektrum av leverantör- och 

kundinteraktionerna som framgångsrikt stödjer användningen av kärnresursen 

(Grönroos, 2011).  

3.4.1. Värdebaserad prissättning 

Lyckas företag utveckla attraktiva attribut till sina produkter eller tjänster så kan dem 

därefter använda sig av en värdebaserad prissättning, som Figur 4 illustrerar. Genom 

denna prissättningsstrategi kan företag bygga sig en stark position på den aktuella 

marknaden genom att framhäva mervärdet i sin produkt eller tjänst och hålla det 

genomgående i hela marknadsföringen. Detta hjälper företag att undvika eventuella 

prispressningar och utspel gentemot konkurrenter (Kotler et al., 2011).  

 
Figur 4. Värdebaserad prissättning (Modifierad konstruktion av Kotler et al., 2011). 

Genom att utgå från vad kunden värdesätter och vad denne har för behov, kan därefter 

tjänsten skräddarsys, varav företaget sedan kan rättfärdiga det pris som sätts. 

Produktegenskaper och adderade tilläggstjänster är ett motiv bakom ett högre pris 

(Kotler et al., 2011). Företag måste även arbeta för att göra de rätta kombinationerna 

av pris och kvalitet så de erbjuder ett högt värde till rätt pris (ibid.).  
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3.5 Kundrelationer  

Enligt Kotler et al. (2013) handlar hanteringen av kundrelationer om att skapa och 

utveckla lönsamma kundrelationer genom att bidra med högre kundvärde och 

tillfredsställelse än konkurrenterna. De övergripande aktiviteterna består av 

kundförvärv, kundvård och att utveckla kundrelationer för att skapa ett mervärde som 

skiljer sig från konkurrenterna (ibid.). Enligt Wilson et al. (2016) är målet med 

hanteringen av kundrelationerna att bygga och upprätthålla en bas med engagerade 

kunder som är lönsamma för organisationen. 

 

Kotler et al. (2013) definierar kundvärde som kundens uppskattning av fördelarna 

med ett erbjudande sett till priset, och jämfört med konkurrerande alternativ på 

marknaden. I dagens marknad har lojaliteten bland kunder minskat eftersom utbudet 

har ökat i de flesta branscher, vilket gör att verksamheterna måste göra en större 

ansträngning för att stå ut från mängden. 

 

Ett företags kundtillfredsställelse avgörs genom att erbjudandets upplevda förmåga 

når kundens förväntningar eller överträffar dessa (ibid.). Wilson et al. (2016) antyder 

att det inte endast ligger i en av organisationernas intresse att bygga och underhålla en 

trogen kundkrets, utan att båda parter i en kundrelaterad relation gynnas av 

långsiktiga relationer. Kotler et al. (2013) menar att även om kundlojaliteten sjunkit 

jämfört med förr i tiden, visar studier på att nöjda kunder har en tendens til l att 

återkomma och vara lojala även om ett brett utbud på liknande erbjudanden finns hos 

andra firmor. 

 

Verksamheter vars mål är att göra kunderna glada samt nöjda behöver enligt Kotler 

et al. (2013) göra mer än att bara fokusera på en hög kundtillfredsställelse, med tanke 

på att det kan gå utöver den egna lönsamheten. Företag kan alltid höja 

kundtillfredsställelsen via en sänkning av priset eller öka omfattningen av erbjudandets 

service, men måste hela tiden ha i åtanke att upprätthålla en god lönsamhet. Detta 

bidrar i sin tur till att en strävan efter att hitta den perfekta balansen mellan dessa, 

samt genom mervärde skapa goda möjligheter för att kunder gärna betalar för din 

tjänst eftersom du tillfredsställt fler behov (ibid.). 

För att förstå hur hanteringen av kunder borde gå till behövs en förståelse för deras 

behov och önskemål. Beroende på servicetyp kan enligt Wilson et al. (2016) nivån av 

intresse från kunden variera beroende på situation där vissa kunder endast vill köpa 

tjänsten medan andra vill att deras tjänsteleverantör ska ha fortsatt kunskap om deras 

förändrade behov. 
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Grönroos (2007) valde att dela upp dessa kundförväntningar i tre olika typer: 

• Transaktionsförväntningar - Där kunden letar efter lösningar till deras 

behov till ett acceptabelt pris, och de uppskattar inte kontakter från 

leverantören eller tjänsteleverantören mellan köpen. 

• Aktiva relationella förväntningar - Där kunden letar efter möjligheter att 

interagera med leverantören eller tjänsteleverantören för att få ytterligare 

värde. Brist på kontakt lämnar dem besvikna eftersom det värde som är 

förväntat i förhållandet saknas. 

• Passiva relationella förväntningar - Där kunder letar efter kunskapen att 

de kan kontakta tjänsteleverantören om de ville. I den meningen söker de 

också kontakt, men de svarar sällan på inbjudningar att interagera. 

Det är viktigt för en tjänsteleverantör att vara medveten om sina kunders 

förväntningar på relationen, om den mest lämpliga strategin ska kunna appliceras då 

vissa relationer behöver mer underhåll än andra (ibid.). 

3.5.1 Långsiktiga relationer 

Enligt Reichheld (1990) är en av de mest citerade ekonomiska fördelarna med 

kundretention är ökat inköp över tid. Branschkunder tenderar att spendera mer varje 

år med en viss relationspartner än vad de gör utan en sådan (ibid.) I sin modell, Figur 

5, förklarar Reichheld (1990) varför långsiktiga kunder avlönar sig mer för en 

verksamhet än att lägga för stor vikt på nya kunder: 

 

Figur 5. Långsiktiga samarbeten (Reichheld, 1990). 

Förutom de ekonomiska fördelar som ett företag tillhandahåller från att odla nära 

relationer med sina kunder, uppstår en blandning av beteendemässiga- och 

personalförvaltningsfördelar.  Lojala kunder kan på grund av sin erfarenhet och 
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kunskap om tjänsteleverantören vara med och bidra till att leverantörens arbete blir 

enklare genom att assistera. När kunder är glada och lojala leder det till att de 

anställdas arbete är mer tillfredsställande och större vikt kan läggas vid att upprätthålla 

relationer än att leta efter nya. De anställda bidrar i längden till att servicekvaliteten 

förbättras och kostnaderna för omsättningen reduceras, vilket ökar vinsten. Detta 

leder till en positiv spiral inom verksamheten eftersom anställda stannar kvar med 

företaget långsiktigt (Wilson et al., 2016). 

Enligt Wilson et al. (2016) kan lojala kunder ha en inverkan på ett serviceföretag som 

kan gå långt över deras finansiella tillskott för en verksamhet. En av de mest erkända 

förmånerna ur ett beteendeperspektiv hos lojala kunder är att de bidrar till en god 

bild av företaget genom att tala gott och rekommendera de till andra potentiella 

kunder. Detta har en stor slagkraft när de kommer till komplexa tjänster och 

produkter som är svåra att utvärdera, eftersom potentiella kunder ofta vänder sig till 

andra för att få råd. Därmed har nöjda och tillfredsställda kunder en hög tendens till 

att vara ett effektivt marknadsföringsverktyg. Eftersom kunderna känner till ett 

företag och är nöjda med kvaliteten på sina tjänster jämfört med konkurrenternas, 

tenderar de även att låta mer av sin verksamhet i framtiden skötas av företaget (ibid.). 

Att bryta barriärer tenderar att fungera som en begränsning i relationer med kunder, 

istället kan verksamheter engagera sig i aktiviteter som uppmuntrar kunder att stanna 

i relationen eftersom de vinner mer på det. Wilson et al. (2016) menar att kunderna 

ska känna känslan av att de vill upprätthålla en relation snarare än att de måste. Wilson 

et al. (2016) illustrerar vidare med en modell (Figur 6) i sin bok på de olika nivåerna 

av relationsstrategi med en kund:  

 

Figur 6. Nivåer av relationsstrategier (Wilson et al., 2016). 
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Enligt Wilson et al. (2016) illustrerar figuren att det finns fyra olika nivåer av 

relationsstrategier. 

Nivå 1 (Finansiella band): Kunden blir bunden till företaget främst genom ekonomiska 

incitament – lägre priser för större volymköp eller lägre priser för kunder som varit 

med verksamheten en lång period. 

Nivå 2 (Sociala band): Strategier binder kunder till företaget genom mer än 

ekonomiska incitament. Även om priset fortfarande antas vara av vikt, bygger denna 

nivå långsiktiga relationer genom sociala, interpersonella men även finansiella band. 

Nivå 3 (Anpassningsband): Strategierna här involverar mer än sociala och finansiella 

incitament. Två vanliga villkor är kund-intimitet och massanpassning där båda 

strategierna innefattar att kundlojalitet kan uppmuntras genom personlig kunskap om 

kunden. Därmed ska utvecklingen av lösningar som stimulerar de enskilda 

kundbehoven utformas. 

Nivå 4 (Strukturella band): Dessa strategier involverar alla föregående nivåer mellan 

kunden och företaget. Strukturella band skapas ofta genom att tillhandahålla 

kundanpassade tjänster till kunden, som oftast är teknikbaserade och gör kunden mer 

produktiv. Exempelvis kan detta vara gemensamma investeringar, integrerade 

informationssystem med mera. 

3.6 Word-Of-Mouth 

Enligt Kotler et al. (2011) kan konsumenter få information via flera källor, varav fyra 

starka exempel är kommersiella källor, publika källor, personliga källor och egen 

erfarenhet. Generellt sett får kunder den mesta informationen genom de 

kommersiella källorna som är kontrollerade av marknaden själv, men något som är 

viktigt att tänka på att de starkaste och mest effektiva informationskällorna är det som 

sker personligt sinsemellan människor. De kommersiella källorna fungerar mer som 

informativa kanaler, medan de personliga källorna kan ge en legitimerande eller 

utvärderande information till en köpare (ibid.). Wang och Yu (2015) förklarar att det 

finns två former av sociala interaktioner i handelsmiljöer, vilka är Word-Of-Mouth-

kommunikation (WOM) och observationen av andra företags inköp. WOM-

kommunikation hjälper konsumenter att förstå en service eller produkt fullt ut före 

konsumtion, vilket även kan bilda förväntningar kring servicen, och genom att 

observera vad andra företag tar för vägar kan ett annat företag vilja göra på samma 

sätt. WOM-kommunikation och observationen av andra konsumenters inköp kan 

betydligt påverka en kunds avsikt att köpa en tjänst eller produkt, och att kunden i 

fråga delar informationen kring tjänsten eller produkten på andra sociala 

handelsplatser (ibid.). Detta illustreras i Figur 7. 
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Figur 7. A Service Branding Model (Berry, 2000). 

