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Sammanfattning 
Tjänstekonsumtionen har numera gått om produktkonsumtionen och svarar därför nu 

för en större del av Sveriges BNP. Om tjänstekonsumtionen ökar bör rimligtvis även 

antalet tjänsteföretag öka och ett sätt för dessa företag att öka sin konkurrenskraft är att 

ändra kundens roll i processen. I branscher som definieras av att varje kund och varje 

uppdrag ser olika ut (om än med vissa återkommande inslag) är det svårt att som företag 

använda sig av standardisering och utformning av styrdokument för kvalitetssäkring. 

Det är därför av stor vikt att företagen vet hur kunden upplever samarbetet, då det är 

kunden som värderar kvaliteten på en tjänst. Vår problemformulering lyder således Hur 

kan små kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd 

bransch för att förbättra kundens upplevelse av samarbetet? Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka om det finns några skillnader och likheter i upplevelsen 

av samarbetet mellan tjänsteleverantören och kunden där fokus ligger på själva 

processen mellan företag och kund. Om vi upptäcker några sådana skillnader vill vi ge 

förslag på hur dessa kan överbryggas genom användandet av co-creation för att förbättra 

kundens upplevelse av samarbetet.  

 

Som resultat av den valda problemformuleringen genomfördes studien tillsammans med 

ett studieobjekt. Studieobjektet är en kommunikationsbyrå vid namn Yours 

Kommunikationsbyrå AB. Studien skedde i två delar för att komma åt både de 

anställdas och kundernas del i processen. Vi valde det hermeneutiska perspektivet med 

dess fokus på tolkningar och människans subjektiva bild av verkligheten som paradigm 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 41-42, 44). Angreppssättet för uppsatsen var abduktivt, 

som innebär en växelverkan mellan teori och empiri. En kvalitativ datainsamlings- och 

analysmetod användes för att försöka besvara problemformuleringen där det empiriska 

materialet kodades med hjälp av Grundad teori.  

 

Vår teoretiska referensram är grundad på teorier som är kopplade till ämnet co-creation. 

Andra inslag är sådant som framkommit under de två intervjuomgångarna eftersom vi 

kunnat återgå till teorin efter datainsamlingen på grund av det abduktiva angreppssättet.   

 

Våra slutsatser av studien är att begreppen kvalitet och värde är subjektiva och att 

kvalitetssäkring inte kan ske på ett standardiserat sätt inom undersökt område. Vi ser 

dock några gemensamma nämnare mellan studieobjektet och dess kunder och lämnar 

slutligen rekommendationer till hur det fortsätta arbetet med kunden bör utvecklas. För 

att lyckas utveckla ett samarbete med hjälp av co-creation krävs en bra dialog både 

internt och externt.  
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Förord 
Detta examensarbete är den sista delen av utbildningen till Civilekonom med inriktning 

mot Service Management. Vi vill börja med att tacka de inblandade i denna uppsats för 

alla värdefulla synpunkter. Främst vill vi tacka företaget Yours med anställda som 

bistått med resurser i form av tid, engagemang och kunskap som bidragit till att vi 

överhuvudtaget kunde genomföra våra undersökningar samt VD Anton Norberg som 

tålmodigt svarat på alla våra frågor. Vi vill också passa på att tacka de kunder som 

hjälpte oss genom att ställa upp på intervjuerna. Ett stort tack riktar vi även till vår 

handledare Jan Bodin som under uppsatsens gång hjälpt oss med värdefulla råd och 

konstruktiv kritik.  

 

Alexandra Lindström och Andreas Flygare 

Umeå, 31 maj 2012 
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Begreppsförklaring 
I det här examensarbetet använder vi oss av flera, för tjänsteforskningen, klassiska 

termer och begrepp. Vi har nedan förklarat dem utifrån det tillvägagångssätt och de 

perspektiv vi har valt för denna studie för att underlätta förståelsen för läsaren.  

Co-creation 
Co-creation är ett uttryck för det samarbete, värdeskapande och givande och tagande 

som definierar konsumtionsprocessen av en tjänst i ett kompetensbaserat företag mellan 

företag och kund.  

Customer Delight 
Beskriver en strategi där företag försöker överträffa sina kunders förväntningar. 

Kommunikation 
Kommunikationen benämns som någonting som studieobjektet producerar eller 

levererar. Teoretiskt syftar begreppet kommunikation på tal eller skrift. 

Kund 
Begreppet kund innefattar såväl privatpersoner som företag. När kunden är ett företag 

benämns det Business-To-Business (B2B). I detta sammanhang är kunden det köpande 

företaget. 

Kvalitet 
Sharabi och Davidow beskriver kvalitet som “kunden kommer till tjänsteleverantören 

med ett problem eller ett behov, och kvaliteten fastställs av lösningen på kundens 

problem. Kvalitet inom tjänster är väldigt subjektivt och bestäms av kunden” (2010, s. 

190).  

Processen 
Ordet process är redan nämnt ovan i definitionen av en tjänst. Begreppet innefattar alltså 

den totala upplevelsen vid ett köp av en tjänst samt upplevelser efter köpet.  

Tjänst  
En tjänst är en interaktiv process där kunden medverkar (Grönroos, 2008, s. 62-63). 

Traditionella tjänsteföretag och kompetensbaserade tjänsteföretag 
Traditionella tjänsteföretag är företag som erbjuder tjänster inom branscher som funnits 

en längre tid, så som banker, hotell och restauranger. Kompetensbaserade tjänsteföretag 

erbjuder i sin tur tjänster baserat på den kompetens och den erfarenhet de besitter. 

Varuproducerande företag eller produktföretag 
Produktföretagen producerar fysiska varor som kunden köper antingen från företaget 

eller via någon typ av återförsäljare och kunden står sedan själv för den värdeskapande 

processen tillsammans med varan som enligt Vargo och Lusch då ”innehar” värdet 

(2004, s. 5).  

Värde 
Värde är något som uppstår för den enskilde kunden enligt dennes subjektiva 

uppfattning. Värdet uppkommer antingen efter köpet eller under tjänstens 

konsumtionsprocess.  
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1. Inledning 
För att läsare ska förstå vart det, för studien, valda ämnet kommer ifrån och på vilket 

sätt det är aktuellt presenterar vi här den generella problembakgrunden som leder oss 

in på problemformulering och syfte. Avslutningsvis resonerar vi om de avgränsningar vi 

gjort inom området. 

1.1 Problembakgrund 
HP, världens största tillverkare av persondatorer gick ut med ett kontroversiellt 

uttalande att de skulle sluta tillverka datorer till förmån för IT-tjänster: ”HP: Vi ska 

sluta tillverka datorer” (Karlsson, 2011). I artikeln skriver Karlsson att ”Datajätten HP 

vill i stället bli ett renodlat tjänsteföretag" (2011). Beslutet gick aldrig igenom, men 

företagets fokus ligger fortfarande på att bygga ut sitt tjänsteutbud. Ett annat företag 

inom samma bransch är IBM. 2004 sålde IBM hela sin PC-tillverkning till kinesiska 

Lenovo för att istället satsa på tjänster och innovation (IBM, 2012). Ericsson har i över 

100 år satt standarden för hela telefonindustrin. De gick från att skapa AXE-systemet 

(som hela världens mobiltelefoniteknik bygger på) till att bli en av världens mest 

trendsättande mobiltelefontillverkare tillsammans med Sony (Fridlund, 2001). 2011 

meddelade ledningen att de inte längre kommer att tillverka telefoner tillsammans med 

Sony utan istället satsa på tjänster (Grundberg, 2012). Även Dell, världens näst största 

tillverkare av datorer har flaggat för att deras huvudsakliga fokus inte längre är att 

tillverka datorer utan att tillhandahålla IT-lösningar (Preimesberger, 2011). 

 

Som ovan beskrivet får vi dagligen information om att det numera är med hjälp av 

tjänster som företag konkurrerar på marknaden och försöker vinna konkurrensfördelar. 

Tjänstekonsumtionen har nu gått om produktkonsumtionen och svarar numera för en 

större del av vårt lands BNP (Almega, 2008, s. 36; Edvardsson et al., 1998, s. 25; 

Grönroos, 2008, s. 15; Ostrom et al., 2010, s. 4). Företag rör sig mer och mer mot ett 

samhälle där tjänstedelen av verksamheten står i fokus och där produktionen istället 

outsourcas (Vargo & Lusch, 2004, s. 13, Ostrom et al., 2010, s. 4-5). Samtidigt sker en 

förändring i situationen för kunden där internet och andra konsumentverktyg har gjort 

det lättare att jämföra, betygsätta och diskutera produkter och tjänster från hela landet 

och resten av världen (Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 1). Detta informationsflöde är 

något som fått företag världen över att behöva ändra sina tillvägagångssätt för att kunna 

konkurrera om kunderna. Det går inte längre att konkurrera bara med hjälp av priset, 

kunden vet vad de betalar för respektive inte betalar för och det går inte heller att 

konkurrera med slogans liknande ”vi finns där du är”, då fysiska butiker dagligen 

utmanas av näthandelns effektiva försäljning där kunden får varan hemskickad istället 

för att behöva åka någonstans för att köpa den själv (Prahalad & Ramswamy, 2004b, s. 

1-2).  

 

Utbudet av tjänster i olika former växer i samhället och fler och fler vänder sitt fokus 

mot tjänstesektorn. Hur gör man då för att behålla (och vidareutveckla) sin position på 

marknaden? Ett sätt är att hålla en hög kvalitet på sina tjänster och dess utförande, det 

finns dock många olika angreppssätt på tjänstekvalitet och därmed många metoder för 

att utvärdera den (Grönroos, 2008; Edvardsson et al., 1998). Samtidigt som mängden 

olika kvalitetsstämplar och dokument för kvalitetssäkring inom företag växer är det 

många företag som inte använder sig av den möjlighet till förbättring som denna 

information kan bidra med (Edvardsson et al., 1998, s. 18-20; Sharabi & Davidow, 

2010, s. 191). 
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Tjänster klassas dock inte som endast ett utbyte mellan en privatperson och ett företag. 

Det finns även situationer då kunden är ett företag, kallat business-to-business och båda 

de inblandade parterna är företag, en leverantör och en kund. I processen sker ett utbyte 

mellan kunden och leverantören av tjänsten där kunden är delaktig i både processen och 

värdeskapandet (Edvardsson et al., 1998, s. 28; Grönroos, 2008, s. 63-65). Nya 

industrier som inte är lika utforskade inom det vetenskapliga området så som 

applikationsutveckling, molntjänster, och i viss grad media- och 

kommunikationsföretag är sammanhang där kunden i många fall är ett företag istället 

för en privatperson. 

 

Angående hur företag framöver kan tänkas konkurrera har Prahalad och Ramaswamy ett 

förslag, nämligen att ”ändra kundens roll i det industriella systemet” (2004b, s. 2). Med 

det menar författarna att företagen ska försöka att använda sig av kunden som hjälp i 

både tjänsteprocessen och för att skapa värde, ett begrepp känt som co-creation 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 3-10). Co-creation som uttryck används i teorier 

om tjänsteprocessen för att exemplifiera hur processen kan gå till då kunden är med och 

skapar värdet för både sig själv och tjänsteleverantören (Grönroos, 2008, s. 63).  

 

I en bransch som definieras av att varje kund och varje tjänsteuppdrag ser olika ut (om 

än med vissa återkommande inslag) kan inte standardiseringen och utformningen av 

styrdokument med fokus på kvalitet upprättas på samma sätt som i den klassiska 

tjänsteindustrin (Ostrom et al., 2010, s. 4). Enligt samma författare är detta område 

outforskat i jämförelse med forskningen på de traditionella tjänstesektorernas 

kvalitetssäkringssystem (Ostrom et al., 2010, s. 4). Paralleller kan dras till de 

styrdokument som finns inom de klassiska tjänstesektionerna, så som en restaurang eller 

ett hotell. McDonalds till exempel har väl dokumenterade riktlinjer, kallade ”service 

steg” för hur deras anställda ska agera i mötet med kunder (Edvardsson et al., 1998, s. 

38). Processen som kunden går igenom när de anländer till restaurangen, beställer från 

menyn, äter eller tar med maten och slutligen lämnar restaurangen är väldigt 

standardiserad och många företag inom denna bransch eftersträvar att det ser likadant ut 

från gång till gång (Edvardsson et al., 1998, s. 38). Jämfört med vad det innebär att vara 

kund hos vissa tjänsteföretag där kunden skapar värde för sig själv genom delaktighet i 

processerna (Grönroos, 2008, s. 63-64). Upplevelsen kan också uppfattas olika 

beroende på om det är en anställd eller en kund som tillfrågas angående dennes 

upplevelse, eftersom en sådan utvärdering kan ske på olika grunder (Zolkiewski et al., 

2007, s. 320).  

1.2 Problemformulering 
Vi ville med detta examensarbete skapa en djupare förståelse för hur de två parterna i en 

tjänsteprocess upplever samarbetet. Detta gjorde vi genom att undersöka om och i så fall 

vart skillnader fanns mellan leverantören och köparen av tjänsten i upplevelsen av 

samarbetet med hjälp av vårt studieobjekt, ett företag inom en kompetensstyrd bransch. 

Således blev vår problemformulering: 

 

Hur kan små kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd 

bransch för att förbättra kundens upplevelse av samarbetet? 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att utreda om det fanns några skillnader och likheter 

i samarbetsupplevelsen mellan studieobjektet och dess kunder, detta genom att studera 

olika aspekter av co-creation. Fokus låg på själva processen mellan aktörerna och i de 

fall vi identifierar skillnader beskriver vi åtgärdsförslag hur studieobjektet kan arbeta för 

att förbättra kundens upplevelse av samarbetet. 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar är ett kapitel där vi valt att förklara de teorier som var intressanta och 

användbara inom ämnet men som vi medvetet, av nedan förklarade anledningar, valde 

att avgränsa denna studie från.  

1.4.1 Förväntningar 

Vi har valt att inte fördjupa oss i kundens förväntningar inför ett samarbete med ett 

tjänsteföretag, då vi efter vår litteraturgenomgång funnit det svårt att mäta samt att det 

inte hörde ihop med vårt syfte för detta examensarbete. Förväntningar är svåra att mäta 

eftersom de är individuella och färgas av erfarenheter, rykten och individens situation 

vid det aktuella tillfället samt innan tjänsten konsumeras (Grönroos, 2008, s. 95-96; 

Wilson et al., 2008, s. 95-96, 106-109). Vi har därför valt att inte mäta kundernas 

förväntningar och därmed även valt bort metoden SERVQUAL vars faktorer mäter 

skillnaden i kundens förväntningar och kundens upplevelse (Wilson et al., 2008, s. 83-

87, 93). Vårt ställningstagande var även grundat på att vi i så fall skulle behövt ha 

möjlighet att fråga samma intervjurespondenter före, under och efter tjänsteprocessen 

om deras förväntningar. Det var dock inte av intresse för denna studie. Det ursprungliga 

användningsområdet för SERVQUAL-faktorerna var ett underlag för ledningsarbete 

och för att veta vad ett företag ska fokusera på i sin marknadsföring (Grönroos, 2008, s. 

98). Det gör att det inte var aktuellt för vår studie. Vi inser dock att förväntningar finns 

hos alla människor och att det till stor del är på grund av förväntningar som en 

människa utvärderar en upplevelse men av ovanstående förklaring, vad förväntningar 

grundas på, har vi ändå valt bort att undersöka den delen av upplevelsen. 

1.4.2 Relationer och lojalitet 

Ett annat angreppssätt på kvalitet är relationskvalitet. Med det menas att kunden och 

företaget som resultat av en tjänsteprocess skapar någon typ av relation som påverkas av 

utförandet av tjänsteprocessen (Grönroos, 2008, s. 99).  

 

I branscher där företagets tjänster till stor del baseras på ett processarbete samt ett 

utbrett och nära samarbete med kunder är det logiskt att diskutera vad det samarbetet 

kan resultera i, relationer mellan de inblandade parterna (Grönroos, 2008, s. 38). Med 

relationsteorierna kopplas även fördelar och resultatet av bra relationer in i teorierna, 

som till exempel kundlojalitet eller särskilda förmåner som det kan föra med sig 

(Grönroos, 2008, s. 48-51). Avsikten med detta examensarbete är dock inte att 

undersöka relationerna mellan ett företag och dess kunder. Vi valde därför att avgränsa 

oss från detta då det återigen handlar om att försöka definiera vad respektive kund anser 

vara en relation och sätta det i förhållande till hur anställda på företaget uppfattar det. 

Avgränsningen beror även på att relationer kan pågå under en längre eller kortare tid 

samt bero på en stor mängd faktorer som inte nödvändigtvis behöver ha något samband 

med tjänsteprocessen och dess utförande (och därmed kvalitet) att göra (Vargo & 

Lusch, 2004, s. 12).  



    

 

5 

1.4.3 Kundnöjdhet 

Ett annat begrepp som ofta förekommer i diskussioner om samarbete och relationer är 

kundnöjdhet. Vi har valt att inte inbegripa kundnöjdhet i vårt examensarbete eftersom vi 

har funnit att det inte nödvändigtvis behöver sammankopplas med kvalitet eller 

upplevelsen av kvalitet (Zolkiewski et al., 2007, s. 315). Det har även att göra med att 

graden av nöjdhet är en subjektiv bedömning och därmed beroende på vem man frågar 

och i vilket sammanhang (Zolkiewski et al., 2007, s. 315). Detta anser vi skulle göra 

studien mer komplex samt ge ohanterliga resultat att försöka analysera om vi skulle ha 

haft ytterligare en subjektiv faktor. 

1.4.4 Andra företag 

Eftersom det sällan är en enskild händelse som har betydelse för kundens upplevelse av 

en tjänst och dess kvalitet har vi insett att även andra företag, såsom underleverantörer 

eller konkurrenter, också kan påverka upplevelsen (Zolkiewski et al., 2007, s. 315). Vi 

valde bort denna del för att fokusera på vad kunderna upplevde angående sitt samarbete 

med företaget och vad de anställda i sin tur upplevde.  
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2. Metod  
Genom att redogöra fullständigt för hur vi tänkt och utfört arbetet med examensarbetet 

klargör vi hur de metodologiska utgångspunkterna av oss anses lämpliga för de studier 

vi genomfört. Detta för att läsaren ska kunna följa våra tankegångar och vårt arbetssätt 

för att utvärdera om examensarbetet är utfört på rätt sätt. I sista kapitlet, 

Sanningskriterier, återkommer vi till använd metod. 

2.1 Förförståelse 
Författarna Andreas och Alexandra studerar båda vid Civilekonomprogrammet med 

inriktning mot Service Management vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. Vi går 

båda det fjärde och avslutande året vid universitetet. Som fördjupning under näst sista 

terminen valde vi olika inriktningar. Andreas valde marknadsföring som fördjupning 

och Alexandra valde management. Att ha olika perspektiv utifrån dessa val anser vi ha 

berikat våra diskussioner och våra möjligheter att dra relevanta slutsatser utifrån de 

empiriska data vi samlade in.  

 

Vi har båda två erfarenheter av tjänstesektorn, både som kund och leverantör. Alexandra 

har erfarenhet av tjänstesektorn från arbete inom hemtjänst samt som kundundersökare 

och Andreas har som egenföretagare bedrivit företag i flera år med tjänster som 

huvudsakligt fokus.  

 

Under vår utbildning har vi gått igenom en stor mängd litteratur inom det berörda ämnet 

och andra närliggande ämnesområden. Detta är något som vi fått ha i åtanke då vi 

använt vissa källor i och med att vår syn på dem kan ha varit påverkat av att vi tagit del 

av dem i tidigare studier och vid tidigare examinationsuppgifter av olika slag.  

 

Vi hade båda ett utgångsläge och perspektiv inför detta examensarbete som innebar att 

tjänster sågs som komplexa processer och som ofta uppfattas olika av berörda parter. Vi 

ansåg därför att förbättrad upplevelse av dessa möten borde generera positiva resultat 

för både leverantören och köparen av tjänsten.  

 

Vår förförståelse och vårt intresse för ämnesområdet och branschen har påverkat vår 

studie. Johansson Lindfors nämner det som att ”man är som forskare ett problem” 

eftersom det kan ha inneburit att vi med våra ståndpunkter inte gjort det möjligt att ha 

en helt objektiv bild av teorier och empiriska resultat (1993, s. 23). Ett exempel på detta 

skulle kunnat vara att vi sökte efter bevis för den forskning som fanns på området då vi 

gjorde våra empiriska studier, eftersom vi själva hade vissa egna tankar och idéer kring 

ämnet co-creation. Det har också att göra med att vi kan ha sett på ämnet och problemet 

från ett fördefinierat perspektiv på kunskap, både medvetet och omedvetet, då vi bär på 

diverse erfarenheter från tidigare genomförda studier, arbetslivsmässiga erfarenheter 

samt personliga erfarenheter på grund av uppfostran och social omgivning (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 23, 32). Vi har dock försökt att minska vår påverkan på vår studie 

samt utfallet av våra studier så mycket som möjligt.  
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2.2 Ämnesval 
Med bakgrund i vår förförståelse, både erfarenhetsmässig och utbildningsmässigt, var vi 

från början överens om att vi ville fördjupa oss i upplevelsens betydelse och vikt i 

tjänstesektorn för detta examensarbete. Vi spekulerade fram och tillbaka och kom så 

småningom fram till begreppen co-creation och service blueprints. Efter vidare 

efterforskningar insåg vi dock att uppsatser och undersökningar där co-creation och 

service blueprints använts tillsammans redan existerade i stor utsträckning och vi 

började därför läsa litteratur rörande co-creation igen. Vi ansåg också att tjänsteföretag 

till ännu större del skulle komma att dominera marknaderna i framtiden och som 

Andreas uttryckte under arbetets gång, ”allt är ju tjänster”. Dock fick vi med tanke på 

uppsatsens syfte och mål skilja på tjänster och fysiska varor för att det skulle bli mer 

transparent och för att vi skulle kunna hålla isär teorierna bättre. Under 

litteraturgenomgången insåg vi den tvåsidighet som co-creation innebar. Det var inte 

bara vad företaget ansåg och erbjöd som var viktigt, det var även vad kunderna 

upplevde att de fick tillbaka och hur det i sin tur kunde underlätta för kunden i sitt 

dagliga arbete. Det visade sig också under våra efterforskningar att området dels inom 

de båda sidorna av co-creation, dels inom kompetensbaserade företag samt själva 

utförandet av co-creation till stor del var outforskat (Payne et al., 2008, s. 85; Ostrom et 

al., 2010, s. 83, 85). Vårt fokus blev därför vad processen som arbetssätt med co-

creation som bas innebar och vad det kunde ha för betydelse för upplevelsen av 

samarbetet för de båda inblandade parterna. 

 

Vi hade på grund av tidigare erfarenheter kännedom om det kompetensbaserade 

tjänsteföretaget Yours Kommunikationsbyrå AB och när vi kontaktade dem var även de 

intresserade av att undersöka båda sidorna av co-creation angående upplevelsen av 

samarbetet. Yours blev därför studieobjekt för detta examensarbete. Mer information 

om företaget finns i kapitlet Yours Kommunikationsbyrå AB.  

2.3 Val av paradigm 
Ett paradigm är enligt en av många olika forskares definitioner ”en uppsättning 

föreställningar om verklighetens natur, hur den blir vetbar och vad som är gott och ont” 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 35). Ytterligare en definition ges av Bryman där denne 

beskriver det som ”ett kluster av åsikter och påbud som för en vetenskapsman inom en 

viss disciplin påverkar vad som ska studeras, hur forskningen ska utföras [och] hur 

resultaten ska tolkas” (2011, s. 556). Eftersom vår problemformulering löd: Hur kan 

små kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd bransch 

för att förbättra kundens upplevelse av samarbetet? fann vi det naturligt att anta en 

kunskapssyn eller ett paradigm som innefattade att människorna i situationerna vi 

undersökte kunde påverka utfallet av situationerna, alltså en subjektiv grundsyn på 

människan (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Den subjektiva grundsynen, där 

människorna i en viss situation har betydelse och därmed är aktiv med sitt handlande 

och hur detta ”görs vetbart”, förklaras nedan där det paradigm som inbegriper dessa 

presenteras, nämligen hermeneutiken med dess tolkande inriktning (Johansson Lindfors, 

1993, s. 41-42, 44).  
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2.4 Hermeneutik 
Hermeneutiken kännetecknas av sitt tolkande angreppssätt och skiljer sig på så sätt från 

positivismen och dess mer ”faktainriktade” synsätt, att allt är mätbart och att 

verkligheten inte är subjektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 67-68). Kvale och 

Brinkmann för ett resonemang i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om den 

positivistiska metoden och att vetenskap ska ”bygga på observerade data; observationen 

av data och tolkningen av deras mening skulle strängt hållas isär” (2009, s. 74).  Det är 

alltså tvärtemot det hermeneutiska paradigmet. Hermeneutiken går därmed hand i hand 

med den kvalitativa forskningsmetodens fokus där tolkningen står i centrum för 

forskningsarbetet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66). Då vi valde att utföra studien med 

fokus på att ta reda på inställningar och attityder i samband med co-creation lämpade 

det sig bäst med en hermeneutisk syn på världen. Där tolkandet och inte ”siffror” är i 

fokus (Bryman & Bell, 2005, s. 443) 

 

Vi följde till stor del det som Ejvegård i sin bok Vetenskaplig metod förklarar som ”Den 

hermeneutiska spiralen” (se Figur 1 nedan) angående problemformulering och 

forskningsupplägg, där grunden är den balansgång som författare av ett examensarbete 

ställs inför mellan att begränsa sig och att vara nog djup i sin ansats (1996, s. 21).  

 

 
 Figur 1 - ”Den hermeneutiska spiralen” (Ejvegård, 1996, s. 21). 

Den balansgången gjorde sig ständigt påmind vartefter arbetet fortskred. Arbetet med de 

första tre kapitlen pågick till stor del samtidigt och diskuteras vidare i och med vårt val 

av angreppssätt för studien. Historiskt sett har hermeneutiken använts för att analysera 

texter i den bemärkelsen att forskaren försöker utreda innebörden av det som är skrivet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 443). Eftersom grundsatsen för detta examensarbete var att 

undersöka attityder, både de anställdas och kundernas, var våra resultat bundna till den 

kontexten vi valt att undersöka, studieobjektets anställda och kunder. Denna 

”kontextbundenheten” diskuteras av Johansson Lindfors som grunden för det 

hermeneutiska paradigmet, att resultatet av en sådan forskning inte har som mål att 

generaliseras eller överföras samt att resultaten används för den ”egna verkligheten”, i 

vårt fall studieobjektets verklighet och deras dagliga arbete (1993, s. 46-47).  
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Diskussionen angående vilka konsekvenser detta har och kan ha fått för arbetet 

diskuteras vidare i avsnittet Metodkritik. Även det faktum att vi strävade efter att hitta 

skillnader i upplevelsen mellan de två inblandade parterna gjorde det ofrånkomligt att 

ha ett mer subjektivt perspektiv på det vi undersökte. Eftersom det var de specifika 

kunderna och de specifika anställdas attityder till våra kategorier, alltså en subjektiv bild 

av en upplevelse, som vi var ute efter att undersöka (för utförligare information om våra 

kategorier, se Grundad Teori nedan).  

 

I detta sammanhang var det, även om vi undersökte ett fenomen utifrån en grupp 

människors subjektiva bild av en händelse, viktigt att vi försökte hålla oss kritiska och 

att ”se både positiva och negativa sidor” (Johansson Lindfors, 1993, s. 48). Samtidigt är 

det viktigt att inse vikten av att våra egna erfarenheter kan ha påverkat bedömningen av 

informationen (Ejvegård, 1996, s. 48-50). Det är av extra stor vikt för problem som 

baseras på en hermeneutiskt inriktad kunskapssyn (Johansson Lindfors, 1993, s. 48). Vi 

försökte, som tidigare beskrivet, att påverka studien och studiens utfall i så liten 

utsträckning som möjligt. Vårt fokus låg på att undersöka respondenternas subjektiva 

attityder angående samarbetsupplevelsen och därmed försöka få en så rättvisande bild 

som möjligt. 

 

Att välja vilken kunskapssyn vi hade för examensarbetet var invecklat på så sätt att det 

var en hel rad med olika perspektiv som skulle värderas och antas eller förkastas. 

Samtidigt innebar den hermeneutiska kunskapssynen som vi till slut valde, det bästa 

alternativet eftersom tankegångarna bakom den till stor del överensstämde med hur vi 

ville att studien skulle gå till och hur resultatet skulle användas och tolkas. Detta för att 

arbetets utgångspunkter (problemformulering och syfte) skulle stämma överens med 

den metod och det resultat vi väntade oss att få där tolkningen av dessa resultat var det 

viktiga (Johansson Lindfors, 1993, s. 53).  

 

Hur resultaten sedan skulle tolkas var något vi fick fundera vidare över. Då fann vi 

resonemangen om kodning från grundad teori som är förklarat nedan.  

2.5 Grundad teori 
Litteraturgenomgången och valet av kunskapssyn ledde oss till läran om grundad teori 

som innehåller ett par centrala begrepp som var till användning för oss i vår 

undersökning. Grundad teori utgår från empirisk data och beskrivs allmänt av Alvesson 

och Sköldberg som ”något empiriskt, ofta någon händelse, ofta i incidentform, ofta i 

form av någon social interaktion”(1994, s. 76). Det är detta vi undersöker, en interaktion 

mellan ett företag och dess kunder i och med vår problemformulering Hur kan små 

kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd bransch för att 

förbättra kundens upplevelse av samarbetet? 

  

Glaser och Strauss förklarar grundad teori som ”en allmän metod för jämförande 

analyser” (1967, s. 1). Ett centralt begrepp inom grundad teori är således kodning, en 

process där data bryts ned i delar och ges etiketter så att det blir möjligt att avläsa och 

göra jämförelser med resultatet (Bryman & Bell, 2005, s. 449). Bryman och Bell 

beskriver det vidare som ”Koder … Fungerar som ett enkelt sätt att etikettera, åtskilja, 

sammanställa och organisera data” (2005, s. 450). Kodning här ska inte ses som en 

likadan process som inom den kvantitativa forskningen, utan istället som ett redskap för 

tolkningen som följer den empiriska studien (Bryman & Bell, 2005, s. 450). Grundad 

teori ses därför som en sociologisk metod som tillför ”tillämpliga förutsägelser, 
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förklaringar, tolkningar och tillämpningar” (Glaser & Strauss, 1967, s. 1). Därför valde 

vi att kategorisera våra frågor efter rubriker baserat på olika delar av co-creation, för att 

underlätta det efterföljande tolknings- och analysarbetet. 

 

Alvesson och Sköldberg för ett resonemang där de menar att grundad teori inte är 

induktiv utan snarare abduktiv (1994, s. 163). Vidare diskuteras kritik till vår valda 

metod i avsnittet Metodkritik. Ingen av oss var bekanta med det abduktiva 

angreppssättet sedan tidigare och vi fördjupade oss därför i vad det innebar. Den 

fördjupningen resulterade i att vi slutligen valde det abduktiva angreppssättet för vår 

studie.  

2.6 Abduktivt angreppssätt 
De mest omtalade angreppssätten för forskning som vi stött på är induktion och 

deduktion. Även Alvesson och Sköldberg diskuterar dessas roll som oftast ”uteslutande 

alternativ” men menar att det synsättet är otillräckligt (2008, s. 55). Författarna menar 

istället att det finns ett tredje alternativ, nämligen abduktion (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 55). Alvesson och Sköldberg hävdar också att de tre angreppssätten 

ursprungligen härstammar ”lika långt bak i tiden … Ursprunget för alla tre kan närmare 

bestämt sökas hos Aristoteles” (2008, s. 57). Alvesson och Sköldberg förklarar 

abduktion som ”Den går ut på att, med utnyttjande av existerande kunskap och 

referensramar, finna teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de vore giltiga, 

skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka påträffats – 

eller snarare framgått genom tolkning - i ett enskilt fall” (2008, s. 57). Alvesson och 

Sköldbergs förklaring av det abduktiva angreppssättet var en av anledningarna till 

varför vi valde att använda oss av det eftersom det handlar om tolkning och kan 

innebära undersökningar av enskilda kontexter vilket vi, med våra studier ämnade, göra. 

 

Henry Egidius beskriver det abduktiva angreppssättet på samma sätt som den 

amerikanska filosofen Charles Sanders Pierce (2008, s. 15). I hans beteckning på 

teorikonstruktion eller teorigeneralisering beskriver han det som att man ”förklarar 

företeelser och sammanhang med hjälp av begrepp och hypoteser som efter hand tar 

form och revideras under forskningsprocessen” (Egidius, 2008, s. 15). 

 

Angreppssättet abduktion innebär således att forskaren går fram och tillbaka mellan 

teori och empiri, där nya observationer kan leda till mer omfattande studier i teorin för 

att sedan åter genomföra en empirisk undersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 59). 

Värt att nämna är att det abduktiva angreppssättet inte är en blandning mellan det 

deduktiva och det induktiva angreppssättet (Johansson Lindfors, 1993, s. 60). Det är 

grundat i det deduktiva, men med en mer ”cykel-definierad” struktur där forskaren alltid 

kan återgå till teorin eller empirin för att fördjupa sig inom ett speciellt ämnesområde 

eller för att härleda nya teorier från de empiriska resultaten (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 60, jämför Ejvegårds modell ovan, ”den hermeneutiska spiralen”). Det är även likt 

induktionen i den bemärkelsen att det abduktiva angreppssättet kan innebära att 

forskaren övergår från empiriska studier till teori (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54). 

Dock innebär abduktionen i det läget att forskaren ännu en gång (eller nödvändigt antal 

gånger) kan göra den övergången från empiriska studier till teori (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 55).  

 

Som Johansson Lindfors förklarat ovan så menar även Alvesson och Sköldberg att 

abduktionen inte är både induktion och deduktion, utan ett eget angreppssätt ”som tillför 
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nya och helt egna moment” till induktion och deduktion (2008, s. 55). Författarna menar  

vidare att ”Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

successivt, dels justeras och förfinas även teorin … skillnaden är, annorlunda 

formulerat, att den [abduktionen] tillika inbegriper förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 55). Det understryker alltså än en gång arbetssättet som vi valt för studien, en 

växelverkan mellan teoretiska och empiriska studier. 

 

I diskussionerna angående abduktion går det också att diskutera forskningsprocessen. 

Alvesson och Sköldberg hänvisar i sin tur till Hanson angående dennes förklaring av 

forskningsprocessen för abduktion (2008, s. 64). Förklaringen lyder ”att det genom 

arbete med det empiriska materialet vid en viss punkt dyker upp ett mönster, och att … 

just detta mönsterfinnande är vetenskapens kärna” (Hanson i Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 64). Att vi valde ett abduktivt angreppssätt grundade vi på att syftet med 

uppsatsen att utreda om det fanns några skillnader och likheter i samarbetsupplevelsen 

mellan studieobjektet och dess kunder, detta genom att studera olika aspekter av co-

creation. Därmed insåg vi att det skulle kunna framkomma faktorer eller delar vid 

intervjuerna som vi inte inkluderat i vårt teorikapitel efter vår första 

litteraturgenomgång.  

 

Eftersom angreppssättet kan förklaras som både induktivt (från empiri till teori) och 

deduktivt (från teori till empiri), fast inte samtidigt utan i en växelverkan, kan den 

empiriska insamlingsmetoden som grundar sig på angreppssättet te sig både som en 

kvalitativ studie och som en kvantitativ studie (Johansson Lindfors, 1993, s. 58-59). 

Vilken typ av studiemetod vi valde för examensarbetet kommer att utredas nedan för att 

förklara vilken typ av metod som vi ansåg bäst passande för att undersöka det för 

studien valda området, co-creation, från de två parternas, kund och anställds, perspektiv.  

2.7 Kvalitativ metod 
Valet av undersökningsmetod föll sig naturligt när syfte och problembakgrund för 

examensarbetet hade utformats och kunskapssynen antagits. Att mäta attityder om 

upplevd kvalitet, samarbetsprocessen och värdet som skapas genom co-creation gjorde 

det svårt att standardisera detta tillräckligt för att det skulle ha gått att genomföra en 

kvantitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden har sitt huvudsakliga fokus 

på ord snarare än dess kvantifiering och är mer tolkande i sitt tillvägagångssätt än den 

kvantitativa motsvarigheten (Bryman & Bell, 2005, s. 297). Något som också motsvaras 

av ovanstående resonemang angående hermeneutikens inriktning (se Hermeneutik 

ovan). Användandet av en kvalitativ forskningsmetod följde således samma röda tråd 

som det övriga arbetet. 

 

Alvesson och Sköldberg ger oss en egen översättning och tolkning av Denzin och 

Lincolns beskrivning av den kvalitativa forskningen i boken Tolkning och reflektion, 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod med orden ”Kvalitativ forskning är en 

kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. Den består av en 

uppsättning tolkande, materiella praktiker som gör världen synlig. Dessa praktiker 

omvandlar världen så att den för jaget blir en serie representationer, bl.a. 

fältanteckningar, intervjuer, konversationer, fotografier, inspelningar och 

minnesanteckningar. På den här nivån har den kvalitativa forskningen en tolkande, 

naturalistisk syn på världen. Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras 

naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som 

människor ger dem” (2008, s. 17). 
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Eftersom målet med vår undersökning var att förbättra upplevelsen för vårt 

studieobjekts kunder skulle man kunnat säga att vi ville bidra till studieobjektets 

möjligheter till framtida utveckling. Det passade sig därför inte att genomföra alltför 

breda studier. Vi har, längre fram i detta kapitel, förklarat vilka vårt urval för studien var 

och varför (se Urval). Citatet ovan överensstämmer också med ovanstående avsnitts 

diskussion om kunskapssyn, den hermeneutiska, eftersom det är tolkningen och en 

subjektiv bild som är det centrala för studien. Valet att använda oss av kvalitativ 

forskning understryktes följaktligen av vår kunskapssyn. 