 

3.7 Värdeadderande pyramiden 

Dominic (2005) tog fram en modell som illustrerar vart i pyramiden en extern partner 

kan befinna sig i ett samarbete med ett företag, se Figur 8. Pyramiden består av fyra 

nivåer som illustrerar vilken sorts tjänst ett externt, tjänsteproducerande företag kan 

tillhandahålla sin kund, och hur de kan utveckla sig till att röra sig uppåt.  

 

 
Figur 8. The Value-Adding pyramid (Dominic, 2005). 

I Figur 8 syns fem nivåer, vilka definieras som:  

 
Packaging: Detta är den första och lägsta nivån i Dominics (2005) pyramid. På 

denna nivå hanterar leverantören i fråga enbart förpackningen av varor till kunden. 
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Logistics Services: Nivån beskrivs som Vendor-Managed Inventory (VMI), vilket 

är ett logistiskt alternativ som har till koncept att sköta lagerpåfyllningen åt ett 

företag, utan att företaget behöver någon större involvering. Detta skapar fördelar till 

kunden på så sätt att det minskar risken för bull-whip effekten och det kan reducera 

kostnader för lagerföringen (Dominic, 2005). 

 

3PL: 3PL är en förkortning för Tredje-Parts Logistiker, vilket är en tjänst som varken 

kunden eller leverantören står för. Denna tredje part står för en del av de 

logistikaktiviteter som förekommer, som kan vara koordination av logistiska 

funktioner i värdekedjan, som till exempelvis transportering eller styrning 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).  

 

4PL: 4PL är en förkortning för Fjärde-Parts Logistiker, som har en mer utökad roll 

än vad en tredje-parts logistiker innehar. En fjärde-parts logistiker har en opartisk roll 

som hanterar större delen av hela försörjningskedjan. De ska stå för insamling av 

resurser och nödvändiga kompetenser som krävs för att bygga upp och sköta en 

försörjningskedja. De ska bistå med ett kontinuerligt flöde med material och fungera 

som en bro mellan de leverantörer som ingår i kedjan (Dominic, 2005).  

 

NI: Överst i denna pyramid är nivån som kallas för Nätverks Integratör. Denna 

position innebär att parten agerar som en nyckelaktör, som ska synkronisera och 

utveckla försörjningskedjan till att bli ett kunddrivet logistiknätverk. 

Nätverksintegratörerna blir ägare till det logistiska nätverket och tar hand om de 

strategiska besluten (ibid.). Ett nätverk består av fristående företag som 

sammankopplas för att tillsammans kunna förse ett industriföretag eller liknande med 

de råvaror, halvfabrikat eller produkter som de behöver för sin vidareförädling 

(Edgren & Skärvad, 2014). Figur 9 är en illustrering av hur en Nätverks Integratör 

arbetar. Kunden köper tjänsten att det är Nätverksintegratören som håller kontakten 

med alla parter i nätverket och är den som får ta de strategiska beslut som behövs.  

 

 

Figur 9. NI. 
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Ett tjänsteproducerande företag kan utvecklas genom att “klättra” i denna pyramid för 

att utveckla sina tjänster till att gå exempelvis från att vara en tredjeparts logistiker 

som enbart har ansvar över transporterna, till att ansvara för en större del av 

logistikkedjan och därmed bli en fjärdepartslogistiker. Detta är ett sätt att öka 

omfattningen av tjänsten till kunden, som Figur 10 illustrerar (Dominic, 2005).  

 
Figur 10. The demand pull from the consumer (Dominic, 2005). 

3.8 Teoretisk Referensram 

Den teoretiska referensramen är en sammanfattning på den teori som anses mest 

väsentlig för att få en bra helhetsuppfattning och för att förstå de slutsatser som 

kommer dras. Denna teori är även det som lett till den modell, Figur 11, som studien 

tagit stöd av under arbetes gång. 

Den stora skillnaden mellan en produkt och en tjänst är att tjänster är principiellt 

immateriella och heterogena, de går därmed inte att ta på och alla tjänster är unika 

(Kotler & Levy, 1969; Alvesson, 2004). Alla tjänster och produkter kan visualiseras 

ur tre nivåer, varvid en tjänsts kärna ligger i den problemlösande service som ett 

företag efterfrågar (Kotler et al., 2011). Därefter kommer den faktiska tjänsten, och 

slutligen den förstärkta tjänsten (ibid.). Den förstärkta tjänsten handlar om de tillägg 

ett företag kan kombinera med kärnan, som kan skapa ett högre värde för kunden 

(Johansson & Forsberg, 2006).   

Tjänster ageras ut av enskilda experter eller team och levereras i direkt kontakt med 

kunden, vilket gör att tjänsteproducerande företag är baserade och förlitar sig på den 

intellektuella kompetens och expertis de anställda har och agerar utefter (Alvesson, 

2004). Ett sådant kundcentrerat arbetssätt gör att problemlösande händelser inte kan 

separeras från de sociala relationerna, varav en stark social relation är en nyckeldel i 

professionell service (Maister, 1993). 

När en leverantör ska väljas betraktar företag samtliga faktorer; kvalité, pris, 

leveranshastighet, leveranssäkerhet, flexibilitet, arbetsvillkor, leverantörens rykte 

och tidigare preferenser (Jonsson & Nilsson, 2003; Leismo, 2013). Dock måste 

företag idag utveckla mervärde för kunden för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga 
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(Walter et al., 2001). Värde kan förklaras som en kompromiss mellan fördelar och 

uppoffringar, vilket kan vara i monetär eller icke-monetär form (Walter et al., 2001; 

Grönroos, 2011).   

Företag måste lyckas kombinera kvalité och pris på rätt sätt så dem erbjuder ett starkt 

värde för pengarna (Kotler et al., 2011), varav företaget måste ha förståelse för rätt 

mekanismer och medel som kan skapa detta värde (Walter et al., 2001). Om detta 

hanteras på rätt sätt läggs det en god grund för ett långsiktigt samarbete, vilket företag 

bör sträva efter (Gadde och Håkansson, 1998). 

För företag som vill utveckla lönsamma kundrelationer är de övergripande 

aktiviteterna kundförvärv, kundvård och skapa och utveckla ett mervärde till sina 

kunder (Kotler et al., 2013). Företag måste upprätthålla en stark kundtillfredsställelse 

vilket avgörs genom kundens upplevda kvalité av tjänsten, om det levde upp till 

förväntningarna, eller till och med överträffade dem (ibid.). Om företaget lyckas 

tillfredsställa sina kunder på ett bra sätt, kan det resultera i att kunden antingen blir 

en återkommande kund eller att de rekommenderar företaget vidare till andra 

(Wilson et al., 2016).  

Det finns fyra olika nivåer av relationer som ett företag kan ha till sin kund; finansiella, 

sociala, anpassningsbara och strukturella band, varav det strukturella bandet är att 

sträva efter då det är den mest djupgående relationen (ibid.). Sedan finns det 

möjligheter för tjänsteproducerande företag att utveckla sin relation med sin kund 

genom att anta rollen som exempelvis nätverks-integratör (Dominic, 2005). Detta 

menas med att företaget blir en nyckelaktör som synkroniserar och utvecklar 

försörjningskedjan till sin kund och har hand om de strategiska beslut som behöver tas 

(ibid.).  
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Figur 11. Modell för tjänsteproducerande företag (Egen konstruktion med inspiration från Kotler et 
al., (2011) modell som förklaras på sid 12). 

Dimension 1: Kärnan, den tjänst som kunden initialt efterfrågar, är den dimension 

som är längst in i modellen.  
Dimension 2: Den faktiska tjänsten, där företaget och kunden får komma överens 
om samtliga aspekter och därefter utföra tjänsten, är den dimension som är näst 
ytterst i modellen. 

Dimension 3: Den utökade tjänsten, se till hur mervärde kan skapas i tjänsten, är 
den yttersta dimensionen i modellen.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av den datainsamling som utförts under studien. Kapitlet 

innehåller en beskrivning av fallföretaget och en kort beskrivning av respektive kund som 

intervjuats, Kund A, Kund B samt Kund C. Sedan förklaras fallföretagets nuläge, och kapitlet 

avslutas sedan med en sammanställning och presentation av både kvalitativ och kvantitativ data, 

samt förklarande diagram.  

 

4.1 Fallföretaget 

Structorgruppen är en av Sveriges största konsultgrupper inom bygg- och 

fastighetsbranschen. Structorgruppen består av flera enskilda och självständiga 

specialistbolag med olika huvudinriktningar som skapar ett löst sammansatt nätverk 

med rätt till att använda samma namn. Structorgruppen består av 31 bolag utspridda 

över hela Sverige, med en fristående Structorgrupp om fem bolag som är belägna i 

Norge. De olika bolagen tillhör de ledande i landet inom varje specialistområde och 

de samverkar under samma namn för ökad slagkraft och kostnadseffektivitet.  

 

 
 

“VI SER MÖJLIGHETER!” 

 
 

Ovan ses Structor’s motto (Structor, 2017). Med det menar dem att de tillsammans 

med sina kunder ska utveckla projekt och visioner, samtidigt som deras medarbetare 

ska utvecklas genom att erbjudas utmaningar. De siktar på att ständigt utveckla 

organisationen med nya kompetenser, bolag och kontor. Tanken bakom 

Structorgruppen är att de små bolagen ska ha ett nära samarbete med kunden istället 

för att lägga fokus på interna processer och rutiner.  

 

Denna studie kommer samarbeta med det bolag i Structorgruppen som arbetar med 

professionella tjänster inom industriprojekt, varav det bolaget har namnet Structor 

Industriprojekt som i nuläget har kontor belägna i Borlänge, Falun, Stockholm och 

Västerås. Bolaget har en samlad kompetens och erfarenhet inom projektledning, 

processindustri, verkstadsindustri, energianläggningar och flertalet typer av 

industriprojekt runt om i Sverige, men även internationella projekt.  

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

Erik Hallberg, VD på Structor Industriprojekt, förklarar att alla säljare inom bolaget 

är unika på sina egna sätt, vilket gör att alla affärer blir unika då säljarna alltid åker dit 

och utför tjänsterna personligen. Alla säljare har olika förutsättningar, vilket de kan 

kombinera med varandra och på så sätt tillsammans dra in nya kunder och bli bredare 
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på marknaden. När en ny kund ska förvärvas, tänker de igenom vilken av konsulterna 

på Structor som de tror kan fungera bäst med den kunden och dennes preferenser. 

Detta för att försöka göra det så personligt som möjligt då Structor siktar på långsiktiga 

och återkommande samarbeten med sina kunder.  

 

4.2 Enkätstudie  

Enkäten som denna studie använde sig av skickades ut till 15 kunder som fallföretaget 

arbetat med. Företagen varierar i storlek, från mindre till större företag, därav har 

även projekten inte varit det andra likt. Enkäten besvarades av 10 stycken kunder, 

varav den inledande frågan var en vädjan om att företagen skulle ranka vilka av 

aspekterna i diagrammet nedan som ansågs viktigast när de tittade på en potentiell 

leverantör, varav 5 var mest viktig och 1 var minst viktig. Aspekterna är framtagna 

genom den teoretiska undersökningen, som förklarade att dessa aspekter är viktiga 

vid val av leverantör. Dessa sammanställdes i ett diagram nedan, Figur 12.  