 

Johansson Lindfors hävdar också att forskare och/eller studenter kan ha två olika 

perspektiv på forskning inom företagsekonomi, ett teoretiskt eller ett praktiskt 

perspektiv (1993, s. 13-14). Vilket perspektiv en student eller forskare använder sig av 

har att göra med för vem eller hur man vill göra nytta med sin studie och sina resultat 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 14). I denna uppsats hade vi både ett teoretiskt och ett 

praktiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet hade vi eftersom vi undersökte hur 

teorierna överensstämde med verkligheten samt att vi under vår litteraturgenomgång 

fann att det saknades forskning inom området, främst inom business-to-business 

sammanhang, som vi ämnade undersöka. Det praktiska perspektivet är också involverat 

i vårt examensarbete eftersom vi använt oss av ett studieobjekt där vi fått tillgång till 

empirisk information av både anställda och kunder, för att kunna komma med 

rekommendationer om hur studieobjektet skulle kunna förbättra sig utifrån en 

jämförelse av de båda parternas upplevelse av samarbetet. Eftersom basen i 

examensarbetet var samarbetet mellan kund och företag, co-creation, var det viktigt för 

oss att även bidra med rekommendationer till studieobjektet samt lägga fram potentiella 

förändringar rörande kundens upplevelse.  

 

Det finns många olika inriktningar inom den kvalitativa och kvantitativa forskningen, 

med allt ifrån den positivistiska synen med ett naturvetenskapligt fokus till den 

hermeneutiska, mer tolkande varianten (Johansson Lindfors, 1993, s. 72). Under 

rubriken Ämnesval ovan, beskriver vi ingående hur vi valde inriktning på detta arbete, 

där fokus låg på processen och den inverkan de inblandade aktörerna hade på denna. 

Den kvalitativa studien kan grunda sig på olika typer av metoder men för vår studie 

valde vi att undersöka vårt problem med hjälp av intervjuer. 

 

En stor fördel med valet av en kvalitativ studie i form av en intervju var att en 

intervjuperson kunde intervjuas flera gånger, medan han/hon i den kvantitativa endast 

skulle bli tillfrågad vid ett tillfälle (Bryman & Bell, 2005, s. 362). Det underlättade för 

oss eftersom vårt angreppssätt kunde innebära att vi behövde återkomma med frågor 

angående företeelser som inte var aktuella att ta upp vid första intervjutillfället med 

respondenten.  

 

Möjligheten till senare kontakt användes också med syftet att kvalitets- och 

giltighetstesta vårt empiriska material då vi sammanställt det genom att skicka 

materialet till de berörda respondenterna för översikt. Alla respondenter fick tillgång till 

materialet och fick tre arbetsdagar på sig att återkomma med sitt godkännande eller med 

ändringar som de tyckte borde genomföras. Om vi inte hade fått något svar efter de tre 

arbetsdagarna tolkade vi det som att respondenten godkände materialet, något som 

också stod i det utskick vi skickade till alla respondenter. Vi fick någon enstaka 

kommentar om förändringar som behövde genomföras. Att respondenterna blev 
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tillfrågade om materialet och att föreslagna ändringar genomfördes ökade 

tillförlitligheten på vårt material. 

  

Enligt vissa forskare går det att dela upp den kvalitativa metoden, genom att säga att det 

är en datainsamlingsteknik eller en analysmetod eller både och (Johansson Lindfors, 

1993, s. 73). Avseende det första menas att forskaren samlar in sin empiriska data 

genom till exempel intervjuer, medan det andra menas ”olika former av tolkning och 

förståelseinriktad analys” (Johansson Lindfors, 1993, s. 73). Vi har använt oss av den 

kvalitativa metoden i både datainsamlingen och analysen, något som vidare förklaras i 

avsnittet Abduktivt angreppssätt i praktiken nedan. Detta då vi ansåg att det stämde bäst 

överens med vår tanke kring studien och vilken typ av resultat vi ville komma fram till 

där den främsta anledningen till det valet var överensstämmelsen med vår 

problemformulering och vårt syfte med studien.  

 

Diskussionerna kring upplevd kvalitet och dess subjektiva betydelse för 

samarbetsupplevelsen var också något som vi valde att ta med oss vid utformandet av 

våra intervjuguider samt vår studie i största allmänhet. Enligt forskningen är det av stor 

vikt att undersökaren inser att det som undersöks är subjektivt, alltså beroende på vilken 

person vi frågade så kunde det hända att vi fick olika svar (Heinonen et al., 2010, s. 

540). Det spelar också stor roll hur respondenterna blir intervjuade. 

2.8 Intervjuer 

2.8.1 Krav på intervjuaren  

Kvale ställer tio krav på den som ska intervjua personerna som deltar i studien (1996, s. 

148). Intervjuaren ska vara insatt i studiens fokus, strukturerad i sitt arbetssätt, ställa 

tydliga och enkla frågor, visa hänsyn och ha en empatisk inställning till 

intervjupersonen (Kvale, 1996, s. 148). Intervjuaren ska även vara öppen men styrande i 

den mening att denne vet vad intervjun ska resultera i (Kvale, 1996, s. 149). Det gäller 

även att vara kritisk, komma ihåg vad som sägs under studien och att tolka det som 

intervjupersonen säger på rätt sätt (Kvale, 1996, s. 149). Vi förhöll oss till kraven på 

intervjuaren genom att ha en teoretisk grund att förhålla oss till innan studierna 

genomfördes. Vi hade även en intervjuguide och möjligheten att ställa följdfrågor 

utifrån vår kunskap och vad respondenten uttryckte i sina svar på våra frågor. Valet av 

kunskapssyn och angreppssätt, hermeneutik och abduktion, gjorde det möjligt att 

djupare undersöka hur de olika aktörerna såg på både värdeskapande, samarbetet och 

kvalitet med hjälp av intervjufrågorna.  

 

För att vår transkribering av intervjuerna skulle bli så bra och så rättvisande möjligt 

genomlästes allt material av oss båda samt att vi gick igenom varandras 

transkriberingar. Transkriberingarna gjordes så nära intervjutillfället som möjligt, för att 

vi skulle ha möjlighet att komma ihåg samt för att kunna fråga respondenten om 

följdfrågor där vi kände att det behövdes, för att denne inte skulle ha hunnit glömma 

bort våra frågor. Detta tillvägagångssätt understryks av Ejvegård för att transkriberingar 

av intervjuer ska bli rättvisande (1996, s. 47, 61). Det var också, som tidigare nämnt, 

inte vårt mål att kunna generalisera våra resultat till en hel population men det var trots 

det viktigt att till fullo skriva ned hur intervjuerna gick till, transkribera dem samt ha 

den informationen tillgänglig för läsare om det skulle vara så att vi missat eller feltolkat 

något viktigt som sagts eller antytts.  
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2.8.2 Val av intervjumetod 

Vi använde en semistrukturerad intervju, där vi upprättade en mall för intervjun men 

lämnade utrymme för att kunna ställa följdfrågor om det skulle visa sig att det fanns 

viktiga underliggande aspekter som vi missat med våra inledande frågor. Det var också 

för att kunna vidareutveckla frågeställningar som uppstod under intervjun för att vi 

skulle få så, för studiens mål, grundliga och öppna svar som möjligt. Den 

semistrukturerade intervjun valdes också som metod för att vi redan hade en viss 

teoretisk grund att basera intervjun på, i annat fall hade intervjun kunnat vara helt 

öppen, om den intervjuande bara eftersöker respondentens egna ord om alla möjliga 

företeelser utan att ha någon kunskapsmässig bakgrund som underlag (Ejvegård, 1996, 

s. 46). Vi utformade alltså den första intervjuguiden efter vår första 

litteraturgenomgång. Med ”första” litteraturgenomgång menas den litteratur som vi 

använde oss av för vårt ursprungliga teorikapitel. I det teorikapitlet har vissa teorier 

reviderats eller adderats allteftersom intervjuerna genomfördes och nya frågeställningar 

dök upp. Det beror till stor del på det abduktiva angreppssättets forskningsprocess som 

beskrivet ovan (se Abduktivt angreppssätt).  

 

Den semistrukturerade intervjun utmärker sig med följande karakteristiska drag 

(Bryman & Bell, 2005, s. 363): 

 

 Forskaren har en lista med teman som ska beröras 

 Stor frihet för deltagaren att utforma svaren på sitt eget sätt 

 Ordningen på frågorna behöver inte alltid vara densamma 

 Möjlighet att ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden 

 

Med att ha öppna frågor, ovan förklarat som ”stor frihet för deltagaren att utforma 

svaren på sitt eget sätt” (Bryman & Bell, 2005, s. 363), menas att personen som ställer 

frågorna (eller intervjuguiden) är så lite styrande som möjligt i den benämningen att 

respondenten ”förmås att så fritt som möjligt återge sina egna uppfattningar” (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 120). Som tidigare diskuterats var det viktigaste för oss att de 

respondenter vi intervjuade talade fritt utifrån sitt eget perspektiv om det vi frågade. Det 

var därför inte viktigt för oss att intervjusvaren gick att standardisera i ordets vanliga 

jämförelsebemärkelse. Ejvegård resonerar angående intervjuer som att ”vitsen med 

intervjuer i forskningssammanhang är att de inte skall standardiseras för mycket … 

strävar man efter att standardisera intervjuerna så mycket som möjligt, så har de förlorat 

sina fördelar” (1996, s. 50).  Det framgick efter att ha undersökt de olika kvalitativa 

metoderna för datainsamling att den semistrukturerade intervjun var det bästa valet för 

vår undersökning för att kunna besvara vår problemformulering och vårt syfte. Den 

kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer utgjorde källor för att 

få tillgång till ny kunskap om samarbetsupplevelsen av våra respondenter som vi sedan 

undersökte ytterligare i teorin. Detta kunde vi göra eftersom vi trots en teoretisk grund 

inte behövde förhålla oss till vårt teorikapitel utan kunde komplettera det vartefter 

arbetet fortskred och ny information samt nya teorikopplingar belystes.  

 

Vi delade upp intervjuerna i två delar eftersom vi ville ha båda parternas kommentarer 

om samarbetsupplevelsen och intervjuguiden gjordes i två upplagor beroende på vem 

som var respondent. Vilka personer som valdes till respondenter och vilka de båda 

parterna var är vidare diskuterat i avsnittet Urval nedan. 



    

 

15 

2.8.3 Utformning av frågor 

Grunden till utformningen av våra frågor i intervjuguiderna och att vi använde oss av 

två, till viss del olika, guider var Zolkiewski et al.s förklaring angående att de två 

parterna i ett samarbete inte behöver uppleva samma faktorer som viktiga (2007, s. 

319). Intervjuguiden strukturerades efter kategorier för att göra det möjligt att sedan 

tolka resultaten utifrån problemformulering och syfte samt angreppssätt (se Appendix, 

Bilaga 1 & Bilaga 2). Vi utformade våra intervjufrågor angående de båda parternas 

upplevelse av samarbetet på liknande sätt som Zolkiewski et al. i deras undersökning 

angående kunders och anställdas uppfattning om kvalitet (2007, s. 316). Författarna, 

precis som vi, använde sig av två olika intervjuguider, en för de anställda och en för 

kunderna med målet att jämföra uppfattningarna för att se vilka delar som kunde 

förbättras (Zolkiewski et al., 2007, s. 316).   

 

Kvalitetsfrågorna i vår intervjuguide är till stor del baserade på resonemangen av 

Zolkiewski et al. angående kvalitet där författarna menar att kvalitetsbegreppet 

innefattar fler än en dimension (2007, s. 314). Bland annat nämns att 

”processrelaterad kvalitet har särskilt en stor inverkan på förtroende, 

tillfredsställelse och engagemang” (Zolkiewski et al., 2007, s. 314). Det var även viktigt 

för oss att undersöka vad de två respondentgrupperna hade för perspektiv på och 

definitioner av begreppet. Det var också från dessa teorier som vi grundade frågorna 

angående processens utförande och de angående samarbetet. Graden av involvering var 

också viktigt för att vi skulle få en insikt i hur samarbetet mellan kund och de anställda 

fungerade. Prahalad och Ramaswamy menar att kunden tillsammans med företaget är 

med och skapar värde (2004a, s. 5). På grund av det var det av stor betydelse att 

undersöka hur samarbetet var mellan studieobjektets anställda och deras kunder 

fungerade. I frågorna om processen nämns också frågor angående kommunikation på 

olika sätt, om kunden får komma med input under processen och hur kommunikationen 

skötts under projekten.  

 

Dialog, och därmed kommunikation, är en del av DART-modellen av Prahalad och 

Ramaswamy som författarna menar utgör co-creation (2004a, s. 6). För att dialogen 

eller kommunikationen ska vara en del av co-creation krävs det enligt författarna att de 

båda parterna ses som ”likvärdiga problemlösare” (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 

6). Det handlar även om den delen av DART-modellen som Access står för, att två 

parter i ett samarbete använder sig av information om varandras organisationer för att nå 

ett bättre resultat tillsammans (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Även Payne et al. 

diskuterar vikten av dialog, och att de båda parterna ser dialogen och kommunikationen 

dem emellan som ”en interaktiv process av lärande tillsammans” (2008, s. 84). Vi valde 

därför att utforma frågor med syfte att undersöka om detta fenomen existerade mellan 

studieobjektet och deras kunder. 

 

Frågorna angående Customer Delight finns inte representerade i intervjuguiden för 

första omgångens intervjufrågor. Detta var för att vi från början avgränsade oss från 

Customer Delight för att vi inte ansåg att det hörde till ämnet och för att vi tidigt i 

processen valde bort att försöka undersöka de två parternas förväntningar på samarbetet. 

Dock insåg vi efter första intervjuomgången att samtliga av studieobjektets anställda 

nämnde att de försökte överträffa kundens förväntningar på det de levererade. Av den 

anledningen återgick vi till litteraturgenomgången för att undersöka ämnet och fann en 

mängd forskning inom ämnet och adderade detta till vår teori och intervjuguiden för den 

andra omgången intervjuer. 
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Frågorna rörande resurser och kompetens grundar sig i teorierna av Clegg et al. 

angående det resursbaserade synsättet och Johnson et al. angående ”treshold 

capabilities” (2011, s. 84; 2009, s. 63). Den förstnämnda teorin handlar om att företag 

bör ta tillvara på sina resurser, både intellektuella och materiella, för att kunna 

konkurrera på marknaden (Clegg et al., 2011, s. 84-85). Treshold capabilities handlar 

istället om den miniminivå av resurser som ett företag måste inneha för att 

överhuvudtaget existera (2009, s. 63). Av det skälet ställdes frågor angående hur 

kunderna upplevde att studieobjektet använde sina anställdas kompetens och huruvida 

de kände sig tillfreds med de resurser och den kompetens som var tilldelad den kundens 

projekt.  

2.8.4 Anställda och Kunder 

Som förklarat ovan utformade vi våra intervjufrågor angående de båda parternas 

upplevelse av samarbetet på liknande sätt som Zolkiewski et al. gör i deras 

undersökning angående kunders och anställdas uppfattning om kvalitet (2007, s. 316). 

Författarna, precis som vi, använde sig av två olika intervjuguider, en för de anställda 

och en för kunderna med målet att jämföra uppfattningarna för att se vilka delar som 

kunde förbättras (Zolkiewski et al., 2007, s. 316). Intervjuguiderna strukturerades efter 

kategorier för att göra det möjligt att sedan tolka resultaten utifrån problemformulering 

och syfte samt angreppssätt (se Appendix, Bilaga 1 & 2). Kategorierna, som vi kom 

fram till genom att värdera vilka delar av co-creation som var viktigast enligt oss och 

enligt de teorier vi fann i litteraturgenomgången för första omgången intervjuer och som 

vi sedan utgick ifrån vid utformningen av intervjufrågorna (med de anställda) var: 

 

 Processen 

 Samarbetet 

 Värdet 

 Kvaliteten 

 

Intervjuerna med de anställda varade mellan 15 och 30 minuter per respondent, en 

tidsram som vi eftersträvade då vi utformade intervjuguiderna för att respondenterna 

skulle känna att tiden för intervjun inte blev för lång (mer om detta i avsnittet 

Metodkritik nedan). Vi intervjuade även studieobjektets VD för att få en bakgrund om 

företaget och för att få veta vilket perspektiv ledningen hade på deras situation, de 

anställda och företagets kunder.  

 

Efter första omgången intervjuer utvärderade vi respondenternas svar och om det fanns 

något som de nämnt som vi inte hade tagit hänsyn till i litteraturgenomgången. Därefter 

gick vi tillbaka till teorierna för att undersöka intressanta och återkommande företeelser 

djupare. Något som visade sig vitalt var begreppet customer delight som vi i ett tidigare 

stadium valt att avgränsa oss ifrån men då flera av intervjurespondenternas svar 

återkommande pekade på att detta var ett centralt begrepp i deras arbetsmetod, valde vi 

att införa det i vår studie, helt i linje med det abduktiva angreppssättet. Så var även fallet 

med teorin kring ett resursbaserat synsätt, då vi efter den första intervjuomgången insåg 

att det var en sådan bild ledningen på studieobjektet hade av sin marknad och sina 

möjligheter att konkurrera. Det var även aktuellt med tanke på den typen av företag som 

studieobjektet var, då det var de anställdas kreativitet och kunskap man konkurrerade 

med. 
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Resultatet av vår återgång, grundad på de anställdas svar, till litteraturgenomgången var 

inte bara att teorikopplingarna inom ämnet blev fler, utan även att frågorna till andra 

omgångens intervjuer blev fler och till viss del ändrades (jämför Bilaga 1 och Bilaga 2 i 

Appendix). Det abduktiva angreppssättet föll sig med andra ord naturligt för att kunna 

besvara vår problemformulering och vårt syfte. Kategorierna utvidgades till ytterligare 

två som tydligt framträdde under intervjuerna med de anställda. Vi intervjuade därför 

inte de anställda igen, utan adderade fler kategorier för att vi ville säkerställa att vi fick 

kundernas attityder angående de delar som de anställda nämnt som viktiga. Därmed 

blev kategorierna för den andra omgången intervjuer, kundintervjuerna (för frågorna, se 

Bilaga 2): 

 

 Processen 

 Samarbetet 

 Värdet 

 Kvaliteten 

 Customer Delight 

 Resurserna 

 

Andra omgångens intervjuer som genomfördes med fem stycken av studieobjektets 

kunder kunde av olika anledningar inte genomföras personligen. Dessa intervjuer 

genomfördes istället via telefonkonferens och även dessa spelades in.  Intervjuerna tog 

mellan 15 och 30 minuter per respondent vilket var helt i linje med vårt mål att de inte 

skulle överstiga 30 minuter.  