 

 
Figur 12. Sammanställning av Fråga 1. 

Det som detta diagram vill förklara är att majoriteten av kundgruppen ansåg att av de 

givna aspekterna i formuläret var det kvalitén som anses vara det viktigaste. Därefter 

kom pris, leveranssäkerhet, leveranshastighet och till sist flexibilitet.  

 

De följande diagrammen är sammanställningar av de andra frågorna i enkäten. Det var 

frågor gällande deras erfarenheter från tidigare arbeten ihop med fallföretaget, med 

en bedömningsskala mellan 1 till 10, varav 1 representerar det lägsta värdet samt 10 

var det högsta. Till exempel var en av frågorna ställd på detta sätt: “Hur upplevdes 

kommunikationen från fallföretagets sida? 1 - mycket dålig, 10 - mycket bra.” Svaren 

från enkäterna har sedan räknats ihop varvid ett medelvärde har tagits fram. Detta för 

att skapa ett genomsnittligt värde i det valda urvalet.  
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Figur 13. Sammanställning av kundernas svar. 

Det som går att utläsa från Figur 13 är att kunderna är nöjda med företagets 

tillvägagångssätt med projekten, varav den upplevs anpassad och personlig. 

Kommunikationen är till stor del väldigt bra, och kvalitén upplevs hög. Dock går det 

att utläsa att flexibiliteten med projekten kunde vara bättre, och att fallföretaget inte 

anses ha levererat något direkt mervärde som får dem att sticka ut ur mängden från 

sina konkurrenter. 

 

 
Figur 14. Sammanställning av fallföretagets svar. 

Det som Figur 14 visar är hur fallföretaget tror att dem uppfattas av sina kunder, och 

då med andra ord hur de själva anser att de levererat under projekt. De anser att dem 

är starka på punkterna gällande mervärde och att de är flexibla kring projekten. 
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I enkäten ställdes även två frågor som inte är med i Figur 12, 13 eller 14. Dessa frågor 

var gällande Mervärde och Total Bedömning.  

 

 
Figur 15. Mervärde. 

Det som Figur 15 visar är vad kunderna ansåg om fallföretagets mervärde. Frågan 

handlade om kunden ifråga upplevt att fallföretaget levererat något mervärde som fått 

dem att sticka ut ur mängden gentemot sina konkurrenter. Frågan ställdes även till 

fallföretaget, om de anser att de har levererat något mervärde till sina kunder. 

Diagrammet visar en stor skillnad i vad kunderna upplever för mervärde i jämförelse 

med vad fallföretaget tycker.  

 

 
Figur 16. Total bedömning. 

Enkäten avslutades med frågan ”Vad skulle ni ge fallföretaget för sammanlagt betyg?”, 

där de oavsett från vad de svarat gällande de tidigare frågorna skulle få ge dem ett 

betyg. Även denna fråga svarade fallföretaget på. Figur 16 visar att kunderna till stort 

sett är nöjda efter sin affär med fallföretaget, varav fallföretaget har en liknande 

uppfattning.  

 

4.3 Intervjusammanställning 

Respondenterna 

Kunderna som valts ut till de fördjupande intervjuerna består av tre stora företag som 

har arbetat med fallföretaget i diverse byggnadsprojekt. Företagen är högt ansedda 

inom respektive bransch vilket ansågs vara representabelt då andra organisationer har 

en tendens att efterlikna framgångsrika företag. Målet var att framhäva deras tankar, 

motiv samt bakomliggande faktorer för beslut att samarbeta med tjänsteföretag. 

Företagen har i denna sammanställning valts att kallas Kund A, Kund B och Kund C. 

Eftersom kunderna även befinner sig i olika relationsstadier med fallföretaget blir 

0 2 4 6 8 10

Fallföretag

Kunder

Mervärde

0 2 4 6 8 10

Fallföretag

Kunder

Total bedömning



 

30 

deras ståndpunkter representabla i en ännu större utsträckning, varav de är en 

nystartad kund, en pågående långtidskund samt en tidigare kund.   

4.3.1 Kund A 

Företagsbeskrivning 

Kund A är ett företag i en dagligvarukedja och är en del i en större koncern. Kund A 

arbetar med ett omfattande hållbarhetsarbete och jobbar aktivt med projekt för att nå 

uppsatta mål. Kedjan har omkring 200 affärer runt om i Sverige, där de fortsätter att 

växa inom sin bransch.  

 

Affären med fallföretaget 

Kund A har affärer med fallföretaget när butiker byggs om, men även när de ska 

byggas från grunden. Anledningen till att fallföretaget blev anlitade var att kunden i 

fråga hamnade i en situation då de hade dåligt om projektledare. Det dem bidrog med 

var att leverera projektledare till dessa ombyggnationer och nya etableringar där de 

har haft hand om hela projektet från början till slut. Det som fick dem att välja 

fallföretaget var att projektchefen hos Kund A hade positiva erfarenheter av att 

samarbeta med dem på en tidigare arbetsplats. Relationen mellan fallföretaget och 

detta företag är relativt nystartat.  

 

Kundvärde 

Kund A har upplevt ett högt kundvärde när de arbetat med fallföretaget eftersom de 

anser att konsulterna anses ha en hög lägsta nivå när det kommer till kompetensen, 

vilket medfört en trygghet som gjort att kundvärdet ökat. Det som även har 

uppskattats är att alla har varit väldigt kundfokuserade och flexibla i arbetet. Det har 

anpassats efter dag till dag där en god planering medfört att hinder på vägen har 

hanterats på ett bra sätt. 

 

Det som höjer kundvärdet enligt respondenten är att fallföretaget anpassar sitt 

tillvägagångssätt efter verkligheten och inte endast efter skolboken. De menar att 

fallföretaget har förståelse för att de finns en klocka som tickar där en verklighet måste 

hanteras och att de på förhand är förberedda på möjliga problem. Det som i framtiden 

hade kunnat höja kundvärdet är att fallföretaget har en ännu större förståelse för 

kundens organisation. Respondenten ger sin bild av förståelsen: 

 

“Ibland när man har den akademiska bakgrunden kanske man tar en del ting för givet 

när man kommer in i en sådan här värld och det kan bli dyrköpta läxor innan man 

har förstått vilka man har att göra med. Framförallt då när dem inte kommer ifrån 

det vanliga skrået. Här kämpar vi ju fortfarande med att få folk att skilja på bas P 

och bas U, med andra ord förstå vart vi befinner oss” 
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Vidare menar Kund A att de är nöjda med tidigare samarbeten och att 

kundtillfredsställelsen är hög. Möjligtvis att det i så fall handlar om rena personfrågor 

då tillgängligheten på konsulter inom företaget som önskas kan ibland vara låga.  

 

Aspekter företag prioriterar 

Enligt kund A är prisfrågan komplicerad och det handlar om att utgå ifrån vad som fås 

för ett visst pris. Respondenten väljer att svara med en jämförelse: 

 

“Det finns ju tjänster som är jättesvåra att handla upp, projektledare är en sådan, 

arkitekt är en annan men i slutändan handlar det om vad det blev på totalen. Vad du 

får per timme säger inte så mycket, utan det handlar mer om hur många timmar blev 

debiterade? Och det vet man inte förrän efteråt. Hur lyckades dem hålla ihop 

kostnadsnivån i projektet? Och det vet jag ju inte heller förrän efteråt.” 

 

Kund A menar att det är här referenser och sociala relationer kommer in. Det kan 

innebära att ett förtroende byggts upp över tid, antingen hos företaget i fråga eller hos 

en annan aktör som haft positiva erfarenheter. Respondenten menar att de är viktigt 

att tjänsteföretag vet hur en kund och deras relation borde vårdas och levererar på 

dessa variabler. Respondenten berättar vidare att de värderar den akademiska 

kompetensen genom att exempelvis kräva betyg och andra intyg. Vidare tittas det på 

tillförlitliga referenser då kunden vill ha en garant för att kunna känna sig trygg och 

överlåta arbetet till en konsult. Om det någonstans i arbetet går fel så har en 

riskminimering gjorts, då det finns en garant bakom som i så fall kan täcka upp. 

Relationen är även viktig eftersom tjänsteföretaget då är mer mån om sin kund och 

kanske byter ut personen i fråga till någon annan som fungerar bättre. 

 

Mervärde 

Kund A som jobbar inom retailbranschen betraktar mervärde som någonting som fås 

mer än det man hade förväntat sig. Kunden anser att få det som är förväntat ligger i 

affären, men förklarar vidare att:  

 

“När jag någon gång under affärsrelationen känner att “oj det där var bra”, då känner 

jag att jag har fått ett mervärde, bra service helt enkelt, någonting som lämnar en 

god eftersmak i munnen som jag inte riktigt hade räknat in från början” 

 

Vidare förklarar kunden att de anser att relationsbyggandet är väsentligt även när det 

kommer till mervärdet med tanke på att relationen är direkt kopplad till servicen. De 

menar att över tid så har fallföretaget byggt upp ett förtroende och att de hittills hela 

tiden vårdat det, vilket är av stor tyngd för framtida konsultarbeten. Kund A berättar 

att även om konsulten inte är de bästa alternativet där ute så höjs kundvärdet och 
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företaget i sig genom aspekterna som god service, tillförlitlighet och kompetens som 

alla grundas i vikten av relationen.  

4.3.2 Kund B 

Företagsbeskrivning 

Kund B är ett företag som är en banbrytare inom teknik och arbetar för att styra den 

industriella digitaliseringen mot framtiden. De arbetar oavbrutet med innovativa 

tekniker och för att utveckla dem vidare. Varje dag arbetar dem med att höja 

effektiviteten, säkerheten och produktiviteten hos energibolag, industri, transport 

samt infrastrukturer runt om i hela världen. Företaget är verksamt i mer än 100 länder 

och har upp emot 135,000 anställda.  

 

Affären med fallföretaget 

Kund B hade en affär med fallföretaget där byggprojektledning var huvudfokus. 

Fallföretaget bidrog även till att stödja kunden genom att bidra med sin kompetens 

inom upphandlingar och utvärderingar för byggnadsentreprenörerna som behövdes 

för projektet. Fallföretaget och Kund B har i dagsläget en pågående långtidsaffär med 

varandra. Det som fick Kund B att anlita fallföretaget för den senaste affären 

sinsemellan, var att de tidigare har gjort arbete hos Kund B som blivit lyckat.  

 

Kundvärde 

Det som höjer kundvärdet enligt Kund B är kundfokus. De anser att om en konsult är 

väldigt kundfokuserad och anpassar sin arbetsstruktur samt tillvägagångssättet efter 

det, så ökar det totala värdet. Kommunikationen och relationsbyggandet är aspekter 

som är av tyngd och bidrar till att konsultföretaget prioriteras. 