2.8.5 Kodning av intervjuerna 

Efter att intervjuerna transkriberats gick vi igenom materialet ytterligare en gång och 

kom fram till vissa frågor som vi ännu inte fått svar på. Dessa frågor e-postades därefter 

till studieobjektets VD Anton Norberg och vi fortsatte med att sammanställa resultatet 

från intervjuerna i empirikapitlet samt att vi lade in svaren från VD:n då vi fått dessa (se 

Appendix, Bilaga 3). Samtidigt som empirikapitlet tog form påbörjade vi även arbetet 

med att analysera de empiriska resultaten tillsammans med teorin.  

 

Svaren från respondenterna kodades på två olika sätt. Eftersom VD:n på företaget var 

vår kontaktperson hade vi intervjuat honom innan själva undersökningen men även som 

en respondent ur gruppen anställda i studien. Den inledande intervjun genomförde vi för 

att få bakgrund och generell information om företaget samt mer inblick i ledningens 

perspektiv. Vi har således med vissa kommentarer av VD:n som inte är anonymiserade 

angående ledningsfrågor eller företeelser som gäller företaget generellt. Den intervju där 

VD:n fått svara på samma frågor som de anställda är kodade precis som resterande 

anställdas svar. Respondenternas svar kodades eftersom vi eftersträvade anonymitet i 

arbetet. Svaren är även kodade i empirikapitlet, då efter de faktorer som vi fann mest 

återkommande och som stämde överens med de kategorier vi funnit bland våra valda 

teorier. Johansson Lindfors förklarar denna typ av kodning som att ”kodaren utifrån ett 

urval av insamlade data upprättar en uppsättning kodningskategorier. Denna procedur 

kan som regel vara mödosam och tidskrävande då kodaren som regel måsta gå fram och 

tillbaka mellan rådata och kodningskategorier för att hitta den slutgiltiga utformningen 

av kodningsinstruktionerna. Fördelen med denna typ av kodning är naturligtvis den 

flexibilitet som denna medger inför insamlade data” (1993, s. 141). 
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Vi valde att använda oss av selektiv kodning för att kunna tolka den empiriska data som 

intervjuerna gav oss. Selektiv kodning kännetecknas av att man arbetar utifrån en 

kärnkategori och med hjälp av ”en röd tråd” integrerar de övriga kategorierna (Bryman 

& Bell, 2005, s. 450). Kategorierna baserade vi på det empiriska materialet som våra 

intervjuer gav oss. Mer om kodningen och de båda kundgrupperna förklaras i kapitlet 

Empiri.  

 

Kodningen som beskrivs ovan låg till grund för vårt analyserande där vi jämförde de 

olika parternas svar för att hitta likheter och skillnader, vilka är förklarade i slutet av 

empirikapitlet. Diskussionen är uppbyggd efter de delar som vi ansåg behövdes 

diskuteras och därpå följer slutsatserna för arbetet. Slutsatserna är uppdelade i praktiska 

och vetenskapliga slutsatser eftersom vi, som beskrivet under rubriken Kvalitativ 

metod, hade både ett praktiskt och ett vetenskapligt perspektiv på arbetet. Därpå följer 

rekommendationer till studieobjektet samt förslag till fortsatt forskning angående 

sådana företeelser som vi i vår undersökning inte kunnat täcka.  

2.8.6 Urval 

Vi valde att begränsa vår undersökning till kunder som arbetat/arbetar tillsammans med 

Yours i Norrbotten. Vi tog tillsammans med VD Anton Norberg fram ett urval av deras 

kunder för att få så stor spridning som möjligt bland olika branscher samt olika 

organisationer (vad detta kan ha inneburit diskuteras vidare i avsnittet Felkällor nedan). 

Intervjuerna genomfördes med personer som haft en kontaktroll mot studieobjektet och 

arbetat aktivt tillsammans med dem under processens gång. Urvalet skedde efter våra 

förutbestämda ramar, där Anton Norberg hjälpte oss att få kontaktuppgifter till kunder 

som matchade våra krav på spridning inom: 

 

 Storlek på företagen 

 Globalt/lokalt/nationellt företag/organisation 

 Längd på samarbetet 

 Projektets typ 

 

Detsamma gällde de anställda där våra krav var angående längden på anställning och att 

de utvalda skulle inneha olika befattningar inom företaget. Valet av de anställda 

baserades på deras inblandning i projekt som genomförts tillsammans med 

kundföretagen som representeras i vår undersökning. Urvalet baserades på ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är när forskaren på ett icke representativt 

sätt väljer vilka personer som ska agera respondenter i dennes studie (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 98). Målet med ett bekvämlighetsurval är att välja de personer som 

kan tänkas ha den informationen som eftersöks (Johansson Lindfors, 1993, s. 98-99, 

105). Det var därför omöjligt att säga att vårt urval var ett stickprov ur en känd 

population eftersom de personer som vi valde att intervjua inte kunde betraktas som 

representativa för sin population (Bryman & Bell, 2005, s. 320). I en kvantitativ studie, 

där resultatet bör vara applicerbart på en större population är det viktigt att urvalet 

representerar de man undersöker medan det i en kvalitativ undersökning inte är lika 

viktigt att studien är generaliserbar (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Ett återkommande 

problem inom den kvalitativa forskningen är att avläsa vilken urvalsmetod som använts 

och ytterligare ett problem är att fastslå hur stort urvalet skulle vara (Bryman & Bell, 

2005, s. 377). Den urvalsmetod vi använde oss av stod alltså i linje med vår avsikt för 

studien, att vi skulle få så ingående information som möjligt om respondenternas 

attityder gentemot studieobjektets prestationer.  
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Diskussionerna kring hur många vi skulle intervjua pågick länge tills vi kom överens 

om att de fem intervjuerna från respektive part (anställda och kunder) representerade 

grupperna på ett tillfredsställande sätt eftersom studieobjektet inte var så stort (17 

anställda) samt hade ett 40-tal inarbetade kunder. Det hade annars kunnat tänkas bli ett 

skevt resultat av studien. Johansson Lindfors förklarar det som att ”skevhet innebär att 

stickprovet inte är representativt i förhållande till den grupp som skall studeras” (1993, 

s. 94). Det tycker vi att vi överkommit med det nämnda antalet respondenter i vår studie 

och eftersom urvalet inte var ett ”sannolikhetsurval” var det vi som valde hur många vi 

ville intervjua (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Som resultat av vårt angreppssätt hade 

vi också möjlighet att dels återkomma till respondenterna och dels välja att fråga fler 

respondenter om vi ansett att det behövdes då vi skulle analysera och jämföra teori och 

empiri.  

 

Valet av att intervjua kunder från företag inom Norrbotten föll sig naturligt då detta var 

den marknad studieobjektet fokuserade på. Ur ett kostnads- och tidsperspektiv var det 

även effektivare att genomföra studien på ungefär samma geografiska position, 

någonting som alltid bör tas i beaktning vid både kvantitativa, men framförallt 

kvalitativa studier (Johansson Lindfors, 1993, s. 97). 

 

I första avsnittet av empirikapitlet förklaras de två respondentgrupperna ytterligare (se 

De två grupperna). 

2.8.7 Yours 

Vi använde studieobjektet Yours som referenspunkt i vår undersökning, där deras 

värderingar och åsikter blev de punkter som jämfördes med kundernas syn på det 

upplevda samarbetet utifrån våra givna kategorier (för ytterligare information, se 

kapitlet Yours Kommunikationsbyrå AB). Vår studie skulle inte gynnas av att innefatta 

ytterligare ett företag inom samma bransch eftersom vi då skulle ha behövt göra en till, 

separat studie med deras kunder samt att syftet med vår studie var att utreda om det 

fanns några skillnader och likheter i samarbetsupplevelsen mellan Yours och dess 

kunder, detta genom att studera olika aspekter av co-creation. Fokus låg på själva 

processen mellan aktörerna och i de fall vi identifierar skillnader beskriver vi 

åtgärdsförslag hur studieobjektet kan arbeta för att förbättra kundens upplevelse av 

samarbetet. 

 

Vi talade med kunder som arbetade med Yours i olika sammanhang, med allt från 

produktion av annonser till utveckling av grafisk profil. Vi såg även till att nå kunder 

som arbetat olika länge med Yours. Vi valde att tala med fem stycken anställda hos 

Yours samt fem stycken representanter från deras kundkrets. Genom våra intervjuer 

med de anställda på Yours undersökte vi deras åsikter och tankar och, om så var fallet, 

hur de skiljde sig från deras kunders åsikter och tankar om samma företeelse, 

upplevelsen av samarbete. Detta baserades på vårt val av att undersöka processen co-

creation och inte förväntningar eller relationer (se Avgränsningar). Med hjälp av de data 

vi fick från intervjuerna kodade vi sedan resultaten enligt grundad teori och drog 

slutsatser angående värdeskapande och co-creation. 

2.8.8 Access 

Alla respondenter i vår studie, både anställda och kunder, hade möjligheten att tacka nej 

till intervjun, välja att inte svara på någon fråga eller att fråga oss om de hade några 

funderingar angående vissa frågor eller ämnet. Det var också viktigt för oss att ha 
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möjligheten att återkomma till intervjurespondenterna och därför ställdes alltid den 

frågan vid intervjutillfället. Enligt Ejvegård är det av stor vikt att personen ”förbereds på 

att förnyad kontakt kan komma att tas” och att det utreds ”om han vill ta del av 

intervjuresultatet och kanske hela undersökningen när den är klar” (1996, 50). Det är 

likväl viktigt att understryka hur våra respondenter valdes ut och varför samt fundera 

över vilken påverkan det kan ha haft för resultatet av studien. 

 

Valet att intervjua anställda på Yours var centralt för oss för genomförandet av denna 

uppsats. Vi ville få tillgång till så mycket information som möjligt samt få möjlighet att 

intervjua kunderna. Då vi intervjuade fem anställda med olika bakgrund och olika lång 

erfarenhet av att arbeta på Yours anser vi att vi fick hög access till de för studien vitala 

delarna samt bra spridning mellan anställda med olika lång erfarenhet. De anställda fick 

även själva välja vilken tid de kunde närvara på intervjun, något som vi anser gynnade 

oss då de kunde välja en tid då de hade mindre fullt upp i deras dagliga arbete och 

därmed i större utsträckning kunde vara närvarande i intervjutillfället. Genom att 

undvika att bli störda under intervjun kunde de agera mer avslappnat och hade tid att 

utveckla viktiga resonemang och tankegångar. 

 

Den andra omgången intervjuer genomfördes som tidigare förklarat med fem utvalda 

kunder (för diskussion om Urval, se ovan). Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

telefonkonferens och samtliga spelades in. Som tidigare förklarat så verkade samtliga 

kunder inom Norrbotten men tillhörde olika typer av organisationer samt att 

organisationerna till storleken varierade. Det anser vi tillförde en bred variation bland de 

utvalda kunderna och att det i sin tur ledde till att vi fick ingående svar från olika typer 

av kunders erfarenheter av att arbeta tillsammans med studieobjektet. Kunderna fick 

själva välja vilken tid och på vilket telefonnummer de ville bli uppringda, för att det 

skulle passa deras arbetsschema så bra som möjligt. Sammantaget anser vi att vi på 

grund av ovan beskrivna val av intervjumetod lyckades få en stor spridning av 

erfarenheter bland kunderna trots att kundantalet var fem stycken. De anställda hos 

Yours som intervjuats hade alla på något sätt förankring ute hos någon eller flera av de 

intervjuade kundföretagen. 

2.9 Litteraturgenomgång (sekundärkällor) 
Målet med vår litteraturgenomgång var att försöka hitta teorier och undersökningar 

inom området tjänstekvalitet för att hitta relevanta faktorer och infallsvinklar för vår 

studie. Vårt huvudsakliga fokus för litteraturgenomgången var att undersöka om det 

inom området fanns bristande studier och, eller få undersökningar gjorda så att det fanns 

anledning för oss att undersöka det djupare. Vi fann att det framförallt var inom 

begreppen co-creation och värdeskapande tillsammans med kunden inom den sektor 

som studieobjektet är verksamt inom, kompetensbaserade företag, som detta saknades 

inom ämnet, medan studier inom de klassiska tjänstesektorerna så som bank, hotell och 

restaurang var överrepresenterade.  

 

Vi använde oss av olika tekniker för att hitta vår teoretiska referensram. Vi använde oss 

av två olika sökmotorer, Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor EBSCOhost och 

Google Scholar. Vi använde oss av flera olika sökord för att finna lämpliga teorier, 

främst genom att söka bland peer-reviewed källor då vi använde EBSCOhost och 

genom att jämföra antal citeringar då vi sökte relevanta artiklar genom Google Scholar 

(peer reviewed betyder att forskare inom samma område får förhandsgranska material 

för att säkra kvaliteten på det som skrivs (NE, 2012)). De centralaste sökorden för vår 
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litteraturgenomgång var: value creation, co-creation och service quality. Beroende på 

vilket av orden som avses så fick vi ett totalt antal träffar upp till 10 000, vilket betydde 

att vi antingen var tvungna att ytterligare förfina våra sökningar eller hitta relevanta 

artiklar och söka vidare bland deras referenser. Med hjälp av de artiklar och även till 

viss del uppsatser som vi då fann hittade vi fortsatt relevant litteratur i dessas 

referenslistor. Den genomgången av referenslistorna användes för att vi inte skulle 

misstolka eller förvanska det som någon annan skrivit och därmed tolkat en ursprunglig 

författares ord och mening men även för att vi skulle begränsa de teoretiska områden vi 

undersökte. Genomläsningen av många verk av olika slag (böcker, artiklar och 

uppsatser) användes också för att undersöka teoriernas bredd och även för att vi på så 

sätt skaffade oss fler infallsvinklar på samma problem. Genom att läsa fler artiklar och 

uppsatser samt viss del av den litteratur som fanns refererad bland dem fick vi även veta 

vilka författare som återkom, och därmed kontinuerligt diskuterat utvecklingen för 

teorier inom området, alltså varit, och till viss del fortfarande är centrala för 

forskningen.  

 

Våra intervjuomgångar förde oss, som beskrivet ovan, tillbaka till 

litteraturgenomgången för att undersöka andra möjliga teorikopplingar som inte redan 

var gjorda. Teorikapitlet förändrades därför allteftersom våra studier genomfördes, 

transkriberades och analyserades. Till viss del la vi även till ytterligare förklaringar av 

vissa teorier som vi ansåg behövde utvecklas för att komma till sin rätt i teorikapitlet.  

 

Vi valde att inte avgränsa oss till ”nyare” artiklar och uppsatser då det finns många 

teorier och forskare sedan till exempel 1980-talet som fortfarande är centrala i teorier 

inom vårt valda ämnesområde. Vi har också kommit fram till att många av de forskare 

som är centrala för vårt ämne (till exempel Grönroos, Vargo & Lusch samt Prahalad & 

Ramaswamy) har varit verksamma under en lång tid och därför haft tid att utveckla sina 

resonemang samt svara på varandras forskning utifrån respektive forskares eget 

perspektiv och synsätt. Vi har dock som vi tidigare nämnt försökt att i största möjliga 

utsträckning referera till ursprungskällan av informationen vi hittat i de olika artiklarna, 

varav vi ibland fått återgå till äldre källor. 

2.10 Metodkritik 

2.10.1 Litteraturkritik 

Det kan tänkas att användningen av Grönroos bok Service Management och 

Marknadsföring – kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen ifrågasätts då den 

tycks utgå från marknadsföring (2008, s. 433-434). Så är däremot inte fallet, 

marknadsföring i bokens ansats handlar istället ”om hur företag förhåller sig till sina 

kunder” där man valt marknadsföring som term för denna hantering (2008, s. 433-434). 

Därmed anser vi att den kan tillföra mycket till diskussionerna kring vårt ämnesområde. 

Grönroos är en författare som vi på många sätt kommit i kontakt med under studietiden 

då Grönroos är en central forskare inom ämnet Service Management, huvudinriktningen 

på vår civilekonomutbildning. Dock inser vi att litteraturen vi använt oss av som är 

skriven av Grönroos är litteratur som vi blev introducerade för under vårt första år vid 

Handelshögskolan (Grundläggande kurs i företagsekonomi). I vissa fall kan det tänkas 

att det innebär att det är en lägre och enklare akademisk text. Vi tycker dock inte att så 

är fallet i detta sammanhang då Grönroos är aktuell som referens i de flesta av de 

artiklar vi läst och anses som en av Nordens mest framstående forskare inom aktuell 

Service Managementforskning. Vi har därför valt att till viss del använda oss av de 

teorier och diskussioner Grönroos framför i sin bok. 
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Diskussionen ovan angående nivån på den använda litteraturen gäller även för 

metodlitteraturen av Bryman samt Bryman och Bell. Denna använde vi under tidigare 

uppsatsskrivande på B-nivå då vi studerade kursen Vetenskaplig Metod men som vi 

funnit är en bred bok med mycket information som vi senare utgick ifrån då vi sökte 

information och teorier kring hur en studie kan upprättas, en intervju går till och så 

vidare.  

 

Vi valde att använda författarna Bryman, Bryman och Bell samt Johansson Lindfors 

olika verk för vårt metodkapitel. Det är något vi medvetet valde då dessa författare 

kunde föra oss in i grunderna för forskningsmetod (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 

2005) samt att de förklarade de olika möjliga valen för oss i vår studie (Johansson 

Lindfors, 1993). Även andra källor användes för att styrka vissa resonemang eller för 

ytterligare, fördjupad information som inte gick att finna i nämnd litteratur.  

 

Vi har haft i åtanke att en stor del av använd litteratur till detta examensarbete, både i 

metod- och teorikapitlet, var skriven på engelska. Det kan i vissa fall ha gjort att vi 

tolkade information och argumentering annorlunda än vad ursprungsförfattaren menade. 

Dock ansåg vi eftersom båda har studerat nästan fyra år på universitet och läst de 

senaste terminerna helt på engelska, att kunskapsnivån i det engelska språket var på en 

tillfredsställande nivå som underlättade tolkningen. Även det faktum att vi båda läst alla 

artiklar vi antingen använde oss av eller valde bort, bidrog till vårt tolkande av den 

information som vi därigenom tog till oss. 