Fallföretaget ansågs tillfredsställa behovet och uppfylla ett högt kundvärde i och med 

att företaget visste vad Kund B sökte sett till kompetensen och förväntningar. För att 

uppnå en hög kundtillfredsställelse berättar kunden att ett försök till att alltid bidra 

med de vassaste tillgängliga resurserna till bästa pris och utvecklar det genom att goda 

konsulter ska vara självgående och raka i sin kommunikation eftersom det leder till 

ansvar under frihet. Detta anser de att fallföretaget skött bra jämfört med andra 

konsulter. 

 

Aspekter företag prioriterar 

Aspekterna Kund B tittar på när de anlitar ett konsultföretag är kompetensbasen som 

finns att erbjuda. Vidare utvärderas kostnadsfrågan sett till vad som erbjuds. En annan 

aspekt som Kund B anser är viktig är tillgängligheten hos konsulten, att de är redo att 

finnas som stöd under en längre period och utföra ett noggrant arbete. Det som fick 

fallföretaget att sticka ut var att de dels har arbetat med kunden i fråga tidigare, vilket 

medförde att det fanns en god förståelse för organisationen och kundens behov. De 
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anser att den långsiktiga relationen och deras goda rykte bidragit till en tillförlitlighet 

som inneburit en kortare uppstartssträcka och förtroende för att kunna ta in dem i 

organisationen och låtit dem hålla i trådarna. 

  

Kund B strävar efter en hög kvalitet när de anställer konsulter och eftersom kvalité 

inom tjänster är svårare att mäta än produkter använder de sig av andra aktörer som 

använt sig av en viss konsult som har kommit att kallas ”word-of-mouth”, precis som 

Kund A. Vidare berättar Kund B vad de tittar på för aspekter när de anställer en 

konsult: 

 

“När du får in en konsult analyseras det hur konsulten uppfyller kraven som vi har. 

Vi vill att en konsult ska vara självgående och ha en god kommunikationsförmåga och 

flexibilitet. Vi uppskattar när en konsult tar på sig ansvar och kommer in i 

arbetsgruppen. Det är en sak som vi prioriterar, att de förstår sig på kunden och blir 

en del av kakan.” 

 

Mervärde 

Ett mervärde som uppstått jämfört med andra aktörer sett till projekten som 

fallföretaget gjort hos kunden är att de anpassar sig och inte granskar andra projektörer 

inom organisationen och deras arbete, som andra konsulter gjort. Fallföretaget bidrog 

med sin kompetens och fungerade i fallet som projektledare på ett opartiskt sätt, 

vilket bidrog till mervärde genom att inte skapa obalans inom organisationen. 

Fallföretaget bidrog enligt Kund B med en god känsla för att anpassa sig utefter satta 

krav, men även organisationen i sig. Vidare var deras arbete oberoende jämfört med 

andra aktörer. Enligt Kund B ska fallföretaget fortsätta vara anpassningsbara och förstå 

sig på kunden, både när det kommer till priset, men även servicen. Erbjudandet och 

tillvägagångssättet ska anpassas utifrån det och en god kommunikation uppskattas för 

att kunna hantera eventuella hinder på vägen under arbetsgången. Enligt dem 

förstärker detta även relationen och bidrar till långsiktigt samarbete. Ett mervärde 

som fallföretaget bidrog med var att vara på plats hos kunden hela tiden, vilket 

minimerade risker och effektiviserade processen då det gick snabbt att stämma av 

oklarheter. De bidrog med ett helhetstänk där de höll mycket i trådarna och hade en 

koordinerande roll även med flera avdelningar inom kundens organisation. Med tanke 

på kompetensen och erfarenheten kunde hinder förutspås på förhand genom att ha en 

förståelse för hela processen. 
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4.3.3 Kund C 

Företagsbeskrivning 

Kund C är en högteknologisk och global industrikoncern, som är baserad på unika 

kompetenser och omfattande kunskap om industriella processer och materialteknik. 

De innehar en världsledande position inom flera områden och har omkring 40,000 

anställda. 

 

Affären med fallföretaget 

Affären fallföretaget gjorde med Kund C bestod av projektledningsuppdrag inom 

framförallt byggsidan. De har varit alltifrån projektledare till projektdeltagare i 

projekten. Enligt kunden består byggavdelningen av flera delprojekt och fallföretaget 

har haft hand om flertalet av dessa delprojekt. Det kan bestå av att ordna fram 

leverantörer, utvärdera maskininvestering, få personal, med mera. Med tanke på att 

fallföretaget och Kund C gjort flera affärer tillsammans har de bestått av både små och 

stora projekt. De större projekten har ibland pågått i över ett år.  

 

I nuläget arbetar Kund C med ett annat konsultföretag och enligt respondenten var 

det inköpsorganisationens beslut där prisfrågan och deras sätt att handla med tjänster 

ledde till bytet av partner. Den nya aktören bidrar med en kompetensspektra som 

spänner sig väldigt brett eftersom det är en global aktör vilket bidragit till att resurser 

finns där kunden finns som kan nyttjas. Däremot berättar kunden att dialoger har förts 

med fallföretaget om potentiella, framtida affärer där det tittas mycket på vilka 

projekt som behöver vilka resurser och pusslar ihop det utefter det. 

 

Kundvärde 

Det som höjer kundvärdet är fallföretagets kompetens och att de är duktiga på att 

framhäva den. Det skapar en sorts trygghet enligt kunden, med tanke på vikten de 

lägger vid relationen. Servicen var god där värdet var högt sett till pengen. Det som 

bidrog till det höga kundvärdet för kunden är just fallföretaget kompetens. De vet vad 

de håller på med och har en erfarenhet av samma typer av projekt. För att motivera 

sitt pris eller till och med uppnå en ännu högre prisnivå ska fallföretaget enligt kunden 

försöka hålla eller dra ner på tidsramen, hålla kvaliteten och samtidigt försöka dra ner 

på kostnaderna för helheten i projektet. Kunden berättar dock att då kanske en annan 

typ av prismodell som inte bygger på timkostnad, utan istället på uppdraget bör 

tillämpas så att resurserna kan fördelas på ett annat sätt. 

 

Aspekter företag prioriterar 

När Kund C ska avgöra vilket tjänsteföretag de ska ingå i samarbete börjar de med att 

utvärdera den generella kompetensen, sedan avgör de om priset är relevant både sett 
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till erbjudandet och andra aktörer. Kunden menar att kompetensen är svår att mäta 

och berättar att: 

 

”Det är erfarenheter, vad de gör, vad de skapar, vad de producerar i projekten och det 

är den erfarenheten man tar in i nästa projekt. Det här är väldigt mycket 

personberoende. Du kan ju ha ett företag som är jätteduktiga, men så kan de ha en 

person som är fel och det i sin tur drar ju ner hela företaget. Och sen inom det här 

skrået så köper man in inte bara en resurs, utan en kompetens, en person som man vet 

klarar jobbet.” 

 

På senare år har Kund C insett att de anställer ett konsultföretag och därmed olika 

resurser därifrån. Där de i princip kan få vem som helst vilket enligt dem inte är bra, 

men inköpsmässigt rätt tänkt medan det projektmässigt är negativt. Enligt företaget 

är det en vågskål med tanke på att de inte alltid är enkelt att få rätt kompetens på 

individnivå till projektet. De menar att det är här vikten av relationen kommer in 

igen. När tjänsteföretag visar att de bryr sig och lägger vikt vid att få kunden nöjd 

leder det till att kunden känner sig trygg med valet av konsult, vilket de upplevde från 

fallföretaget. 

 

Kund C anser att aspekter som kvalitet, service och pris är väsentliga. De motiverar 

att servicen handlar om att kunna hantera oförutsedda problem på ett bra sätt medan 

kvaliteten även är kopplad till ledtiden. Blir projektet försenat blir andra processer 

lidande vilket gör att det i slutändan kan kosta stora pengar. Priset enligt kunden är 

viktigt eftersom de anser att delprojektet bygg är någonting som behöver matchas 

med resterande processer inom organisationen. Kunden menar att kompetensen är 

kopplad till att hålla koll på tiden, kvalitén, säkerheten, kostnaden och att 

tjänsteföretaget är självgående i att driva projekt genom en god helhetssyn. Dessa 

aspekter värderas väldigt mycket genom en återspegling av relationen och en 

avstämning med referenser. De kan bestå av tidigare erfarenheter antingen från 

kunden eller från andra aktörer. De menar att det varierar från bransch till bransch 

men att exempelvis byggbranschen är liten och att det bidrar till att en god koll kan 

hållas på aktörerna. De går ofta genom sitt sociala nätverk beroende på uppdrag där 

de utforskar vem som ska anlitas för en viss typ av projekt, om det är tunt på den 

fronten så fallerar trovärdigheten och tillförlitligheten. 

Mervärde 

Kund C anser att mervärde är en tolkningsfråga och att det inom konsultbranschen är 

svårt att definiera. De kopplar det till kompetensen och förståelsen, om de ser kunden 

som beställare och ser behov som kan underlätta deras vardag. Kund C berättar att de 

jobbat ihop med fallföretaget i flertalet år vilket gjort att de byggt upp en relation som 

utmynnat i att andra aspekters värde höjts. Kunden anser att relationsbyggandet är 
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viktigt för att öka kundvärdet och även mervärdet. Det leder till en större förståelse 

för kunden samtidigt som kunden får en annan sorts tillförlitlighet och känner en 

uppskattning när de är prioriterade, jämfört med tjänsteföretag som går in med 

inställningen av att det är en engångsgrej. De anser att det är viktigt för tjänsteföretag 

att framhäva att de verkligen vill ta sig an ett uppdrag och att underhålla relationerna.   

 

Mervärdet hos fallföretaget sågs i personkontakten med dem, vilket de anser 

utmynnar i att jobbet kommer utföras bra. De anser att det höjt deras värde att de 

haft en kontaktperson som brytt sig, då det leder till att det snabbt går att dubbelkolla 

saker och ting både under pågående, men även framtida, affärer. Tillförlitligheten i 

relationerna menar kunden endast byggs på lång sikt och för nya tjänsteföretag hade 

dem börjat med att nyttja leverantören i ett litet projekt. Där dem är 

delprojektansvarig eller att dem bara tillför en mindre del i projekten och bygger en 

relation på det sättet. Kunden menar att det tar år att bygga upp ett gott förtroende 

när det gäller stora investeringar där du inte bara kan stoppa in en konsult från gatan 

och därefter tro att det ska fungera. 

  



 

37 

5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit i både de kvantitativa och 

kvalitativa undersökningarna som gjorts och kommer sedan ställas mot den framtagna teorin. 

Därefter kommer den modell som framkommit genom arbetet diskuteras och viktiga aspekter 

kommer lyftas fram.  