2.10.2 Felkällor 

Att de intervjurespondenter vi använde oss av i examensarbetet var utvalda av vår 

kontakt på företaget som även var VD, kan ha påverkat studiens utfall beroende på hur 

dessa valdes ut. Vi vet inte heller om det fanns några anställda som inte ville ställa upp 

på att intervjuas för vår studie, vilket skulle kunna vara en felkälla i vår studie. 

Detsamma gäller de kundföretag vi intervjuat i studien, de var också utvalda av 

ledningen på företaget, ett tillfälle där de kunnat välja kunder som de vet att företaget 

har ett gott samarbete med. Vi ansåg dock att fördelarna med att anställda och kunder 

valdes av studieobjektets ledning överträffade nackdelarna och att den access som den 

valda urvalsmetoden innebar hjälpte vår studie framåt snarare än stjälpte den. Att våra 

respondenter fick vara anonyma ser vi också som något som minskade risken att de 

svarade på ett sådant sätt att de kunde räknas till felkällorna. 

 

Ett annat perspektiv på felkällor skulle kunna vara att vi formulerade intervjuguiderna 

utifrån vår förförståelse och vår, genom arbetet, inhämtade kunskap. Det kan ha gjort att 

intervjufrågorna var ställda från vårt perspektiv samt med våra ord, något som kan ha 

försvårat respondenternas möjlighet att svara på frågorna. Det kan även ha medfört att 

vår analys av de empiriska resultaten blivit missvisande i den bemärkelsen att vi som 

intervjuare och kunden som respondent uppfattat samma fråga (och därmed även svaret) 

på olika sätt.  

2.10.3 Kritik till kvalitativ forskning  

En av de främsta kritiska aspekterna av kvalitativ forskning är generaliseringen. 

Utförandet av intervjuer är svårt att upprepa och det är svårt för någon annan att helt 

sätta sig in i forskarens arbete på samma sätt som vid en kvantitativ studie (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 46-47). Det går inte heller att säga att undersökningen och urvalet är 

representativt för populationen och man bör ha i åtanke att målet med den kvalitativa 

studien är att generalisera till teori och inte till populationer (Bryman & Bell, 2005, s. 
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320). Då branschen vi undersökte innefattade många olika typer av kunder och därmed 

olika tillvägagångssätt för att utvärdera samarbetet ansåg vi att dessa skulle lyftas fram 

bäst med hjälp av en kvalitativ studie istället för en kvantitativ. Då det inte fanns något 

standardiserat tillvägagångssätt och därför kunde uppstå problem som var olika från 

kund till kund avgjorde det valet av studie eftersom vi ville ha möjligheten att djupare 

undersöka hur de tillfrågade kunderna och anställda upplevde samarbetet 

 

Slutsatserna som dras utifrån en kvalitativ studie är även speglade av forskarens 

tolkningar och kodning av data, något som gör det besvärligare att undersöka allt från 

urval till resultat jämfört med en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2005, s. 321).  

 

Det går även att diskutera om valet av metod för vår studie var tillfredsställande för 

resultatet, jämfört med om vi hade valt en kvantitativ forskningsmetod med exempelvis 

enkäter istället för en kvalitativ med intervjuer. Ejvegård listar i sin bok Vetenskaplig 

Metod några av de fördelar som finns med att utföra studier med hjälp av enkäter istället 

för intervjuer, nedan listas några av dennes punkter (1996, s. 59): 

 

 Påverkan från intervjuaren undviks 

 Lättare att bearbeta svaren 

 Alla respondenter får exakt samma frågor 

 

I examensarbetet har vi fört många diskussioner angående möjliga metodval och den 

kvalitativa studien var den vi var inställda på från början eftersom syftet var att 

undersöka upplevelsen av samarbetet mellan kund och företag från dessa parters 

subjektiva perspektiv baserat på olika aspekter av co-creation. Grunden till vår analys 

ligger i uppfattningar eller attityder hos de tillfrågade och det menar vi, hade varit 

svårare att undersöka genom en enkätundersökning. Som diskuterat tidigare i 

metodkapitlet så utgick vi vid varje intervjutillfälle från en intervjuguide som var 

utformad i förväg, alltså hade vi till största del samma frågor till de respondenter som 

tillfrågades men med möjligheten att ställa följdfrågor och be respondenten utveckla 

resonemang (Ejvegård, 1996, s. 46, 48). Vi fann också forskning inom vårt ämne där 

författarna antydde att ämnet borde utforskas genom andra metoder än genom enkäter 

eftersom ämnet var så komplext och subjektivt (Zolkiewski et al., 2004, s. 316). 

Intervjun som undersökningsmetod kan ha blivit påverkad av oss som intervjuare, 

eftersom vi hade en sådan aktiv roll med följdfrågor och anteckningar, på så sätt att vi 

använde vår möjlighet till följdfrågor för att påverka vilken riktning intervjun tog 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 113). Johansson Lindfors förklarar vidare att ”det aktiva 

lyssnandet syftar också till att föra dialogen framåt och/eller att förtydliga och 

underbygga intervjuarens tolkningar” (1993, s. 123). Vi beaktade också tidsåtgången 

mellan de olika möjliga metodvalen. Den kvalitativa undersökningsmetoden med någon 

form av intervju ”är tids- och därigenom kostnadskrävande” och det ”åtgår som regel 

åtskilliga timmar bara för bandutskrifterna. Utöver detta tillkommer hela det 

tolkningsarbete som sker löpande under datainsamlingens gång” och även under 

analyserandet av det empiriska och teoretiska underlaget (Johansson Lindfors, 1993, s. 

124). Kritik angående tillvägagångssättet för varje intervjuomgång diskuteras under 

rubriken ”Kritik mot använd metod” nedan.  

 

En annan aspekt som grund för kritik är diskussionen om huruvida det går att använda 

en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Åsberg resonerar sin artikel ”Det finns inga 

kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen” om att ”det 
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kvantitativa-kvalitativa argumentet bör avföras från dagordningen så att verkliga och 

väsentliga val av a priorikaraktär kan få möjlighet att framträda” (2001, s. 270). Det 

menar Åsberg med grunden att det inte är själva metoden som är kvalitativ eller 

kvantitativ, utan snarare det resultat som blir av metoden, insamlad data (2001, s. 271-

273). Vidare menar författaren att ”För man ner distinktionen kvantitativ-kvalitativ till 

den nivå där den hör hemma, datanivån, behöver inte väsentliga metodologiska frågor 

förvirra” (Åsberg, 2001, s. 277). Vi har dock inte valt att förklara vårt metodval utifrån 

Åsbergs diskussion utan har i stor utsträckning följt den manual vi enligt universitetet 

ska följa och de metodval som förklaras i metodböckerna av Bryman, Bryman och Bell, 

Johansson Lindfors samt Ejvegård. Vi tycker emellertid att det är viktigt att understryka 

att det finns ytterligare diskussioner angående metodval än vad dessa författare 

avhandlar.  

2.10.4 Kritik av grundad teori 

Även om Grundad teori är den mest använda teorin inom den kvalitativa forskningen så 

finns det kritiker som motsätter sig detta angreppssätt. Denna kritik baserar sig på 

överförbarheten till teori, om det går att dra några generella slutsatser av resultatet. Det 

finns även vissa motsättningar mot att dela upp data, det vill säga att koda den så strikt 

som forskare inom grundad teori förespråkar. Kritikerna menar att de på detta vis tappar 

helheten och sammanhanget (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 157-159). 

 

Ett sätt att motverka detta är som nämnt ovan att använda sig av ett abduktivt 

angreppssätt, där vi växlat mellan teorin och empirin. På detta vis har vi grundat våra 

resultat i teorin, men även hämtat nya frågeställningar från den redan befintliga teorin, 

något som gjort att processen blir lättare att mäta och ger ett mer rättvisande resultat 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 163). 

2.10.5 Kritik mot använd metod 

Eftersom detta examensarbete, som förklarat tidigare, innebar en undersökning 

genomförd av oss studenter hos studieobjektet, skulle det kunnat tänkas att vi blev 

styrda i vår problemformulering och det för studien valda arbetssättet. Enligt Johansson 

Lindfors skulle det ha kunnat innebära att vi inte hade behövt precisera ett problem och 

en inriktning på studien själva utan snarare att företaget stått för detta (1993, s. 20).  

Detta var inte fallet för denna uppsats. Här valde vi inriktning på studien samt att vi i 

samråd med vår handledare valde en problemformulering som hade ett både akademiskt 

och ett praktiskt värde. Det kan ha gjort att processen för att formulera ett problem kan 

ha tagit längre tid än vad som hade behövts men också att vi slapp det scenario som 

Johansson Lindfors benämner som en ”kraschlandning”, om det fördefinierade 

problemet inte anses lika tillfredsställande under tidens gång eller att det kräver 

undersökningar som inte genererar någon, för de forskande, nyttig information (1993, s. 

21). Anledningen till varför vi kontaktade företaget med en till stor del färdigdefinierad 

problemformulering var det intresse vi båda hade för ämnet och den syn vi hade på 

framtida utveckling inom den berörda branschen samt de akademiska krav vi hade på 

vårt examensarbete från universitetets sida. 

 

Något som kan diskuteras är valet av längd på intervjuerna och metodik för att 

genomföra intervjun (personligen och via telefon). Som tidigare nämnt utfördes 

intervjuerna på två olika sätt för de två olika omgångarna. Anledningarna till 

tillvägagångssättet för omgång ett var att de utvalda anställda fanns på plats i deras egna 

lokaler och själva fick välja tid för att möta oss under den perioden vi var tillgängliga. 

Då utfördes intervjuerna med oss båda närvarande samt att all dialog spelades in för att 
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senare kunna transkriberas. Att vi var båda två närvarande såg vi som endast positivt då 

vi båda kunde lyssna, iaktta och anteckna viktiga företeelser i det respondenten sa och 

även vilka delar denna la stor vikt vid i sina svar. Det kan dock ha varit en nackdel om 

respondenten kände sig trängd eller att denne inte vågade tala helt fritt eftersom vi var 

två personer och respondenten ensam. Ejvegård nämner det i ett av kapitlen i sin bok 

Vetenskaplig Metod, att ”endast i rena undantagsfall och för särskilda syften har man 

flera intervjuare för en respondent” och angående inspelningen av intervjuerna fortsätter 

han ”praktiskt är att använda bandspelare, så att man sedan i lugn och ro kan skriva ut 

intervjun för att så småningom i sin uppsats använda det material från intervjun man 

anser lämpligt” (1996, s. 46).  Samma nackdelar kan också iakttas rörande att vi valde 

att spela in intervjuerna, att vissa respondenter inte vågar uttala sig lika fritt och att vissa 

kanske inte vill svara på vissa frågor om det spelas in (Ejvegård, 1996, s. 47). Vi tror 

även att det faktum att vi var en manlig och en kvinnlig författare till detta 

examensarbete och därmed även intervjuare kan ha underlättat situationen för 

respondenterna vid intervjutillfället. Den mänskliga faktorn har betydelse även här och 

framförallt vid tolkningen av det empiriska materialet. Då kan det ha haft betydelse att 

vi var av olika kön och att vi därmed kan ha tagit tydligare ställning i vissa fall mer än 

andra eller att vår förförståelse på olika sätt påverkat vår tolkning av det empiriska 

underlaget.  
 

Den andra omgången intervjuer som utfördes med fem stycken utvalda respondenter 

från företag som studieobjektet samarbetade med. Dessa kunder var aktiva inom 

företagets geografiska område, dock ett väldigt stort geografiskt område, något som 

gjorde det svårt, både tidsmässigt och kostnadsmässigt, för oss att resa till de städer där 

de kunderna befann sig. De intervjuerna genomfördes istället via telefon men spelades 

in med kundens godkännande. Vid telefonintervjuerna fanns samma möjliga problem 

som vid de personliga intervjuerna men även aspekten att vi inte såg respondenten och 

kunde avläsa information ur dennes ansiktsuttryck och rörelsemönster. Det kan också 

ses som hämmande att intervjuas via telefonkonferens än via en personlig intervju. 

Även aspekter som dålig mottagning och därmed brus kan störa bredden på resonemang 

av respondenten i intervjuer med hjälp av telefonkonferenser.  
 

Sammantaget går det också att diskutera hur villiga de tillfrågade anställda och 

kunderna var till att avsätta tid för vår intervju, tid de annars hade kunnat lägga på sin 

verksamhet. Vi la därför upp intervjuerna som semistrukturerade med målet att 

intervjun totalt inte skulle ta längre tid än trettio minuter, för att respondenten skulle 

känna att den kunde avvara tiden från sina ordinarie arbetsuppgifter. Tiden kan dock 

ändå ha uppfattats som för lång tid enligt vissa respondenter och de kan därför ha varit 

lite kortare i sina svar än vad de kunde ha varit.  
 

Det går även att diskutera valet av kodningssätt. Vår förförståelse och kunskapsbas kan 

ha påverkat vårt sätt att analysera och tolka det empiriska materialet på ett sätt som 

skulle kunnat göra analysen subjektiv istället för objektiv. Detta nämner även Johansson 

Lindfors då denne förklarar ”den risk som finns för subjektivitet vid kodningen” av 

empirisk data (1993, s. 141). 
 

Vår utgångspunkt i den hermeneutiska kunskapssynen och att syftet var att undersöka 

hur de båda parterna som samarbetade upplevde samarbetet kan också diskuteras. Det 

var de subjektiva uppfattningarna vi var ute efter för att kunna förbättra samarbetet 

mellan studieobjektet och deras kunder, resultaten från vår studie har därför låg 

överförbarhet, något vi är väl införstådda med.   
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3. Teori  
Vi ger i detta teorikapitel inledningsvis en grund till ämnesområdet med hjälp av att 

förklara skillnader för vilket perspektiv som tidigare funnits på tjänster och produkter 

och det synsätt som numera till största del dominerar forskningen på området Grunden 

för teorikapitlet ligger i olika kopplingar till huvudämnet, co-creation, som är 

utgångspunkten för vårt arbete.  

3.1 Tjänster vs fysiska varor 
Fysiska varor var länge det huvudsakliga mätinstrumentet i vetenskapliga 

undersökningar. Detta ledde till fem grundantaganden som är kort sammanfattade nedan 

(Vargo & Lusch, 2004, s. 5): 

 

 Ekonomisk aktivitet syftar på att tillverka föremål som kan säljas. 

 Dessa produkter måste tillföra ett värde och en funktion både under produktion 

och under distribution samt bidra med högre värde än konkurrenterna. 

 Företaget ska maximera vinsten med hjälp av de verktyg de har. 

 Produkterna bör vara standardiserade för att uppnå maximal kontroll över 

produktionen samt effektiviteten. 

 Varorna kan lagerhållas tills efterfrågan är tillräckligt stor. 

 

Tidens tand har dock gjort att forskare, främst inom marknadsföring har varit tvungna 

att finna nya antaganden då det inte alltid var produkter som stod i fokus. Många företag 

som en gång såg sig själva som producenter av produkter skulle numera klassificera sig 

som aktiva inom tjänstesektorn istället (Karlsson, 2011). Det finns å andra sidan många 

förklaringar för vad en tjänst istället är (Grönroos, 2008; Vargo & Lusch, 2004; Tyler et 

al., 2007). Några av dem är att en tjänst är ”svår att förstå” (Tyler et al., 2007, s. 295), 

”immateriell” (Vargo & Lusch, 2007, s. 15) eller att ”kunden, när det gäller tjänster, i 

någon grad är närvarande i och deltar i de processer där tjänsten produceras och 

levereras” (Grönroos, 2008, s. 63). 

 

Som beskrivet ovan berör även Vargo & Lusch i sin artikel hur fokus har förflyttats inte 

bara från varor till tjänster, men även att variabler så som färdigheter, information och 

kunskap värdesätts högre idag än tidigare (2004, s. 1-2). Aktiviteterna riktar sig inte 

längre från producentens perspektiv utan ifrån kundens och den vetenskapliga fokusen 

lägger större vikt vid processen (Vargo & Lusch, 2004, s. 15). Med bakgrund i 

problemformulering och syfte för detta examensarbete är detta precis i linje med det vi 

vill undersöka eftersom det kompetensbaserade företaget som vår studie ämnar 

undersöka använder sig av de anställdas färdigheter och kunskap för att konkurrera på 

marknaden och därmed för att kunna tillgodose kundernas behov. 

 

Grönroos har i sin bok Service Management och Marknadsföring – kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen även klargjort skillnaderna mellan en servicelogik och 

en varulogik med hjälp av en tabell, se Tabell 1 nedan (2008, s. 66). Det förstnämnda 

innebär att företaget förser kunden med en produkt som kunden sedan själv använder 

för att skapa värde efter bästa förmåga, ”företaget är ensamt producent av varorna och 

kunden är ensam skapare av värdet” (Grönroos, 2008, s. 66). Medan servicelogik är en 

process där man strävar efter att främja värdeskapandet i kundens aktiviteter och 

processer (Grönroos, 2008, s. 66). Något som är huvudfokus för denna studie då 

samarbetet är centralt både för oss som genomför studien men även för studieobjektet. 
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Företaget och kunden skapar således värdet tillsammans och i en process där företaget 

även tar ansvar för att stödja kundens vardagliga verksamhet (Grönroos, 2008, s. 66).  

 

 Servicelogik Varulogik 

Erbjudandets art Värdefrämjande process Värdefrämjande resurs 

Perspektiv En process där en 

uppsättning resurser 

interagerar med kunderna, i 

syfte att stödja deras 

processer på ett 

värdeskapande sätt 

En resurs som kunden 

använder, eventuellt 

tillsammans med andra 

resurser, i syfte att skapa 

värde för sig själva 

Affärslogik Att underlätta de processer 

som främjar kundernas 

värdeskapande 

Att göra varor som 

resurser tillgängliga för 

kundernas användande 

Kundens roll Medproducent och 

medskapare av värde 

Ensam skapare av värde 

Företagets roll Tillhandahålla en 

serviceprocess och 

tillsammans med kunden 

producera och skapa värde i 

kundens 

konsumtionsprocess 

Förse kunderna med varor 

som en resurs och ensamt 

producera denna resurs. 

Tabell 1 - Egen tolkning av "Servicelogik och Varulogik" (Grönroos, 2008, s. 66). 

Att kunden är aktiv i processen är något som även Edvardsson et al. nämner i sin bok 

Mätning av tjänstekvalitet i praktiken och förklarar det som att ”Kunden kan betraktas 

som ’deltidsanställd’” (1998, s. 29; Fetning som i ursprungstexten). Att kunden kan 

betraktas som deltidsanställd är relevant för vår studie eftersom vi ämnar undersöka Hur 

kan små kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd 

bransch för att förbättra kundens upplevelse av samarbetet? Det bör dock klarläggas att 

det inte handlar om att kunden gör arbetet själv, utan snarare att kunden är en del av 

arbetet (Edvardsson et al., 1998, s. 29).  Det för studien aktuella studieobjektet arbetar 

på detta sätt, med att försöka involvera kunderna så mycket som möjligt med bakgrund i 

att de anser att det arbetssättet ökar möjligheterna för dem att leverera god kvalitet till 

kunden. En av de ursprungliga anledningarna till att studieobjektets bransch har uppstått 

är att företag inte längre innehar den typen av kompetens själva, ofta på grund av 

effektiviseringar inom organisationen. 