 

5.1 Vilka aspekter bidrar till ett högt kundvärde? 

Kundvärde 

Det är flertalet aspekter och faktorer i en affär som måste gå ihop för att ett företag 

ska leverera ett högt värde för sin kund. Genom både enkätundersökningen och de 

djupgående intervjuerna framgår det att det är kvaliteten som är den aspekten som en 

kund värderar mest, följt av prisfrågan, vilket syns i Figur 17. Det kan anses vara 

lättare att bedöma kvaliteten på en produkt då den är materiell och en kund kan känna 

på varan innan den köps. Vargo och Lusch (2004) menar att kvaliteten på en tjänst 

inte kan bedömas innan den är utförd, eftersom kunden är involverad i produktionen 

av kvaliteten. Kvalitet i tjänster skapas genom att personen som ska utföra tjänsten 

innehar hög kompetens och använder det på bästa sätt i sitt utförande. Alvesson 

(2004) förklarar att kärnan i de tjänsteproducerande organisationerna är baserad på 

den intellektuella kompetens och expertis som de anställda har, och att den sociala 

förmågan är även av stor vikt då mycket inom tjänster handlar om hur individen som 

utför tjänsten förhåller sig till sin kund (Maister, 1993). 

 

 
Figur 17. Viktning av aspekter. 

Kund A beskrev att det som skapade ett kundvärde för dem var fallföretagets 

kompetens och kundfokusering. Genom det har dem haft ett flexibelt arbetssätt, 

anpassat arbetet efter dagliga situationer och lyckats lösa problem som uppstått på ett 

bra sätt. I och med det har Kund A varit med i produktionen av kvaliteten då 

fallföretaget involverade kunden i samtliga delar av arbetet och tog hänsyn till dennes 

önskemål. Även Kund B förklarade att fallföretagets kundfokusering gjorde att de 

anpassade sig mycket efter deras behov vilket gjorde att de upplevde ett högt 

kundvärde. Kund C ansåg att fallföretagets kompetens och deras sätt att framhäva den 

var grunden till deras upplevda kundvärde och förklarar vidare att kompetensen är 
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kopplad till att företaget ska inneha en god helhetssyn samt vara självgående under 

projektets gång. Detta värderades högt och skapade trygghet.  

 

Dock framkom det även att kunderna upplever att kompetensen ibland kan variera 

mellan konsulter på tjänsteföretag, och en negativ faktor är när en önskad konsult är 

otillgänglig. Det blir en vågskål mellan att få rätt kompetens då det hamnar på 

individnivå. Kund C beskrev att om en person från ett företag misslyckas med att 

uppvisa god kvalitet kan hela företaget i sig bli lidande.  

 

Med enigheten mellan Grönroos (2011) och respondenterna kan ett antagande göras 

att kvalitet i tjänster bildas genom aktörens kompetens och tillvägagångssätt. Det 

omfattar att kvalitet skapas utifrån personen som utför tjänsten, och att denne klarar 

av att vara nästintill självgående, uppvisa hög samarbetsförmåga, bibehålla en god 

kommunikation och en hög problemlösningsförmåga. Detta samtidigt som aktören 

gör att kunden involveras så mycket som möjligt. Genom att tillgodose dessa faktorer 

blir det i sig kopplat till huruvida flexibelt och anpassningsbart ett företag är, vilket 

leder till att kunden upplever att arbetet innehar en hög kvalitet. Det i sin tur bidrar 

till ett högre kundvärde.  

 

Sedan måste tjänsteföretag sträva efter att upprätthålla en jämn kompetensnivå hos 

sina konsulter där de behöver hjälpas åt för att kunna förmedla samma expertis vid 

varje tillfälle. Detta ska hjälpa till att motverka att kunder reagerar negativt när en viss 

konsult inte finns tillgänglig. Även om de specifika individerna varierar från projekt 

till projekt ska dem leverera samma kompetens då det påverkar kvaliteten och därmed 

kundens upplevda kundvärde. Fallföretaget kan i dessa situationer fördela ansvaret 

genom att ha fler ansvariga på specifika projekt, för att upprätthålla kompetensnivån 

och inte riskera att en specifik konsult brister på något delområde. 

 

Med antagandet om att kvalitet uppnås med aktörens kompetens, går det att se ett 

tydligt samband mellan både det kvantitativa och det kvalitativa resultatet. Som redan 

beskrivit är det kvalitén som företag värderar mest enligt Diagram 1, som följes av 

prisfrågan. I uttalanden från både Kund A, Kund B och Kund C är de viktigaste 

aspekterna de tittar på när de utvärderar ett tjänsteföretag dess kompetensbas, priset 

sett till erbjudandet och tillgängligheten på konsulterna. Alla tre kunderna var eniga 

om dessa punkter, varav det går att generalisera att dessa är viktiga aspekter gällande 

utvärdering av tjänsteföretag. 

 

Som precis nämnt är förstås även prisfrågan av stort intresse. Företag vill inte sänka 

sina priser samtidigt som kunder inte vill betala mer än nödvändigt. Då måste företag 

arbeta med att förstå de mekanismer och medel som krävs för att uppnå ett högt värde 
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för sin kund och göra en kompromiss mellan uppoffringar och fördelar (Walter et al., 

2001; Grönroos, 2011). För att inte hamna i en prispressningssituation måste företag 

rättfärdiga de pris som de sätter, vilket kan göras genom att skräddarsy tjänsten efter 

vad kunden har för önskemål (Kotler et al., 2011). Detta kräver en kombination 

mellan kvalitét och pris (ibid.). Då kvalitén inte går att bedöma innan tjänsten är 

utförd (Vargo & Lusch, 2004), har företag en tendens att söka sig till tidigare 

erfarenheter eller referenser (Wang & Yu, 2015).  Då är det viktigt att dessa 

referenser har en god erfarenhet av företaget så de är villiga att rekommendera dem 

vidare till andra.  

 

De tre respondenterna Kund A, Kund B och Kund C hade positiva erfarenheter med 

fallföretaget och valde därefter att samarbeta med dem igen med andra varierande 

projekt. När frågan ställdes om de skulle rekommendera dem vidare till andra svarade 

alla tre ja. De ansåg att fallföretaget hade erbjudit rätt värde för pengarna, och att de 

var nöjda med den levererade kvaliteten.  

 

Mervärde  

Enkätundersökningen som utfördes ville skapa en bild av hur kunderna har upplevt 

sina tidigare samarbeten med fallföretaget. De anställda på fallföretaget svarade i sin 

tur på samma frågor, men med tanken hur de tror att de uppfattades av kunderna. 

För att påvisa skillnader i deras svar har Diagram 2 och Diagram 3 sammanfogats i 

diagrammet nedan i Figur 18.  

 

 
Figur 18. Sammanställning av enkätsvar. 
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Det som går att utläsa från diagrammet är att kunderna till stor del är väldigt nöjda 

med sitt arbete med tjänsteföretaget. Fallföretaget har även en god bild av hur de tror 

att de uppfattas av kunderna. De skillnader som finns är mellan uppfattningen av 

tillvägagångssättet och flexibiliteten, vilket kan bero på meningsskiljaktigheter om vad 

som är vad. Flexibiliteten i kundernas ögon kan innefatta hur pass tillgängliga specifika 

konsulter är på individnivå, hur problem som uppstått på vägen hanteras och om 

aktören är justerbar när det kommer till bokade möten eller dylikt. Fallföretaget anser 

dock att flexibiliteten är hög, att de har anpassat sig mycket efter vad kunden behagat, 

vilket kan ha bidragit till att de tycker tillvägagångssättet därmed ibland brister då de 

inte arbetat som de kanske brukar. Det hade kunnat förklara meningsskiljaktigheten 

genom att kunden anser att när de väl är tillgängliga och flexibla har dem sett det som 

ett bra tillvägagångssätt. Dock synliggjordes en större differens när frågan dök upp 

om fallföretaget upplevts leverera något mervärde.  

 

 
Figur 19. Mervärde. 

I Figur 19 syns att en skillnad finns mellan vad företaget och kunderna uppfattat om 

mervärdet i affären. Kunderna har gett företaget ett sammanvägt betyg av att de inte 

anser att de levererade något speciellt mervärde, varav företaget självt anser att dem 

har gjort det. Samtidigt som kunderna anser att företagets tillvägagångssätt är bättre 

än vad företaget själva trodde (se Figur 18). Även Kund C förklarade i intervjun att 

de var väldigt nöjda med hur företaget utförde projektet, men ansåg att de inte 

levererade något direkt mervärde. Detta kan bero på att flexibiliteten är kopplad till 

förmågan att kunna anpassa sig, med tanke på att varje kund och dess situation är unik. 

Det innebär att företag själva inte kan definiera vilket deras mervärde är eftersom det 

är upp till kunden att bedöma detta. Olika kunder uppskattar och ser olika på saker, 

vilket innebär att det blir avgörande att hitta ett sätt att identifiera dessa. Detta gäller 

även flexibiliteten, som fallföretaget ansåg sig hantera bättre än vad kunderna 

upplevde. Katz och Boland (2000) förklarade att det är kunden som avgör vilka 

faktorer som är värdeskapande för dem, och det är upp till företaget att förstå sig på 

kunden.  
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Figur 20. Total bedömning. 

Enkätens avslutande fråga var att ge fallföretaget en helhetsbedömning efter arbetet 

vilket visade att de generellt sett var nöjda (Figur 20). Jämförs helhetsbedömningen 

med svaret från Figur 19, bevisar det att kunderna upplever ett högt kundvärde även 

fast de inte upplevde något direkt mervärde i sig. Detta anses vara eftersom företaget 

levererat under de andra variablerna, som tillsammans leder till ett högt kundvärde.  

Det kan ha att göra med att mervärdet är kopplat till att tillfredsställa kundens unika 

behov då vissa kunder uppskattar vissa aspekter mer än andra, vilket kan sammanfattas 

som företagens anpassningsförmåga. Kundvärdet anses ändå vara högt eftersom 

kunden anser att de fått ett tillräckligt bra slutresultat och fått det dem betalat för.   

 

Dessa meningsskiljaktigheter mellan kundvärde och mervärde kan även bero på att 

företaget och kunden bedömer mervärden vid olika tidpunkter. Företaget anser att 

de arbetar med och levererar mervärden under processens gång, medan kunden 

bedömer det utefter resultatet. Där kan mervärdena hamna i skuggan då resultatet till 

en större del bedömer graden av det upplevda kundvärdet. Det kan även ha att göra 

med antalet personer som är inblandade i processen, och vilka av dem som sedan är 

med och utvärderar resultatet. Detta kan leda till att kunden inte ser de mervärden 

som företaget anser sig ha levererat i samma utsträckning, då det sker en bristfällig 

kommunikation kring vad för mervärden som faktiskt levererats. På det sättet går det 

att urskilja en relation mellan ett högt upplevt kundvärde, men ett lågt upplevt 

mervärde. Kunden kan ha svårt att veta vad som egentligen är vad.  

 

Genom detta kom konklusionen om behovet och vikten av att involvera kunden i 

processerna, vilket även gör det lättare att skapa tydliga mervärden. För att en kund 

ska kunna förstå vad som är mervärdet i en affär måste företag involvera kunden i 

samtliga steg för att visa vilka moment som sker och försöka anpassa projektet utifrån 

deras behov. Det kan företag åstadkomma genom att ha en mycket god 

kommunikation med sin kund, där båda parterna gemensamt kommer till 

överenskommelser. Därmed påvisas de ansträngningar som de kan behöva göra för att 

möta sin kunds krav, som det enligt Silvestro et al. (1992) sker en stor bedömning av 

gällande professionella tjänster. Genom att då göra kunden delaktig och lägga fokus 

på de aspekter som kunden värderar, blir tjänsten mer anpassad och kunden kommer 

se det som en värdeskapande faktor (Vargo & Lusch, 2004).  
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Företag ska även som Grönroos (2007) benämner det, vara medveten om vilka 

förväntningar kunden har på affären för att kunna ge rätt service, men också kunna 

överträffa dessa. Utförs en tjänst på rätt sätt skapar det goda förutsättningar för 

långsiktiga relationer som gynnar båda parterna med eventuella kostnadsbesparingar 

och andra förmåner (Lawson et al., 2014). Företag måste arbeta för att ge kunden en 

anledning till att vilja samarbeta igen, varav varje affär och tjänst ett 

tjänsteproducerande företag utför är precis lika viktiga. 

 

En rekommendation till företag är att analysera vad kunden faktiskt upplever under 

varje affär och vart meningsskiljaktigheter finns, för att sedan veta hur de kan gå vidare 

och skapa en bättre relation. Figur 18 ger en tydlig bild av vad de finns för avvikelser 

mellan vad företaget anser sig erbjuda och utföra gentemot vad kunden upplever att 

den får. Genom ett sådant diagram kan företag undersöka djupare vart det kan ske  

exempelvis missuppfattningar, som gör att synen på affären skiljer sig åt och var mer 

vikt ska läggas. Figur 18 visar indelningen 0–10, där strävan för företag ligger i att få 

så höga betyg som möjligt i alla aspekter, vilket ger ett högt kundvärde. Det är viktigt 

för företag att göra dessa kundanalyser för att kunna tillgodose alla behov och arbeta 

sig igenom eventuella oenigheter. Det bidrar till att företag ska kunna uppnå 

prissättningsmakt och skapar goda förutsättningar för framtida arbeten 

 

5.2 Vilken roll spelar relationsbyggandet mellan det 
tjänsteproducerande företaget och kunden?  

 
I resultatet framkommer det att kunderna tycker att det är svårt att mäta kvaliteten 

och kundvärdet från ett tjänsteföretag på förhand innan arbetet är utfört. De menar 

att det är där referenserna och sociala relationerna kommer till användning för att 

kunna ta välgrundade beslut. Kund A, Kund B och Kund C förklarade att de nästintill 

enbart förlitar sig på referenser och erfarenheter när de ska anlita tjänsteproducerande 

företag. 

 

Wilson et al. (2016) skriver att kunder som behandlats bra och därmed är nöjda har 

en tendens att vara ett effektivt marknadsföringsverktyg när det kommer till tjänster 

som är komplexa och därmed svårare att mäta, då de kan delge sin utvärdering av det 

tjänsteproducerande företaget. Kotler et al. (2011) förstärker detta genom att 

beskriva att de mest effektiva informationskällorna är konversationerna mellan 

människor, istället för reklambaserad information. Med tanke på att de mest 

slagkraftiga referenserna grundar sig på tidigare kunders uppfattningar blir deras 

uppfattning väsentlig för företag. Därmed måste en stor vikt läggas för att upprätthålla 

dessa relationer och försäkra att en god ryktesspridning sker, för framtida affärer med 

andra kunder. 
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Kunderna förklarar att de anser att relationen är viktig eftersom att en stark relation 

visar tendenser till att tjänsteföretag bryr sig ytterligare om sin kund, då vilket för 

kunden innebär en annan sorts trygghet i att göra affärer med dem eftersom det blir 

en riskminimering i beslut och kostnader. Om tjänsteföretaget strävar efter en 

långsiktig relation med kunden istället för att se det som en engångsföreteelse, 

upplever kunderna att det kan det bidra till att företaget är anpassningsbara och 

flexibla i högre utsträckning, speciellt när problem uppstår. Detta kan innebära att 

tjänsteföretaget exempelvis byter ut en specifik konsult ifråga som kunden är missnöjd 

med, till en annan som passar bättre ihop med kunden. 

 

Kotler et al. (2013) och Wilson et al. (2016) menar att hanteringen av kundrelationer 

handlar om att genom att utveckla relationerna till sina kunder kommer företaget 

bidra med en högre tillfredsställelse än sina konkurrenter, och på så sätt kunna 

upprätthålla en bas med engagerade och lönsamma kunder. Enligt Wilson et al. 

(2016) har de lojala kunderna en större slagkraft på verksamheten än det ekonomiska 

tillskottet, genom att bidra till att ett gott rykte skapas kring företaget. Grönroos 

(2011) menar att det har en stor betydelse för kunden och deras kundtillfredsställelse 

på vilket sätt tjänsteföretaget väljer att hantera situationer.  

 

Detta innebär att tjänsteföretag varsamt ska omhänderta sina kunder under arbetets 

gång för att inte göra kunderna besvikna. Även om tjänsten tillhandahölls i slutändan 

är det viktigt att hantera exempelvis problem eller oförutsedda händelser som dykt 

upp på ett bra sätt. Dessa situationer kan ligga till grund för om kunden vill fortsätta 

samarbeta i framtiden. Specifika situationer kan därmed ha en inverkan på den 

långsiktiga relationen och därmed skada ett företags varumärke genom en sämre 

marknadsföring från föregående kunder. 

 

I intervjun framkommer det att relationsbyggandet även är direkt kopplat till när det 

kommer till att skapa mervärde då kunderna menar att servicen och relationen är två 

aspekter som hör ihop. Kund A berättar att fallföretaget byggt upp ett förtroende som 

de vårdat under en längre period, vilket har skapat goda förutsättningar till framtida 

samarbeten och större affärer eftersom tillförlitligheten stiger. 

 

Dominic (2005) menar att den högsta nivån för en aktör i en affär kallas för 

“nätverksintegratör”. Denna position strävar fallföretaget efter att uppnå och den 

innebär att parten agerar som en nyckelaktör där målet är att ha störst ansvar och 

inflytande på beslut som ska tas under pågående projekt. Enligt Dominic (2005) håller 

nätverksintegratören kontakten med alla parter i nätverket och är den part som får ta 

de strategiska beslut som är behövande för ett lyckat slutresultat.  Detta bidrar till att 

kunderna kan lägga mer tid och kraft på sitt eget kompetensområde när de outsourcar 

arbetsprocessen för olika projekt till tjänsteföretag. Detta leder till en vinstgivande 
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och gynnsam situation för båda parter, då leverantören utför en större tjänst, vilket 

därmed även rättfärdigar ett högre pris. Därmed är relationen en grundpelare för att 

tillförlitligheten ska öka, vilken oftast utmynnar i större framtida affärer. 

 

Enligt Wilson et al. (2016) bygger nivå tre i modellen (Figur 11, s.25) kring 

relationsstrategier, på kundintimitet och anpassning. Det innebär att en av 

tjänsteföretagets relationsstrategier ska vara att försöka uppmuntra kundlojalitet hos 

kunder genom en personlig kunskap om kunden som sedan används till att utveckla 

anpassade lösningar som stimulerar kundbehoven och leder till ett högt kundvärde. 

Medan nivå fyra innebär att leverantören skapar strukturella band med kunden som 

innebär att de skapar ännu mer kundanpassade tjänster och exempelvis strävar efter 

gemensamma investeringar och integrerade informationssystem som hade underlättat 

för framtida projekt (ibid.). 

 

För att utveckla förbindelsen med kunderna ska fallföretaget därmed sträva efter att 

ligga på nivå tre eller nivå fyra. Detta innebär att när kunden och leverantören har ett 

starkare relationsband sinsemellan blir uppstartssträckan för nya projekt kortare då de 

redan har förståelse för verksamheten och dess behov, samt att de på förhand är 

införstådda i hur kunden respektive leverantören kommer angripa projektet. Detta 

kan för tjänsteföretag innebära att tidsramen för projekttiden kan förkortas eller att 

kostnaderna kan sänkas, vilket uppskattas av kunderna. I resultatet framkommer det 

även att det uppskattas när leverantören har en god helhetssyn, är självgående men 

även har en god kommunikationsförmåga, vilket förstärker att tillfälliga integrerade 

informationssystem hade underlättat dessa aspekter.  

 

Walter et al. (2001) och Lawson et al. (2014) förklarar att genom att arbeta med 

långsiktiga relationer kommer flertalet kostnader att minska, vilket även Reichheld 

(1990) illustrerar i sin figur (Figur 5, s.18), där forskaren även tydliggör varför det 

lönar sig mer att lägga större vikt vid att underhålla kunder än att endast satsa på nya. 

Reichheld (1990) menar att kunder tenderar att spendera mer varje år med en viss 

relationspartner än utan en sådan. Grönroos (2007) menar att det därmed är viktigt 

att ha koll på de olika kunders förväntningar eftersom vissa behöver underhållas mer 

än andra. Grönroos (2007) valde därför även att kategorisera dessa i olika typer där 

det baserat på intervjuerna framkommer att de flesta i dagsläget ligger inom kategorin 

aktiva relationella förväntningar som enligt Grönroos (2007) innebär att kunden 

uppskattar möjligheter att interagera med tjänsteleverantören för att få ytterligare 

värde, där brist på kontakt lämnar de besvikna eftersom det värde som är förväntat i 

relationen saknas. Därmed är det viktigt att ta sig tiden till att identifiera kundens 

behov och förväntningar samt förstå vad kunden uppskattar utifrån deras situation. 

När ett tjänsteföretag satsar på långsiktigt samarbete över där båda parterna är nöjda 

leder det ofta till att dess ansvarsområde breddas.  
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Då personliga källor är en av de mest effektiva källorna enligt Kotler et al. (2011), är 

det viktigt att företag lägger ner vikt på att bygga upp ett gott rykte, vilket i sig är 

kopplat till relationen med kunderna. Sedan beskriver Wang och Yu (2015) att det är 

vanligt att företag observerar andra företag och vilka de väljer att arbeta med. Wang 

och Yu (2015) menar att ett gott rykte kommer från tidigare, nöjda kunder som efter 

sin upplevelse med företag pratar om dem och kan rekommendera dem vidare till 

andra. En bra erfarenhet med en leverantör kan även leda till att valet att vilja arbeta 

med dem igen när tillfälle ges (Wilson et al., 2016). Dessa faktorer påverkar därmed 

direkt tjänsteföretagets varumärke och är en motivationsfaktor till att underhålla sina 

relationer på bästa sätt och sträva efter att skapa ett högt ansett rykte.  