3.2 Marknadsavdelningens minskande roll 
Verhoef och Leeflang skriver i sin artikel ”Understanding the marketing department´s 

influence within the firm” om marknadsavdelningarnas minskande roll i företagen 

(2009). Idag är oftast marknadsavdelningen eller marknadschefen endast ansvarig för 

reklam, relationer till kunderna, segmentering, målbild och positionering (Verhoef & 

Leeflang, 2009, s. 26). Områden som tidigare låg under denna avdelning, så som 

prissättning och distribution har numera flyttats över till andra avdelningar, något som 

hjälpt till att bidra till att marknadsavdelningarna tappat eller ibland försvunnit inom 

företag idag (Verhoef & Leeflang, 2009, s. 26). 
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Några av de konsekvenser som detta bidragit till är enligt Verhoef och Leeflang att 

(2009, s. 14): 

 

 Marknadsavdelningen har blivit mindre inflytelserik 

 Marknadsföring är numera ansedd som en kostnad, inte en investering. 

 Många av de tidigare ansvarsområdena har flyttats till andra avdelningar 

 

Författarna drar som slutsats att företag borde arbeta för att stärka marknadsavdelningen 

och dess roll, främst genom att göra dem mer ansvariga för sambandet mellan deras 

handlingar och resultatet av dem (Verhoef & Leeflang, 2009, s. 29). Grönroos menar att 

även om marknadsavdelningen har minskat så har en del av denna roll flyttats ut till 

samtliga anställda och dessa kan numera betraktas som ”marknadsförare på deltid” 

(2008, s. 73). Det verkar alltså som att ansvaret förflyttats från en 

organisationsdefinierad marknadsavdelning till samtliga anställda. Det kan dock 

diskuteras om de anställda kan hantera den nya rollen och om den nya rollen kan leda 

till missförstånd. Samtidigt kan det vara svårt för de anställda att veta hur långt de ska 

gå för att fullgöra sina nya arbetsuppgifter och samtidigt göra kunderna nöjda? 

3.3 Customer delight 
Begreppet customer delight beskrivs som ”en positiv sinnesstämning som uppnåtts 

genom att kunden på ett positivt sätt fått sina förväntningar mer än bara uppfyllda” 

(Wilson et al., 2008, s. 70).  Wilson et al. beskriver vidare att ett sätt att uppnå detta 

stadie är att sammanställa de olika attributen som tjänsten ”måste” innefatta, det vill 

säga saker som kunden kanske inte uppmärksammar i sig men som skulle märkas om de 

saknades (2008, s. 70). Även Arnold et al. beskriver i sin artikel ”Customer delight in a 

retail context: investigating delightful and terrible shopping experiences” att det sällan 

uppstår ett problem om kunden är nöjd, det vill säga då företaget levererar minst någon 

form av miniminivå, men att det blir svårt att hålla kvar kunderna i längden på detta sätt 

(2004, s. 1133). Barnes et al. bygger vidare på det Arnold et al. kommit fram till på 

denna utgångspunkt och säger att “Som svar på dessa nya förväntningar bland kunderna 

har forskare föreslagit att för att utveckla och bibehålla lojalitet bör företag sträva efter 

mer än att bara tillfredställa sina kunder, de bör sträva efter att ge dem mer än förväntat” 

(2010, s. 275). Efter att ha uppfyllt de grundläggande kraven kan företaget fokusera på 

detaljer som gör kunden mer än tillfredsställd och som inte innefattar det mest 

grundläggande inom tjänsten, delights är således något som kunden inte förväntat sig 

men som han/hon kommer att uppskatta (Wilson et al., 2008, s 70). 

 

Det är en växande uppfattning bland företagsledare att när kunden utsätts för oväntade 

positiva upplevelser (customer delights) så är dessa mer benägna att stanna kvar och bli 

lojala till företaget (Arnold et al., 2004, s. 1133). Detta är dock inget nytt begrepp och 

många företag har genom åren eftersträvat att uppnå en form av konkurrensfördel, ett 

exempel är Kodaks före detta Styrelseordförande och VD som sa ”vi måste ta begreppet 

kvalitet bortom customer satisfaction till customer delight” (Oliver et al., 1997, s. 313). 

Ovanstående citat visar på att begreppet existerat en längre tid, även om det skett stora 

förändringar de senaste åren där bland annat konsekvenserna och svårigheterna med 

customer delight lämnas mer utrymme. 
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Ett företag som funderar på att använda sig av delight som strategi måste ta hänsyn till 

ett flertal faktorer. För det första innebär det oftast en extra kostnad till företaget, 

antingen i form av själva delighten eller i form av tid (Wilson et al., 2008, s. 70). Det är 

även svårt att upprätthålla en delight, det är lätt att det efter ett tag blir standard i 

branschen, vilket då har lett till att dess enda effekt är att minska resultatmarginalerna 

för företagen (Wilson et al., 2008, s. 71). Ett eget konstruerat exempel är ifall ett 

taxiföretag skulle bjuda alla sina kunder på kaffe när de kommer och hämtar dem på 

flygplatsen. Inledningsvis skulle kunden uppskatta gesten och kanske även välja bolaget 

framför konkurrenterna. Problemen uppstår dock när kunden inte längre blir positivt 

överraskad utan istället förväntar sig att få kaffe när han/hon blir upplockad och att 

avsaknaden av kaffe skulle göra stor inverkan på kundens upplevda service, man har 

som Arnold et al. beskriver det ”höjt ribban” för sin verksamhet (2004, s. 1141). Risken 

är även stor att konkurrenterna också börjar servera kaffe (eller liknande) vilket leder till 

att ingen längre har en konkurrensfördel, utan att det bara inneburit lägre ekonomiska 

vinster för branschen. 

 

Det är med andra ord en form av upplevd kvalitet (se nedan), men i den bemärkelsen att 

det är någonting mer än den vanliga upplevelsen, någonting oväntat och positivt 

överraskande. Det bör dock understrykas att om det används på fel sätt kan resultera i 

negativa effekter på lång sikt. 

3.4 Upplevd kvalitet och tjänstekvalitet 
I en tjänsteprocess är upplevd kvalitet ett av måtten på hur väl ett företag uppfyller 

kundens behov. Upplevd kvalitet klassas i många fall som en subjektiv mätning, bland 

annat på grund av att kundens upplevelse kan färgas av dennes känslor vid tillfället för 

köpet av tjänsten och under tjänsteprocessen men också på grund av dennes 

förväntningar på tjänstens utformande och utförande (Heinonen et al., 2010, s. 540; 

Grönroos, 2008, s. 84, 86, 90). Dock är det inte bara känslor och förväntningar som har 

betydelse för hur kundens upplevelse av tjänstekvaliteten blir i slutändan (Grönroos, 

2008, s. 64). Det handlar också om att företaget måste få möjlighet att kunna 

tillfredställa kundens behov, kunden måste således kunna kommunicera och ge 

information om vad målet är, vad som ska utföras (Grönroos, 2008, s. 64). Här 

återkommer det centrala begreppet för vår studie, nämligen co-creation, där målet med 

ett nära samarbete är att på olika sätt försöka få information av kunden om vad de 

verkligen vill ha, vad de behöver (något som kan skilja sig åt i vissa fall), allt för att 

sedan försöka leverera precis det. Man skulle också kunna, som ovan beskrivet (se 

Customer Delight), försöka överträffa de krav som kunden efterfrågat på resultatet, allt 

för att kunden ska uppleva att kvaliteten på det företaget gör håller hög klass. 

3.5 Vikten av tjänstekvalitet 
Sharabi och Davidow är författare av artikeln ”Service quality implementation: 

problems and solutions” där bland annat kostnaderna av dålig tjänstekvalitet diskuteras 

(2010, s. 191-194). Författarna menar vidare att det kostar mer att försöka rätta till ett 

fel än att göra det rätt från början, både i ekonomiskt värde men även för den drabbade 

kunden som kanske till och med väljer att inte komma tillbaka till företaget (Sharabi & 

Davidow, 2010, s. 194). Dessutom argumenteras för att endast en liten del av kunderna 

klagar vid missnöje, något som gör att interaktionen mellan tjänsteleverantör och kund 

måste involvera sådana diskussioner, om vad kunden upplever och hur företaget kan 

göra det bättre för att kunna förbättra kundens upplevelse (Sharabi & Davidow, 2010, s. 

194-195, 197-198). Andra positiva resultat av att kunden får en positiv upplevelse är att 

denne inte sprider negativ information om företaget vidare till andra människor, 
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däribland potentiella kunder, något som hade kunnat påverka företaget negativt (Sharabi 

& Davidow, 2010, s. 195). Bitner et al. har med sin studie dragit slutsatser om 

”fördelarna med att utbilda kunden, ha realistiska och effektiva uppfattningar om 

förväntningar och på andra sätt försöka stötta kunden i dennes roll” (1997, s. 203). 

Bitner et al. understryker där vikten av att de två parterna vet vad deras roller är i 

samarbetet (1997, s. 203). Att utvärdera företagets utförda tjänstekvalitet är därför av 

stor vikt. 

3.6 Business-to-business och tjänstekvalitet 
En förklaring till begreppet kvalitet av Parasuraman och Zeithaml är att 

”kvalitetsbedömningar görs inte enbart grundat på resultatet av tjänsten: de kan också 

innebära utvärderingar av tjänsteprocessen” (1985, s. 42). Kvalitet enligt Sharabi och 

Davidow är något som innefattar både processen och resultatet av tjänstemötena från 

tjänsteleverantörens och kundens perspektiv (2010, s. 190).  

 

Den litteratur som diskuterar metoder för utvärdering av tjänster är i många fall 

baserade på business-to-consumer situationer, B2C, istället för business-to-business 

situationer, B2B (Gremler, 2004, s. 71; Jayawardhena et al., 2007, s. 575). Det saknas 

inom detta område också i stor utsträckning forskning inom B2B (Ostrom et al., 2010, s. 

6). Det finns vissa som skulle säga att det inte är någon skillnad mellan företag som har 

företagskunder (B2B-företag) och privatpersoner som kunder (B2C-företag), men enligt 

studier har det visat sig att det finns andra faktorer som påverkar kvalitetsupplevelsen då 

kunden är ett företag istället för en privatperson (Zolkiewski et al., 2007, s. 317-318). 

Zolkiewski et al. nämner att kvalitet i B2B-situationer kommer från ”tjänsten, den 

fysiska omgivningen, personalen (deras attityd och beteende) och från tjänstemötena” 

(2007, s. 314). Författarna menar vidare att det är viktigt att ledningen på ett företag tar 

hänsyn, till inte bara företagets perspektiv på kvalitet, även kundernas upplevelse är av 

stor vikt för att kunna förbättra upplevelsen (Zolkiewski et al., 2007, s. 315). Det finns 

alltså flera faktorer att ta hänsyn till då ett företag ber kunden utvärdera tjänstens 

kvalitet. I sammanhanget med kompetensbaserade B2B företag kan tjänsteutbudet 

förklaras som ”high-touch” tjänster eftersom deras tjänster till stor del baseras på 

mycket kontakt mellan leverantör och kund (Sharabi & Davidow, 2010, s. 198). Även 

Ostrom et al. nämner betydelsen av att ”managing cocreated services is critical to 

organizational success - especially for complex service offerings with multiple touch 

points” (2010, s. 24).  Det är alltså av stor vikt att företaget inser att kunden till stor del 

är inblandad och att det är samarbetet som till stor del vid en sådan utvärdering 

utvärderas.  

 

Tyler et al. resonerar i sin artikel ”Services business markets: a further view of a new 

reality or a blurred landscape?” om den nödvändiga förståelse som krävs angående 

tjänster, att de är ”osynliga och opåtagliga” vilket kan försvåra möjligheterna att få 

feedback om kundernas uppfattning av tjänstekvaliteten (2007, s. 295-296). Zolkiewski 

et al. hävdar att det är då en kund och ett företag möts i en interaktion som feedback och 

information delas, alltså bör företag sträva efter att ta tillvara på dessa interaktioner då 

de får inblick i vad kunden värderar och tycker (2007, s. 313). Zolkiewski et al. 

argumenterar även för vikten av att ta hänsyn till båda sidor av ett business-to-business 

samarbete när tjänstekvalitet undersöks eftersom det är en så komplex och subjektiv 

bild man oftast är ute efter (2007, s. 316, 320). Jayawardhena et al. nämner även vikten 

av mötena mellan tjänsteleverantör och kund som en viktig del i kvalitetsupplevelsen 

(2007, s. 576). Det är viktigt eftersom det är dessa möten, mellan företaget och kunden, 
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som kunden sedan (förhoppningsvis) ska uppfatta som ett möte av hög kvalitet, som 

verkligen resulterade i något för kunden (Mascarhena et al., 2004, s. 490). Det är också 

de anställdas uppgift att se till att hålla så hög nivå som möjligt på det arbete de gör och 

att lyssna på kundernas krav eller behov, för att kunna leverera en så hög tjänstekvalitet 

som möjligt (Mascarhena et al., 2004, s. 490).  Eftersom mötena mellan 

tjänsteleverantör och kund i många branscher definieras av en tät kontakt och av att 

behoven ofta skiljer sig från en kund till en annan medför detta att det är viktigt för 

företag att deras anställda samt deras tjänster i hög utsträckning är anpassningsbara 

(Jayawardhena et al., 2007, s. 576). Vi bedömde att teorierna kring detta område var 

väsentliga för vår forskning eftersom det var i linje med hur studieobjektet arbetar samt 

vad vi ville uppnå med studien, att undersöka båda parternas upplevelse av mötet.  

 

Tjänstekvalitet i B2B sammanhang utreds oftast för att en specifik tjänsteleverantör ska 

få insikt i vad dennes kunder ser som kvalitet i syfte att höja den upplevda kvaliteten för 

dessa, och potentiella framtida kunder (Zolkiewski et al., 2007, s. 316). Zolkiewski et 

al.s resonemang stämmer väl överens med upplägget för vår uppsats, då det är ett 

företag, vårt studieobjekt, samt dess kunder som vi vill undersöka för att få en bild av 

hur de två sidorna uppfattar samma process. Zolkiewski et al. menar också att det är 

extra viktigt med kvalitet när det gäller B2B-företag (2007, s. 313). Författarna 

argumenterar vidare för att det finns många olika faktorer som påverkar upplevelsen av 

kvalitet, och beroende på vem man frågar: kunden eller företaget, så är det till viss del 

olika faktorer som upplevs som viktiga (Zolkiewski et al., 2007, s. 319). I tabell 2 nedan 

visas ett utdrag av de olika faktorerna som Zolkiewski et al. funnit i både tidigare 

forskning och via sina egna studier (2007, s. 317-319):  

 

Kundens uppfattning Företagets uppfattning 

Service efter köpet Kompetens 

Klagomålshantering Tillmötesgående/tillgängliga 

Kommunikation Kvalitet på tekniska tjänster 

Förmåga att möta krav Problemlösning/hantering 

Tekniskt försprång Tillit 

Utbildning Förståelse 

Erfarenhet Trygghet 

Tabell 2 - Egen tolkning och urval av "Factors mentioned either by buyers or sellers" (Zolkiewski et al., 2007, 
s. 319). 

Förklaringar till faktorerna görs grundligt genom att antingen stärka eller förkasta en 

tidigare teori eller genom att förklara de faktorer som anses nyupptäckta i B2B-

sammanhang (Zolkiewski et al., 2007, s. 316-319). Till exempel angående ”förmågan 

att möta krav”, handlar det till stor del om att kunden lämnar över uppgiften till 

företaget för att kunden själv inte har kompetensen eller möjligheten att då sköta 

uppgiften själv (Zolkiewski et al., 2007, s. 318).  
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Kommunikation i tabellen har att göra med den interna kommunikationen inom 

företaget (Zolkiewski et al., 2007, s. 317). Målet med kommunikationen är att rätt 

person ska nås av rätt information för att på så sätt kunna prestera efter kundens krav 

(Zolkiewski et al., 2007, s. 317). Om inte den interna kommunikationen sköts är det lätt 

att det fallerar även inom den externa kommunikationen, att kommunikation mellan 

kund och projektgrupp inte fungerar och att information inte går fram till den som 

behöver den (Zolkiewski et al., 2007, s. 317). 

 

Det är till viss del ovanstående faktorer som vi utgick ifrån då vi utformade våra 

intervjuguider, som tidigare nämnt i avsnittet Utformning av intervjufrågor ovan. 

Eftersom resultatet från forskningen av Zolkiewski et al. är att ”det är nödvändigt att 

undersöka subjektiva åtgärder i specifika sammanhang” och att det inte behöver finnas 

ett sätt att mäta tjänstekvalitet på utan snarare att det finns ”faktorer som 

förefaller kunna vara generaliserbara mellan branscher och sådana som är specifika för i 

vilket sammanhang de fungerar” (2007, s. 320). Det är alltså inte säkert att faktorerna 

ovan (eller andra) stämmer överens med den branschen och det företaget man ämnar 

undersöka, vilket är ännu en anledning till varför vi ville undersöka studieobjektets 

situation och om det fanns några skillnader i uppfattningen mellan de anställda och 

deras kunder.  

 

Sharabi och Davidow argumenterar för att det även är skillnad mellan kunderna, inte 

bara mellan kund och leverantör, något som företaget måste ta hänsyn till då de 

utformar sitt tjänsteutbud (2010, s. 195-196).  

 

Slutligen menar Zolkiewski et al. att det inte till fullo går att applicera den B2C 

baserade teorin i B2B sammanhang och att ”chefer måste ta sig tid att tänka över vilken 

som är den mest lämpliga metoden för att få feedback om kvalitetsupplevelsen” (2007, 

s. 320). Enligt Sharabi och Davidow är det också viktigt för företag att inse att en av de 

vitalaste delarna av deras verksamhet involverar kunderna i processen och att det därför 

inte är endast för företaget man skapar värde (2010, s. 197). Sharabi och Davidow 

nämner här grundbulten för vårt synsätt för detta examensarbete, nämligen att kunderna 

ska vara delaktiga och att det är för dem man skapar värde (2010, s. 197; se avsnittet 

Värdeskapande nedan). 