 

Det framgår tydligt att relationsbyggandet ytterst väsentligt gällande tjänster, speciellt 

professionella tjänster. Det har en betydande roll gällande utförandet av tjänsten, om 

hur väl de vill tillgodose sin kunds nutida och även framtida behov, och skapa 

långsiktiga samarbeten. Kunden kommer få förtroende för att företaget levererar det 

dem ska, med hög kvalitet och att eventuella problem hanteras på ett bra sätt. Det har 

sin roll i hur företaget uppfattas av sina nuvarande kunder, på marknaden och av 

potentiellt framtida kunder. En god relation har även en roll i företagets egen 

lönsamhet, då teorin redogör för de ekonomiska fördelarna som kan utvinnas genom 

långsiktiga relationer. Det är på ett socialt plan väldigt fördelaktigt, på så sätt att ett 

förtroende skapas sinsemellan vilket inger en starkare känsla av trygghet i en affär.  

Detta tillsammans skapar en stabil grund för både en ekonomisk och socialt hållbar 

utveckling för kunden och det tjänsteproducerande företaget. 

 

5.3 Diskussion 
Arbetets utgångspunkt var att skapa sig en uppfattning kring hur tjänsteproducerande 

företag kan utveckla sina tjänster för att bli mer attraktiva på marknaden. Teorin 

härledde till att företag skulle lägga fokus på att utveckla attraktiva attribut som skapar 

mervärde. Dock visade det sig genom de kvalitativa och kvantitativa 

undersökningarna att det finns stora skillnader i vad som definieras som mervärde och 

att det därmed är en tolkningsfråga. Detta anses bero på att tjänsteföretag och kunder 

har olika uppfattningar om vad som faktiskt är av mervärdes-karaktär och inte. 

Fallföretaget kan exempelvis ha gjort flertalet uppoffringar som i deras ögon skapar 

mervärde, medan kunden enbart ser det som ett bra tillvägagångssätt utan att veta vad 

fallföretaget egentligen gjort. Vi anser att detta gör det svårt för företag att framhäva 

sina mervärden, då som sagt synen på vad det innebär kan variera mellan individer 

och branscher. Katz och Boland (2000) definierar mervärde som en kollektion av 

aktiviteter som resulterar i en service värderad av kunden, medan exempelvis Kund 

A förklarar mervärde som något som lämnar god eftersmak i munnen efter utförd 

tjänst. Tittas det närmare på dessa yttranden är det egentligen ingen av de som säger 

vad som faktiskt utgör ett mervärde.  
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De aktiviteter som Katz och Boland (2000) hänvisar till skulle kunna vara något som 

redan anses självklart för en kund, vilket resulterar i att det inte skapas något mervärde 

då det redan förväntades från början. Walter et al. (2001) beskriver att en leverantör 

enbart lyckas på marknaden om de kan erbjuda ett mervärde till sina kunder, vilket vi 

kan tycka är aningen otydligt sagt. Detta för att det visat sig hur svårdefinierat 

mervärde är. Med tanke på att den globala marknaden har en hög utvecklingshastighet 

bidrar detta även till att tjänsteföretag utsätts för konkurrens i högre utsträckning. 

Efter en viss period anses erbjudanden och dess attribut som förr utgjorde ett 

mervärde, vara standard i en kunds ögon. Det gör att det som tidigare uppfattats som 

mervärde efter ett tag blir en självklarhet.  

 

Detta leder till att företag tvingas utvecklas för att bidra med något annat som blir 

unikt sett till konkurrenterna. Eftersom olika kunder uppskattar olika typer av 

skräddarsydda lösningar där vikt vid olika attribut vävs in skapar ett högt kundvärde 

för just dem, gör att det går därmed att generalisera att ett högt kundvärde handlar 

om att kunna ha en hög anpassningsförmåga. Då måste de tjänsteproducerande 

företagen lägga stor vikt vid den sociala relationen med kunden, för att komma fram 

till hur de ska anpassa sig efter just dem. Med den insikten kom beslutet om att en 

fjärde dimension ska läggas till i den modell (Figur 21) som togs fram i den teoretiska 

referensramen i Figur 11, sid 25.  

 
Figur 21. Den fjärde dimensionen. 

Den fjärde dimensionen syftar till att betona hur pass viktigt den sociala relationen 

faktiskt är. Till en början såg vi det sociala i en affär som en axel i modellen, men 

under studiens gång har vi kommit fram till att den tillhör och måste genomsyra alla 
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aspekter. Genom att lägga vikt den sociala relationen kommer det förenklas för 

företag att tillgodose de andra aspekterna och uppnå högre kundvärden.  

 

Den sociala relationen i den fjärde dimensionen ska inkludera förarbete där aktören 

ska vara påläst om organisationen och dess behov innan det aktuella projektet sätter 

igång. Detta för att underlätta arbetsprocessen, men även kunna anpassa sig efter just 

den kundens behov och uppnå ett högt kundvärde. Det ingår även i förarbetet innan 

ett projekt påbörjas att företag ska göra en analys om vem från organisationen som är 

mest optimal för just den specifika kunden. Då är det viktigt att dessa 

kunskapsintensiva företag har en gemensam förståelse för de färdigheter som krävs, 

vilket Blacklear (1995) även förklarar. Det innebär att kompetensnivån måste vara 

jämn för att inte prestera på olika nivåer resultatmässigt från affär till affär, så att 

oavsett vem av tjänstemännen som ska utföra arbetet kan leverera en hög kvalité. 

Sedan i efterarbetet ska tjänsteföretag lägga stor vikt på att återkoppla med kunden 

och undersöka att allting gått som de ska efter ett avslutat projekt, men även utforska 

om det är något mer de kan göra för sin kund för att, som Wilson et al. (2016) 

benämner det, knyta sociala band. När relationen sedan växer ska företag sträva efter 

att arbeta sig uppåt i “the value-adding pyramid” och bli en nätverksintegratör, 

samtidigt som dem ska arbeta för att uppnå den fjärde nivån inom relationsstrategier 

för att skapa långsiktiga samarbeten. Allt detta grundas i hur väl tjänsteföretag 

hanterar relationerna för att skapa en tillförlitlighet samt hur väl de är 

anpassningsbara. 

 

Studiens teoretiska och empiriska grund bidrog till insikten och antagandet om att det 

inte är tjänsten i sig som behöver utvecklas i första hand. Det är relationerna med 

kunderna som ska vara i fokus och prioriteras eftersom det är sammankopplat med 

majoriteten av aspekterna som bidrar till ett högt kundvärde. Istället för att företag 

ska koncentrera sig på vilka tilläggstjänster som utmynnar i ett mervärde, ska de förstå 

hur de ska arbeta med sitt relationsskapande för att uppnå ett högt kundvärde. Fokus 

ska därmed ligga på att lära känna sin kund och bygga band med denne som förbättrar 

relationen. Genom att arbeta fram en djup och engagerad relation kommer värdet för 

båda parter att stiga och tjänsterna kommer på ett mer okonstlat sätt utvecklas med 

tiden på flertalet sätt. Växer förtroendet sinsemellan kommer ansvar utvidgas och 

båda parterna kommer i längden att vinna på det, både ekonomiskt och socialt. 

 

Med tanke på att mervärde är en tolkningsfråga och varierar mellan olika branscher 

samt kunder, ska fokus för företag ligga på att utveckla relationen till sin kund. Genom 

relationen kommer potentiella mervärden kunna identifieras på ett individmässigt 

plan och det totala värdet på tjänsten kommer öka. Under studiens gång har vi fått en 

förståelse av vikten av detta, vilket tidigare inte fanns, då vi haft en tro om att kunder 
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ser till mer standardiserade variabler och inte värderar in dessa sociala aspekter i deras 

bedömning. Detta stämde givetvis inte utan vi har förstått att nästintill allting är 

kopplat och grundar sig i relationen och anpassningsförmågan. Genom att lägga ner 

tid och vikt vid att skapa en bra relation, att lära känna och förstå sig på kunden 

kommer leda till att affärerna uppfattas mer personliga för att företaget kan skräddarsy 

lösningar explicit efter dem. Anpassningsförmågan är en aspekt som är ovärderlig för 

kunden med tanke på att alltmer erbjudanden standardiseras vilket bidrar till att 

företag blir en i mängden, varav företag måste hitta vägar att bli unika sett i kundens 

ögon. Ett starkt förtroende för den externa parten är ett exempel på en sådan unik 

variabel som är ovärderlig. Genom att ha en hög förmåga att kunna möta sin kunds 

önskemål bidrar det till att ett högt kundvärde är enklare att uppnå. Mervärde är som 

tidigare nämnt en definitionsfråga där vissa kunder anser att en viss faktor är mervärde 

medan andra uppfattar den som standard. Detta leder i sin tur till att processen med 

olika kunder inte kan standardiseras. Relationen och anpassningsförmågan är 

nyckelfaktorer som ska hanteras på ett idealt sätt för att uppnå ett högt kundvärde, 

för att genom de nyckelfaktorerna kommer mervärden och andra unika variabler göra 

sig synliga på sätt som de inte är från början. 

 

Validering 

För att validera modellen och dess grunder presenterades modellen och kontentan 

till fallföretaget varav de tyckte att helheten var både relevant och trovärdig. 

Fallföretaget menar att relationstyngden i modellen låter väldigt trovärdig för att 

även om strävan är att försöka vara objektiv, kan inte subjektiviteten undvikas helt 

vid beslutsfattningar. De berättar att “när vi umgås som mest med kunden, säljer vi 

mest”, och är inne på samma spår genom att tro att det är tillförlitligheten som spelar 

in, vilket förstärker vikten av relationsbyggandet. Genom att umgås byggs relationer. 

Fallföretaget menar även att de förstår vikten av anpassningsförmågan, de då har 

tidigare erfarenhet av förhandlingar med kunder där de haft en specifik individ som 

haft en hög social interaktion och anpassningsförmåga. Dessa förhandlingar har oftare 

lett till affär och grundat sig i att kundens önskemål har kunnat mötas eftersom 

vetskapen om kundens situation funnits. Det som även validerat vikten av 

anpassningsförmågan för ett tjänsteföretag är att fallföretaget tidigare upplevt att 

varje kund är unik, vilket har fått de att inse att de inte kan trycka på ett  generellt 

mervärde. Istället ska tjänsteföretag sätta sig in i den specifika kundens situation, 

anpassa sig utifrån dem och skapa starka, långsiktiga relationer. Detta bidrar till att 

både relationerna och anpassningsförmågan kommer att variera från kund till kund, 

vilket tillsammans är grunder till att uppnå ett högt kundvärde.  