3.7 Co-creation 
Som tidigare nämnt ansåg forskare förr i tiden att det fanns bestämda roller i ett 

kundmöte, vad det säljande företaget hade för roll och vilken roll kunden spelade 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 5). ”Produkter och tjänster innehöll värde, och 

marknaden utbytte detta värde, från producenten till konsumenten” (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a, s. 5). Istället menar författarna att fokus för konkurrens ligger i att 

ha ett nära samarbete med kunderna, att rollerna som tidigare beskrevs försvinner och 

att det ses med nya ögon på värdeskapande (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 5). 

 

Detta nya angreppssätt och nya definition på värdeskapande gör att forskare tvingats 

frångå några tidigare grundläggande definitioner som exempelvis att värdet sker vid en 

transaktion eller vid själva leveransen av tjänsten från leverantören. Kunderna är istället 

med och skapar samt definierar värde där själva upplevelsen av co-creation processen 

blir utgångspunkten (Ostrom et al., 2010, s. 26; Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 5).  
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Prahalad och Ramaswamy definierar i sin artikel ”Co-creating unique value with 

customers” värdeprocessen på ett nytt sätt där kunden är involverad i motsats till det 

mer traditionella synsättet med ”värdeleverans” (2004a, s. 5). Det viktiga enligt 

Prahalad och Ramaswamy är att den individuella och personliga erfarenheten 

värdesätts, det är med andra ord svårt att ”standardisera” en process (jämför med 

exemplet i Problembakgrunden angående McDonalds styrdokument) och måste istället 

implementeras individuellt på varje kund (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 6).  

 

I artikeln ”Managing the co-creation of value” av Payne et al. förs ett resonemang om 

”hur processen kring co-creation borde skötas” (2008, s. 85; kursivering som i 

ursprungstexten). Författarna menar att det finns tre delar som grund till co-creation; 

kunden, leverantören och mötet (Payne et al., 2008, s. 85-86). Resonemanget i den 

artikeln har tillfört att vi fått fler infallsvinklar samt förklaringar på hur co-creation kan 

förklaras. I artikeln baseras den teoretiska referensramen av co-creation på den tidigare 

nämnda teorin om servicelogik av Vargo och Lusch (2004) för att förklara 

värdeskapande genom co-creation och även hur det kan användas i praktiken (Payne et 

al., 2008, s. 83-84). Författarna menar vidare att om co-creation sköts på bästa sätt 

innebär det inte bara att kunderna kommer att vilja stanna inom företaget då samarbetet 

upplevs som värdefullt utan också att företaget kommer se att ”resultatet av 

förmåner (eller ’värde’) tas emot av leverantören genom intäkter, vinster, remisser, etc.” 

(Payne et al., 2008, s. 84). 

3.7.1 Kunden och leverantörens respektive roll 

Co-creation är som tidigare nämnt en process som skapas av två aktörer och ingenting 

som kan ”skjutas över” på kunden (Edvardsson et al., 1998, s. 29). I många processer 

har dock kunden en central del i själva tjänsteprocessen eller utförandet, det vill säga det 

går inte att genomföra utan dess medverkan och att resultatet samt kvaliteten till stor del 

beror av kundens engagemang och deltagande (Bitner et al., 1997, s. 193). Hur aktiv 

kunden är i själva processen är varierande, speciellt i den bransch vi valt att genomföra 

vår studie. Det kan vara allt från ett rent produktionsarbete, att trycka en broschyr (låg 

involvering), till att utveckla en marknadsplan och en strategisk profil för kunden (hög 

involvering). Det är främst när kunden måste ha en hög involveringsgrad som co-

creation är möjlig, främst på grund av att det utan kundens deltagande inte kan skapas 

värde (strategiskt arbete, målbild, kunskapsnivå med mera) (Bitner et al., 1997, s. 195). 
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Figur 2 - "A conceptual framework for value co-creation" (Payne et al., 2008, s. 86). 

Payne et al. har tagit fram en modell som beskriver de tre olika processerna som sker 

under co-creation; kundens, mötets och leverantörens. Pilarna i ”mötesprocessen” 

(Encounter Processes, Figur 2) beskriver de olika interaktionerna som uppstår mellan 

kunden och leverantören i deras olika värdeskapande processer (Payne et al., 2008, s. 

86). Både leverantören och kunden har egna värdeskapande processer, men det är i 

samarbetet som det verkliga värdet uppstår. Kundens värdeskapande process är dock 

utgångspunkten för leverantören som sedan utformar sin process efter kundens kriterier. 

Allteftersom kunden arbetar med leverantören lär de båda parterna sig mer om varandra 

samt hur de på bästa sätt skapar värde i sina organisationer, vilket leder till att de 

tillsammans kan skapa ytterligare värde genom samarbetet, det vill säga genom co-

creation (Payne et al., 2008, s. 86). Processen som används för att skapa värde för 

kunden bör inte ses som en ”tillverkningsprocess” utan mer som en levande, interaktiv 

och icke-linjär process (Payne et al., 2008, s. 86). 

 

Leverantörens roll i värdeskapandet är att skapa värde för kunden och då krävs det att 

denne har förstått kundens värdeskapande process (Payne et al., 2008, s. 88). Arbetet 

med co-creation går således ut på att leverera de förutsättningar som kunden behöver för 

att kunna skapa värde i sin verksamhet. Payne et al nämner även att en av de största 

konkurrensfördelarna är kunskap och kompetens där leverantören således tar avstamp i 

kundens process för att sedan utforma sin egen process (2008, s. 88).  

3.7.2 Samarbetet mellan kund och leverantör 

Det finns många forskare som i olika avhandlingar diskuterar servicelogik och dess 

påverkan på en verksamhet (Grönroos, 2008; Vargo & Lusch, 2004). Något som kanske 

inte diskuteras lika mycket är vilket perspektiv dessa avhandlingar eller teorier 

verkligen har, kundperspektivet eller leverantörsperspektivet (Heinonen et al., 2010, s. 

533). Modellen av Grönroos om service- och varulogik (2008, s. 66) är till viss del 

kritiserad i artikeln av Heinonen et al. där författarna istället menar att trots att det sägs 

vara servicelogik så är den till stor del baserad på varulogikens grunder och att 

interaktionerna som modellen säger sig ha är mer riktade från företaget än från kundens 
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sida (2012, s. 536). Med det menar Heinonen et al. att kunden ändå har en fördefinierad 

roll i en process som företaget redan stakat ut, istället för att som förklarat i modellen, 

kunden som styr utgången av processen och kommer med den nödvändiga input som 

krävs för att tjänsteprocessen ska ta sig framåt (2010, s. 536). Det är därför författarna 

konstruerar uttrycket ”customer-dominant logic”, där ”value emerges when the service 

provided by service company X and used by the customer becomes embedded in the 

customer’s context, activities, practices and experiences together with the service 

company’s activities” (Heinonen et al., 2010, s. 537). Heinonen et al. menar att det 

viktigaste är att företaget hjälper och stöttar kunden i kundens värdeskapande (2010, s. 

537). Tidigare ansågs det att kunderna själva skulle få utvinna och uppleva ett värde ur 

en produkt eller en tjänst, ett faktum som innebär att företaget stod för produktionen 

medan kunden stod för konsumtionen och upplevelsen själv (Prahalad & Ramaswamy, 

2004b, s. 13-14). Detta är diskuterat i första delen av teorikapitlet, där varulogik 

diskuteras mot det nyare servicelogik (se tabell 1 i avsnittet Tjänster vs fysiska varor). 

 

Vargo och Luschs synsätt utmanas nu av Prahalad och Ramaswamys nya 

kundfokuserade perspektiv ”consumer-to-business-to-consumer” (C2B2C) där de menar 

att framtiden kommer bestå av företag som på olika sätt försöker skapa värde 

tillsammans med deras kunder där kunden involveras i processerna och där processerna 

riktas mot respektive kunds behov (2004b, s. 16). Prahalad och Ramaswamy förklarar 

också vad co-creation inte är, nämligen ”det är inte en överföring eller outsourcing av 

verksamheten till kunderna och inte heller en marginell kundanpassning av produkter 

och tjänster. Det är inte heller ett manus eller en uppsättning kundevenemang kring 

företagets olika erbjudanden” (2004b, s. 16). Författarna menar istället att värdet är co-

created av kund och företag och att den delade processen, interaktionen, är det som 

grundar värdeskapandet (Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 16) och även som tidigare 

nämnt, att det är interaktionen som även skapar kvaliteten för kunden (Zolkiewski et al., 

2007, s. 314). Även Sharabi och Davidow diskuterar vikten av insikt i 

tjänsteorganisationer som definieras som ”high touch organisationer” (att kund och 

företag möts ofta och mycket) då kunden är en stor del av företagets resultat och värde 

(2010, s. 198). Därför bör företagen ha ett mer kundfokuserat perspektiv (Sharabi & 

Davidow, 2010, s. 198). Författarna av ”A customer-dominant logic of service” 

argumenterar även för att kundens upplevelse av värde är betydligt längre än bara den 

process som tjänsteleverantören är inblandad i, även om själva processen innebär att det 

sker genom co-creation, att kundens värde inte ”bara” uppkommer i den processen utan 

även före och efter (Heinonen et al., 2010, s. 534-535). Det är därför av stor vikt att 

företagen fortsätter ha nära kontakt med sina kunder, även då uppdragen för tillfället 

inte är aktiva (Heinonen et al., 2010, s. 535).  

3.7.3 DART-Modellen 

Inom begreppet co-creation finns det fyra byggstenar som tillsammans utgör DART-

modellen enligt Prahalad och Ramaswamy: Dialog, Access, Riskutvärdering och 

Transparens och vi kommer att förklara och exemplifiera dessa nedan (2004a, s. 6).  

3.7.3.1 Dialog 

Från företagets sida finns det mycket att vinna på att föra en kontinuerlig dialog med 

dess kunder, både ledningen och de anställda som arbetar tillsammans med kunderna 

(eller produktionen) utvecklas genom att förstå kundernas beteende, motivation och vad 

de vill ha ut som resultat (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 6). Prahalad och 

Ramaswamy menar att en dialog inte bara betyder att företaget bör lyssna på kunden, de 

ska istället lyssna på varandra och ses som ”likvärdiga problemlösare” (2004a, s. 6).  
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Dialog är något som också nämns av Payne et al. som ett viktigt verktyg för både 

företaget och kund, ”en interaktiv process av lärande tillsammans” (2008, s. 84). Dialog 

är väldigt centralt för vårt arbete och vi har därför tagit det med oss till intervjuerna för 

att undersöka hur kommunikationen före, under och efter projekten sköttes.   

 

Ett exempel på hur detta skulle kunna genomföras i verkligheten skulle kunna vara att 

kunder efterfrågar något som inget företag kan leverera. Ett exempel är debatten kring 

illegalt nedladdad musik som musikföretaget Spotify drog nytta av då de introducerade 

sin (från början) kostnadsfria streamingtjänst för musik (Lindholm, 2008).  Den svenska 

nedladdningen har minskat och många har istället övergått till att streama sin musik 

legalt (Mediavision, 2011, s. 2). 

 

Ett av de viktigaste kriterierna för att dialogdelen av modellen ska kunna uppfyllas är att 

det finns ett forum där kunderna kan samtala och byta information (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a, s. 7). Detta har länge varit problem inom vissa kretsar, men i 

samband med internet och framförallt Facebooks intåg de senaste åren, har det blivit 

lättare och lättare för kunder att träffas och att utbyta tankar, vilket kan leda till både 

positiva och negativa resultat för företaget i fråga. Ett aktuellt exempel på hur illa det 

kan gå om företaget inte för denna dialog på rätt sätt är McDonalds twitterkampanj 

”#McDstories”, där ursprungsidén från företagets sida var att nöjda kunder skulle dela 

med sig av sina erfarenheter av McDonalds (Näslund, 2012). Verkligheten blev dock 

det motsatta, missnöjda kunder tog tillfället i akt att berätta om alla negativa 

erfarenheter de råkat ut för och kampanjen avslutades inom en timme efter att den 

sjösatts, ”det var så illa att vi tvingades avbryta” enligt den kampanjansvarige på 

McDonalds (Näslund, 2012). Exemplet vittnar om vikten av att veta vad man som 

företag efterfrågar, vilka kunder som kan tänkas svara på en sådan twitterkampanj och 

även vad värsta möjliga scenario skulle kunna vara, allt för att dialogen som tillåts om 

företaget ska ske på de premisser företaget vill. Det handlar också om att företaget bör 

finna kanaler som tillåter dialog men på ett sätt som kan utveckla och förbättra det 

företaget erbjuder samt förbättra kundernas upplevelse i framtiden (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a, s. 6-7). 

3.7.3.2 Access 

Access enligt Prahalad och Ramaswamy rör från början den tid då företag kunde 

hemlighålla information från sina kunder (2004a, s. 4). Numera ser dock situationen 

annorlunda ut med internet, både som egen informationskälla men även som källa till 

andra konsumenters åsikter (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 4). Detta har bidragit 

till att mindre och mindre går att undanhålla från allmänheten och skulle företaget 

lyckas undanhålla något som senare träder in i rampljuset ses det oftast inte på med 

blida ögon (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 4). Men det finns även en annan del av 

access, nämligen att företag kan hjälpa varandra att utvecklas genom att ta del av 

varandras information (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Författarna ger ett 

exempel då ett större företag kan dra nytta av mindre företag som med hjälp av access 

till informationen kan utveckla mjukvara till företaget (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, 

s. 7).  

3.7.3.3 Riskutvärdering 

Traditionellt sett har företag fokuserat mer på fördelarna och riskerna som deras 

produkter och tjänster kan inneha samt att de ansett sig vara bättre på att utvärdera dessa 

risker än deras kunder (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). I och med att kunder mer 



    

 

37 

och mer är med i processen som medproducenter och skapandet av värde, ska de även 

vara med och dela på de risker som kan finnas? 

 

Det kan också diskuteras angående företag som arbetar i nära samarbete med sina 

kunder, som till exempel vårt studieobjekt. Företagets anställda får i och med sina olika 

projekt stor insikt i de olika kundföretagens interna kommunikation och information, 

precis som att kundföretaget i stor utsträckning tar del av studieobjektets 

tillvägagångssätt och information. Här finns en risk som alltid med informationsutbyte, 

vem som har ansvaret för sekretessen är i många fall outrett. Det handlar med andra ord 

om att känslig information bör tas omhand så att alla som får tillträde till informationen 

vet vilka restriktioner som gäller för att på olika sätt använda sig av den (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004a, s. 8). 

3.7.3.4 Transparens  

Företag har under lång tid kunnat hålla stora delar av deras information hemlig, eller 

åtminstone svårtillgänglig vilket har resulterat i allt från prisdiskriminering till dolda 

kostnader för kunderna (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Idag är informationen 

mer lättillgänglig för organisationer, kunder, konkurrenter och privatpersoner (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004a, s. 7). Om företag fortfarande väljer att försöka hemlighålla 

information från dessa intressenter kan det få stora konsekvenser för företaget om 

informationen uppdagas (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Transparensen handlar 

alltså om att det ett företag gör, både externt för sina kunder och internt till största del är 

öppen för allmän beskådan. Det faktumet är extra viktigt i en konkurrensutsatt bransch 

såsom kompetensbaserade tjänsteföretag, och då främst inom kommunikation. En fördel 

med transparens är att en kund lättare kan få reda på hur företaget sköter sig och enklare 

komma i kontakt med referenser. Lyckas man inte leverera enligt överenskommelse är 

det svårt att hålla det ”hemligt” för kunderna, och är arbetet dåligt utfört finns risken att 

den informationen sprids bland kunder och potentiella kunder och företaget riskerar 

därmed att förlora nuvarande och framtida potentiella kunder (Grönroos, 2008, s. 295-

296). Här återkommer vikten av att interagera med kunderna som tidigare nämnts, dels 

för att förstå vad de efterfrågar men också för att företaget ska veta vad de bör ändra på 

eller göra bättre i framtiden för att kunden ska vara tillfredsställd med resultatet. 

3.7.3.5 D + A + R + T = Kundvärde 

Prahalad och Ramaswamy fortsätter sin artikel med att beskriva hur de fyra delarna kan 

kombineras för att på olika sätt bättre involvera kunderna i processerna och därmed 

skapa värde genom co-creation (2004a, s. 9). Kombinationerna mellan de fyra är många, 

men det slutgiltiga målet är att inkorporera kundernas värderingar i det som skapar 

värde för företaget och att företaget genom co-creation kan hitta nya möjligheter samt 

bygga förtroende tillsammans med kunderna (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7-8).  

 

Som avslut av artikeln skådar Prahalad och Ramaswamy in i framtiden och uttrycker sig 

”konkurrensen kommer att kretsa kring individanpassade upplevelser av co-creation, 

vilket resulterar i värde som är unikt för varje individ” (2004a, s. 9). Citatet går helt i 

linje med den uppfattning Ostrom et al. har om framtiden, att ”framtida tillväxt i den 

globala ekonomin är intimt knuten till tjänsters tillväxt” (2010, s. 7). Det handlar alltså 

om att det inte på samma sätt som idag kommer gå att konkurrera med ett utbud utan 

snarare att man konkurrerar med kundtillfredsställelse och värdeskapande för respektive 

kund utifrån dennes specifika behov.  
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Delarna som formar DART-modellen bör användas och beaktas med försiktighet för att 

inte hamna i samma situation som McDonalds gjorde (se ovan förklarat exempel). 

DART-modellen bör även ses som ett komplement till andra delar inom forskningen 

som finns inom området co-creation och inte som någonting som garanterar att värde 

skapas för de inblandade parterna.  

 

Sammanfattningsvis är modellen väldigt användbar för vår studie och den har till viss 

del legat till grund då vi utformat våra intervjuguider. DART-modellen utgör enligt oss 

en stor del av ett kompetensbaserat företags vardag, det handlar till stor del om 

förståelse för kundens situation men lika mycket om att kunden ska förstå den 

kompetens som företaget innehar och kan använda sig av för att kunden ska få det den 

behöver. Vi har även förstått, precis som Payne et al. föreslår, att det också till viss del 

handlar om att hjälpa kunden att förstå vad det är den behöver, något som kunden 

kanske inte alltid vet men som företaget med hjälp av kompetens och erfarenhet kan 

försöka förklara (2008, s. 86).  

3.8 Värdeskapande 
I artikeln av Sharabi och Davidow finns en definition av värde som en funktion av de 

erhållna fördelarna och kostnaderna (2010, s. 109).  Värdet förklaras därmed inte endast 

beroende på vad kunden får ut som resultat av processen, utan också beroende på hur 

mycket kunden måste eller får vara delaktig i processen (Sharabi & Davidow, 2010, s. 

109). I vissa fall kan det vara värdefullt för kunden att helt kunna lämna över projektet i 

händerna på företaget, och i andra vill kunden till stor del vara delaktig i processen 

(Sharabi & Davidow, 2010, s. 109).  