 

Studien kan därmed även generaliseras med tanke på att kontentan inte är på 

detaljnivå, utan är ett generellt tankesätt som främst kan appliceras på tjänsteföretag 
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som förmedlar professionella tjänster, men passar även i större utsträckning för andra 

tjänsteformer. I studien har det även validerats hur den högsta nivån inom olika 

modeller uppnås för att bli ledande inom olika aspekter, med hjälp av 

respondenterna. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer den slutsats som framkommit med studien presenteras. Det ska besvara 
det syfte som studien har, varav det sedan studiens teoretiska samt praktiska bidrag redogörs. 

Avslutningsvis kommer det förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Kundvärde för tjänsteföretag 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka aspekter som tjänsteföretag ska beakta för 

att uppnå ett högt kundvärde för att ha en möjlighet att bli mer attraktiva på 

marknaden. En modell konstruerades i den teoretiska referensramen för att ha ett 

stöd inför analysen av studien (Figur 11, s. 25). Denna kompletterades sedan med det 

empiriska data som samlats in, som resulterade i en fjärde dimension tillkommit för 

att framhäva betydelsen av aspekter som vikt ska läggas vid för att kunna uppnå ett 

högt kundvärde, men även ekonomisk och social hållbarhet (Figur 22).  

 

Figur 22. Den slutliga modellens fjärde dimension. 
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Studien inriktade sig på professionella tjänster, som är mycket komplexa och 

omfattande. Därför avser den fjärde dimensionen arbetet före en affär, under 

projektets gång, men även vikten av efterarbetet där en underhållning av kunderna är 

väsentlig. Den handlar i stora drag om att utveckla och upprätthålla en god relation 

med sin kund och samtidigt ha en hög förmåga att anpassa sig utifrån deras behov och 

situation. Den fjärde dimensionen ska inte ses som ”det sista steget”, utan den ska vara 

underliggandes och genomsyra de andra tre dimensionerna. Detta för att genom 

relationen kommer Dimension 1, kärnan, utvidgas med tiden då förtroende ökar, mer 

ansvar kan överlåtas och därmed växer tjänsten i sig. Dimension 2, den faktiska 

tjänsten, kommer utvecklas på så sätt att det blir enklare att anpassa sig efter sin kund 

om denne är med under arbetets gång och kan uttala sina önskemål, varav 

tillvägagångssättet kommer bli mer värdebaserat. Dimension 3, den utökade tjänsten 

– mervärden – kommer med tiden kunna identifieras och höja det totala kundvärdet. 

 

För att tydliggöra ytterligare vad den fjärde dimensionen avser, listas nedan en 

sammanfattning av vad relationsarbetet kan leda till: 

 

Den fjärde dimensionen bygger på relationsarbetet. Det är en aspekt som 

stor vikt behöver läggas vid eftersom relationen är direkt kopplad till 

variabler som:  

 

➢ Tillförlitligheten: Där kunder har en tendens till att våga överlåta större projekt 

som även motiverar ett högre pris för tjänsteföretagen men samtidigt bidrar 

till att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Tjänsteföretag ska lägga 

vikt vid att bygga förtroende och tillförlitlighet för att kunna klättra i den 

värdeadderande pyramiden (Figur 8, s. 21). För att kunna ta sig högre upp 

och därmed ta sig an större affärer som genererar en högre inkomst. 

➢ Riskminimeringen: Kunderna upplever en riskminimering när de vet att 

tjänsteföretaget vill upprätthålla ett långsiktigt samarbete med de och inte ser 

det som en engångsföreteelse. Det gör att kunden känner trygghet i att 

tjänsteföretagen är mer måna om att hantera alla problem på ett optimalt sätt. 

➢ Upplevda kvaliteten är kopplad till relationen i och med att tidsramarna 

förkortas när uppstartssträckan blir kortare med tanke på att aktörerna haft en 

tidigare interaktion. Kvaliteten gällande tillvägagångssättet upplevs därmed 

högre. Detta leder till goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete, där 

effektivitets- och lönsamhetsfördelar kan fås hos båda parterna. 

➢ Marknadsföringen är även kopplad till relationen med tanke på att kunder med 

nära koppling till tjänsteföretagen, bidrar till ett starkt varumärke genom 

deras ryktesspridning till andra aktörer och därmed potentiella kunder på 

marknaden. 
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Den fjärde dimensionen avser även anpassningsförmågan med anledning 

av kopplingen till att kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån 

kundens specifika behov för att på bästa möjliga sätt kunna tillgodose 

dessa: 

 

➢ Tillvägagångssättet är även kopplad till anpassningsförmågan i och med att 

tjänsteföretag ska kunna möta oförutsedda problem under projektets gång, 

men även klagomål på individnivå ifrån kunden där en flexibilitet att kunna 

stödja eller ersätta en viss konsult ska vara möjlig för att tillfredsställa kunden. 

➢ Personlighetsnivån i affären är också kopplad till anpassningsförmågan och 

därmed hur pass bra tjänsteföretag är pålästa om sin kund för att kunna lyfta 

fram aspekter som för dem kan skapa ett mervärde eller högt kundvärde. 

Därmed ska företagen kunna anpassa sig till fullo efter kundens önskan för att 

konkurrera ut andra aktörer. 

 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Det teoretiska bidraget med denna studie en ny kunskap gällande hur svårt det är att 

definiera och utvärdera vad som är mervärde och inte, varpå det har visat sig hur viktig 

relationen mellan kund och företag faktiskt är. Eftersom mervärde är en så unik och 

svårdefinierad variabel, ska inte företag lägga sitt stora fokus på att utveckla det. Det 

är relationen med kunden som ska utvecklas och stå i centrum. Den starka kopplingen 

mellan relationen och de värdeskapande aspekter företag måste tillgodose för att skapa 

ett högt kundvärde, samt att anpassningsförmågan efter kundens personliga önskemål, 

gör att det är relationen som är det viktigaste att arbeta med inom professionella, 

komplexa tjänster.  

 

Det praktiska bidraget med denna studie är ett tankesätt för företag som vill utveckla 

sina tjänster, och är en god grund till de tjänsteföretag som vill ha en upplysning om 

vilka aspekter de ska lägga vikt vid för att öka sitt kundvärde. Genom att analysera hur 

kunderna upplever de utförda tjänsterna kan företag arbeta vidare med hur de ska 

anpassa tjänsterna ännu mer till hur kunderna vill ha det genom faktorer som de 

värderar. Detta för att på lång sikt få återkommande kunder och därmed få sin 

lönsamhet och även sitt varumärke att växa. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetsgången har intresseväckande områden visat sig där en studie av 

fördjupande karaktär hade kunnat utföras. Motivet bakom att denna studie inte har  

fördjupat sig inom dessa områden är avgränsningen till professionella tjänster samt 

tidsramen. Förslagen på fortsatt forskning är: 
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• En omfattande studie på detaljnivå hur företag definierar mervärde, och hur 

det varierar mellan branscher, storlek på företag etc.  

• En fördjupning i om det skiljer sig mellan små kontra stora aktörers syn på vad 

som skapar ett högt kundvärde. 

• En studie på hur inköpsavdelningen och företaget i sig som anställer den 

externa parten tar ställning och bidrar till relationsbyggandet.   

• Kan tjänstedesign användas för att identifiera kundvärde respektive mervärde? 

• En fördjupande studie om sambandet mellan relation och mervärde. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
Semistrukturerad intervju 

 
• Godkänner ni att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt transkriberas rätt. 
• Godkänner ni att ni nämns i uppsatsen eller vill ni vara anonyma? 

 
• Vilken typ av projekt gjorde Structor för er? 
• Vad fick er att anlita Structor? 

 
• Vilka aspekter tittar ni på när ni anlitar konsultföretag/företag? 
• Fanns det några aspekter hos Structor som bidrog till högre kundvärde för 

er? 
• Uppfyllde Structor era behov och förväntningar? 

          ________________________________________________________ 
 

• Hur viktigt är priset i era ögon sett till andra aspekter såsom kvalitet, 
service, ledtid m.m.?  

• Upplevdes affären med Structor som personlig? 
• Vad anser ni att mervärde är? (när ni anlitar ett tjänsteföretag?) 
• Vilka mervärden ansåg ni att Structor kunde tillfredsställa jämfört med andra 

aktörer? 
 

• Vad hade Structor kunnat göra bättre för att höja er kundtillfredsställelse? 

• Har ni några önskemål på tilläggstjänster/eller en process mer vikt borde läggas 

vid på tjänsten ni fick, som Structor hade kunnat leverera för att frambringa 

mervärde? 
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Bilaga 2 – Enkätformulär 

Kundundersökning  

Denna enkät är likt en vanlig kundundersökning, varav svaren är värdefulla för 

framtida samarbeten. Svaren kommer redovisas på ett icke-utlämnande sätt då 

företagens namn inte kommer att nämnas. 

 
1. Vilka är de viktigaste aspekterna som ni tittar på när ni vill anställa en extern 

part? 
Ranka från 1-8, där 1 är det viktigaste samt 8 är minst viktig 

 
 
2. Hur bra lyckades Structor tillfredsställa era behov? 
(Utförde Structor den tjänst som de främst anlitades för) 
1 - Inte så bra, 10 - Mycket bra  

 
 
3. Upplevdes affären som personlig?  
(Formade sig Structor efter era önskemål och behov) 
1 - Väldigt lite, 10 - Väldigt mycket  

 
 
4. Vad tyckte ni om Structor’s tillvägagångssätt med projektet? 
(Arbetade Structor på ett exempelvis välstrukturerat och organiserat sätt) 
1 - Mycket dåligt, 10 - Mycket bra  

 
 
5. Hur upplevdes kommunikationen från Structor’s sida? 
(Var ni väl informerade om väsentliga aspekter?) 
1 - Mycket dåligt, 10 - Mycket bra  
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6. Upplevdes Structor som flexibla? 
(Flexibla vid upplevda problem, omstruktureringar, planändringar och dylikt) 
1 - Väldigt lite, 10 - Väldigt mycket 

 
 
7. Hur upplevdes kvalitén? 
(Kvaliteten på utförda aktiviteter/projekt/tjänst) 
1 - Inte alls, 10 - Mycket väl 

 
 
8. Upplevdes Structors erbjudande inneha ett större mervärde jämfört med 

konkurrenter? 

(Levererade Structors erbjudande något som stod ut ur mängden) 
1 - Väldigt lite, 10 - Väldigt mycket  

 
 
9. Levde Structor upp till era förväntningar, eller till och med överträffade dem? 
(Levde Structor upp till det som utlovats och vad som förväntades av dem, och till vilken 
grad) 
1-3 - Inte så bra, 4-7 - Mycket bra, 8-10 - överträffade förväntningarna 

 
 
10. Vad skulle er sammanlagda bedömning av arbetet med Structor vara?  
(Bedömning av arbetet i sin helhet, från början och till slut) 
1 - Mycket dåligt, 10 - Mycket bra  

 
 