 

Värdeskapande är ett centralt begrepp även inom service management litteraturen 

(Grönroos, 2008). Det är något som bland annat uppkommer som tidigare nämnt, i 

diskussionerna angående företagets och kundens delaktighet i konsumtionsprocessen; 

om kunden själv efter själva köpet skapar värde med en produkt eller om ett företag 

gemensamt med kunden skapar värde även under själva konsumtionsprocessen (köpet 

av tjänsten) (Grönroos, 2008, s. 66). Värdet av en tjänst kan också upplevas efter själva 

köpet, nämligen då kunden använder sig av tjänstens resultat eller så för att även själv 

skapa värde (Heinonen et al., 2010, s. 539). 

 

Tidigare syn på värdeskapande, från företagets perspektiv, där majoriteten av det som 

såldes var varor eller produkter förklarade värde som något som på något sätt fanns ”i” 

produkten (Vargo & Lusch, 2004, s. 5).  Oliver et al. resonerar också om det nyare 

synsättet att ”alla organisationer tillhandahåller tjänster” och att det är viktigt för 

företaget att veta vilka delar av processen som kunderna värderar (1997, s. 312).  

 

En än mer nydanande och tjänsteinriktad syn på värdeskapande definieras som att 

”value is defined by and cocreated with the consumer rather than embedded in output” 

(Vargo & Lusch, 2004, s. 6). I och med syftet och problemformuleringen för vår studie 

är Vargo och Luschs resonemang väldigt centrala då de har samma syn som oss på 

värdeskapande och kundens involvering, samt att kundens upplevelse är det viktiga. 

Därav bidrar teorierna kring värdeskapande till stor del till vår förståelse och fortsatta 

undersökande av co-creation. Det är också viktigt för företagen att kontinuerligt 

rannsaka om det nära samarbete med kunderna resulterar i detta nämnda värde, eftersom 

det krävs mycket resurser från företagets (och kundens) sida för att uppnå co-creation i 

dess rätta bemärkelse (Mascarhena et al., 2004, s. 487). Författarna menar vidare att 
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mängden av co-creation kan variera mellan olika delar i processen, det kanske inte är 

värdeskapande att ha kunden delaktig alltid, varken för företaget eller för kunden 

(Mascarhena et al., 2004, s. 487). Allt beror också på hur delaktig kunden vill vara och 

vad kunden uppfattar som värdeskapande (Mascarhena et al., 2004, s. 487).  

 

Sammantaget har det betydelse för då kunden ska utvärdera kvaliteten på processen, 

delaktigheten och slutresultatet. Därför hänger värdeskapande och upplevd kvalitet till 

stora delar ihop. Om kunden upplever kvalitet har tjänsten medfört att något slags värde 

har skapats för kunden antingen i processen, efter eller både och (Grönroos, 2008, s. 

66). Det finns dock utrymme för diskussion angående värdeskapande i ett sådant 

samarbete. Det som definieras som värde för kunden behöver inte nödvändigtvis vara 

det för företaget, det kan alltså vara en skillnad (Payne et al., 2008, s. 84; Zolkiewski et 

al., 2007, s. 315). Det är därför det är så viktigt för oss i vår undersökning att vi 

undersöker båda sidor av samma mynt, så vi får en bild av upplevelsen som är mer 

överensstämmande med verkligheten än om vi bara valt att undersöka ena sidans 

upplevelse.  

 

En annan viktig faktor för det upplevda värdet är hur företagets anställda hanterar och 

bemöter kunderna och deras behov (Sharabi & Davidow, 2010, s. 200). Författarna ger i 

samma diskussion förslag om att ett mer ”coachande” ledarskap bör användas i sådana 

situationer för att de anställda ska uppnå de mål som är satta, genom att ledaren själv 

kan föregå med gott exempel och ge de anställda möjlighet att vara flexibla och kreativa 

i problemlösningen för sina kunder (Sharabi & Davidow, 2010, s. 201). Likaväl handlar 

det om att cykeln med uppföljning och förändring fortsätter att gå runt, för trots att 

företaget gör förändringar slutar inte arbetet där, förutsättningar och teknologi förändras 

konstant, alltså måste företagen hänga med i denna utveckling (Sharabi & Davidow, 

2010, s. 202). Det handlar också om att det ska finnas möjligheter för de anställda att 

skapa värde tillsammans med kunderna, alltså kunna tillfredsställa deras behov 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 6). Detta är något vi har insett, speciellt inom 

branschen för kompetensbaserade företag, där det ständigt gäller att hålla sina anställda 

uppdaterade med de senaste trenderna samt se till att målbilder och fokus följer med 

företagets och marknadens utveckling.  

 

Det är också viktigt att inse att processen kring värdeskapande för kunden (och för 

företaget) inte alltid är en helt rak process och att företagets roll bör vara att på 

kundspecifika sätt försöka skapa värde i kundens vardagliga aktiviteter, så att dessa kan 

lösas mer lönsamt och/eller mer effektivt (Payne et al., 2008, s. 87). Även Bitner et al. 

diskuterar kundens roll i samarbetet med ett företag, att kunden måste medverka för att 

tjänsten överhuvudtaget ska finnas till (1997, s. 195). Det kunden i så fall tillför är 

”information, ansträngning eller fysiska ägodelar” (Bitner et al., 1997, s. 195).  

 

Det handlar om att kommunikation och informationskanaler ska skötas effektivt både ur 

organisationens och ur kundens perspektiv för att värde ska skapas eller upplevas 

(Vargo & Lusch, 2004, s. 9-10). Kommunikationen visade sig också ha stor betydelse 

för kundens kvalitetsupplevelse eftersom man kan tänka sig att om den interna 

kommunikationen inte sköts effektivt och rätt, så är det lätt att företagets olika anställda 

inte får all den information som de skulle kunna tänkas behöva (Zolkiewski et al., 2007, 

s. 317). Det var också något som vi tog med oss till intervjuerna, att undersöka hur 

kunder och anställda uppfattade att kommunikationen skedde under processens gång 

(och även efter i form av uppföljning).  
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En annan typ av värde är det ekonomiska (Ostrom et al., 2010, s. 24). Enligt Ostrom et 

al. så är det en svår balansgång att kombinera ”anpassning kontra effektivitet 

eller anpassning kontra hastighet” (2010, s. 24). Ostrom et al. fortsätter med att förklara 

svårigheten med co-creation, nämligen att ”människor skiljer sig på många sätt som är 

relevanta för co-creation: kunskap, kompetens, expertis, tidigare erfarenheter, 

emotionell intelligens, attityder till risk och så vidare” (2010, s. 25). Det har också varit 

känt en längre tid att en stor del av grunden till konkurrenskraft kan sägas bero på 

kompetens och kunskap samt hur denna används i och av företaget (Vargo & Lusch, 

2004, s. 9). 

3.9 Resursbaserat synsätt 
Som tidigare nämnts handlar det om vilka resurser företaget har att tillgå för att 

tillfredsställa kundens behov, speciellt i en kompetensbaserad bransch som det är i vårt 

fall. Med det menar vi att, eftersom företaget inte konkurrerar med hjälp av produkter, 

utan med tjänster och därmed till stor del med den kompetens och erfarenhet företagets 

anställda har, är det extra viktigt att hitta sätt att använda dessa på bästa sätt. 

 

Det finns flera strategier ett företag kan använda sig av på sin eller sina marknader. En 

av dessa strategier är det resursbaserade synsättet som Clegg et al. förklarar i sin bok 

Strategy – theory and practice (2011, s. 84). Grunden till det resursbaserade synsättet är 

att företagets ledning och styrelse ser företaget som en ”bunt tillgångar” där fokus ligger 

internt, på de anställdas förmågor och erfarenheter tillsammans med de materiella 

resurserna (till exempel dataprogram) de har att tillgå (2011, s. 84). Clegg et al. 

argumenterar för att grunden till konkurrenskraft kommer inifrån, från de resurser 

företaget innehar, både mänskliga och materiella samt att det är dessa som företaget 

självt kan påverka på något sätt, händelser i den yttre världen sker i stort sett oavsett vad 

företaget vill (2011, s. 85; se även Vargo & Lusch, 2004, s. 5). Diskussionen kring 

resursernas betydelse för företagen utmynnar i att det är de unika resurserna (till 

exempel viss kompetens eller erfarenhet hos de anställda, mixen av anställda och goda 

kundrelationer samt hur detta används av ledningen i företaget) som får ett företag att 

vara bättre än ett konkurrerande (Clegg et al., 2011, s. 86; Vargo & Lusch, 2004, s. 5-6). 

Studieobjektet har lagt stor vikt vid att hantera sina resurser bättre sedan de inledde en 

omstrukturering för tre år sedan (se kapitlet Yours Kommunikationsbyrå AB) och 

därmed fördjupat sina rekryteringsförfaranden för att få fler förutsättningar att lyckas 

ännu bättre. Det har därför varit betydelsefullt för oss att läsa in oss på teorier angående 

den typ av företag som vårt studieobjekt är, till stor del resursbaserat och därmed 

kompetensbaserat, tjänsteföretag.  

 

Johnson et al. för en snarlik diskussion angående något de kallar för ”Treshold 

capabilities” (2009, s. 63). Rakt översatt betyder begreppet tröskelresurser på svenska 

och som namnet antyder så har det att göra med miniminivån på resurser som krävs för 

att ett företag ska kunna konkurrera och existera på en marknad (Johnson et al., 2009, s. 

63). Utifrån den måste respektive företag inventera sina resurser för att se vilka 

möjligheter som finns för att kunna erbjuda sådana tjänster som kunderna efterfrågar 

och de delas upp i ”fysiska, finansiella, mänskliga och intellektuellt kapital” (Johnson et 

al., 2009, s. 61). Det kan tänkas att företag som är kompetensbaserade till större del 

består av mänskliga resurser och intellektuellt kapital än fysiska resurser (Johnson et al., 

2009, s. 61). Det är därför av stor betydelse att företagsledningen för företag inom 

denna bransch använder dessa på ”rätt” sätt inte bara för att få nöjda kunder, men även 
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för att andra företag kan ha svårt att efterlikna de anställda och deras intellektuella 

kapital, något som om det hade varit lättare att efterlikna hade kunnat användas för att 

försöka konkurrera ut dem (Johnson et al., 2009, s. 60). Av minst lika stor vikt är det 

också att företaget är anpassningsbara och kan följa med i utvecklingen av marknaden, 

förändrad efterfrågan från kunder och vad konkurrenterna gör (Mascarenhas et al., 

2004, s. 486). Det tog vi med oss till tillfällena då vi genomförde intervjuerna med de 

anställda och deras kunder, hur de kände att kompetensen användes och tillvaratogs 

samt hur arbetsmodellen såg ut.  

3.10 Sammanfattning 
För att summera co-creation handlar det alltså om att kund och företag samarbetar på 

fler sätt än att företaget blir anlitat för att utföra tjänsten hos/åt kunden, att kunden 

istället är delaktig i större delen av processen (Grönroos, 2008, s. 63-64). Målet med co-

creation är att skapa värde för kunden. Det uppstår genom att skapa ett erbjudande som 

är specifikt för kunden i fråga och att resultatet skapar värde. Det värdet uppstår 

antingen direkt vid resultatredovisningen, till exempel som i vårt fall om ett 

kommunikationsföretag effektiviserat någon del av kommunikationen, eller vid kundens 

arbete efter projektet, att den marknadskommunikation som samarbetet resulterat i gör 

att kunden kan tjäna mer pengar (marknadsföringen når fler kunder och kanske även 

”rätt” kunder). De delar vi förklarat ovan; customer delight, resurser, tjänstekvalitet och 

värdeskapande är alla viktiga delar i hur ett företag kan inkorporera co-creation i sitt 

samarbete med kunder och även förbättra kundens upplevelse. 
 

 

De valda teorierna (samt avgränsningar) är framtagna med grund i vårt abduktiva 

angreppssätt där vi efter den första omgången intervjuer återvänt till teorin för att lägga 

till och ta bort delar av den för att sedan 

återvända till empirin. Det teoretiska 

ramverket sammanfattas här i en figur 

som visar de delar vi valt att innefatta i 

vårt arbete med co-creation. De 

rödmarkerade delarna är avgränsningar 

som vi valt att göra och de gröna är 

centrala delar inom studien. Den 

gulmarkerade ”customer delight” var 

först en avgränsning men som genom 

vårt abduktiva angreppssätt innefattades 

i studien. Den teoretiska kopplingen till 

empirin sker genom abduktion och visar 

på en växelverkan mellan de olika 

delarna, något som vi sedan återkopplar 

till i figur 5 med den empiriska 

infallsvinkeln. Således vill vi säga att 

alla de delar som vi presenterat i teorin 

är aspekter av co-creation och bidrar till 

det teoretiska ramverket kring begreppet  
 3 - Teoretiskt ramverk, egen figur 

Förväntninga
r 

Relationer 

Kundnöjdhet 

Marknadsavdelningens 
roll 

Tjänstekvalitet 

Upplevd kvalitet 

Co-creation 

Tjänster vs Fysiska varor 

Teoretiskt ramverk 

Customer delight 

EMPIRI 

 Abduktivt               angreppssätt 
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4. Yours Kommunikationsbyrå 
Vårt studieobjekt i denna studie var Yours Kommunikationsbyrå i Luleå AB och 

benämns Yours eller studieobjektet i arbetet. Vi beskriver nedan deras verksamhet 

sedan omorganisationen samt några centrala begrepp som återkommer i empirin och 

analysen. Materialet är hämtat från ett av Yours interna styrdokument samt i samarbete 

med Yours VD, Anton Norberg. 

 

Yours är en kommunikationsbyrå som framförallt har inriktat sig på marknaden i 

Norrbotten med kontor i Luleå och Haparanda. De beskriver sig själva och deras 

verksamhet enligt följande: 

 

- Kommunikationsbyrå med helhetssyn på kommunikation 

- Seniorkonsulter med bred kompetens och lång erfarenhet 

- Drivna kreatörsteam 

- Stark företagskultur och laganda 

- Hög servicenivå och tillgänglighet 

- Definierad arbetsprocess 

- Organisation med erfarenhet av stora kunder och komplexa uppdrag 

4.1 Anton Norberg 
Anton Norberg är VD och delägare i företaget och är den person som vi haft närmast 

kontakt med under arbetets gång. Norberg har arbetat i närmare 15 år inom branschen 

och har även goda kunskaper om företagsklimatet i den aktuella regionen, något som 

varit värdefullt under vårt arbete. Han är en krass realist som anser att den ekonomiska 

delen tar en stor del av hans tid. ”Vi har en hel del anställda och ett företag att driva. 

De är inte konstnärer som kan sitta och utveckla och måla utan att ha tidsåtgången i 

bakhuvudet. Det existerar inte utan vi måste göra resultat. Det finns inte obegränsat 

med pengar utan man får tänka hur vi utnyttjar de pengarna. Eller, det är en 

investering, inte en kostnad. Jag ser det som en investering och jag vill att mina kunder 

ska se det så också så att de får tillbaka så mycket som möjligt baserat på de pengarna 

som de satsar. Det är viktigt att affärsnyttan för kunderna är hög också” (Norberg, 

personlig kommunikation, 20120313). Norberg diskuterar även vikten av ett visst 

ledarskap i den bransch som Yours är aktiva inom (personlig kommunikation, 

20120313). Norberg menar där att det är viktigt att alla medarbetare är engagerade och 

tar ett stort ansvar för sin roll i samarbetet med kunderna och att det därmed inte är han 

som all information och alla beslut måste gå igenom för att bli godkända (personlig 

kommunikation, 20120313). ”Vi är ju specialister på olika områden och det är ju inte 

vad en person gör, utan vad alla personer gör som får projektet att bli bättre eller 

sämre, att växa eller krympa och det är upp till alla” (Norberg, personlig 

kommunikation, 20120313).  

4.2 Yours arbetsmodell 
Yours tillsätter en arbetsgrupp för varje kund som innefattar de olika områden som 

behövs för det specifika projektet. De beskriver deras främsta resurs med orden 

”Medarbetarnas kompetens är grunden i vårt kvalitetssystem” och det är från denna 

utgångspunkt som deras arbetsmodell bygger på (Yours, 2012). Figur 4 beskriver hur 

processen går till när de inleder ett samarbete med en ny kund.  
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4.3 Arbetsmetodik 
Yours har byggt upp en arbetsmetodik som utgår ifrån kundens förutsättningar där det 

centrala för upplägget på kommunikationen är en varumärkesplattform som innefattar 

allt från vision, affärsidé och kärnvärden till varumärkesidentitet och liknande. Utifrån 

denna utvecklar de en plan för hur de ska arbeta med målgrupper, budskap samt 

definierar mål för aktiviteterna. VD:n Anton Norberg förklarar processen för 

arbetsmetodiken som ”En bit som har vuxit fram under flera års tid baserat på vår 

kunskap om hur man bör arbeta, oberoende vad lösningen är. Mer fokusera på: vad är 

uppgiften? Vad ska vi lösa för någonting? Istället för att tänka slutkanal och vara 

produktionsbyrå så ska vi vara en kommunikationsbyrå. Det är en modell som 

revideras, utvecklas, förbättras, förfinas och tvättas med jämna mellanrum så den är ett 

resultat av många års arbete och erfarenhet om vårt sätt att arbeta” (personlig 

kommunikation, 20120313). 

 
Figur 4 - Yours arbetsmetodik (Yours, 2012).  (Se större version i Bilaga 4) 

Kvalitetssäkring sker genom att säkerställa medarbetarnas engagemang och 

ansvarstagande för projektet och en av Yours medarbetare är utbildad 

kvalitetsexaminator (Svensk kvalitet/Kvalitet i Norr). 

4.4 Kommunikation 
Kommunikation ur Yours synsätt är ett arbete tillsammans med kunden där allt från 

utveckling av kundens kommunikation utåt i form av reklam, tryck, hemsida och 

liknande till intern kommunikation så som vision, affärsidé och kärnvärden är 

inräknade.  

4.5 Omorganisation 
Yours hette tidigare JOB Reklambyrå men de tog ett beslut inom ledningsgruppen för 

tre år sedan att ändra sin organisation mot en mer kommunikationsinriktad verksamhet 

med grunden i deras ovan beskrivna arbetsmodell. Anton Norberg beskriver att ”det 

handlar mer om förändring av inriktning beroende på omvärldsförändringar än en 

traditionell organisationsförändring” (personlig kommunikation, 20120313). De har det 

senaste året anställt 12 personer och är nu totalt 17 anställda med ett 40-tal aktiva 

kunder. Omorganisationen var också ett led i att se över vad de anställda arbetade med, 

om det kunde förändras för att bli bättre och att nya rekryteringar gjordes mer utifrån 

Yours eget geografiska område.  
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5. Empiri  
I empirikapitlet redovisar vi de empiriska resultat vi fick efter våra intervjuer. Vi har 

valt att dela upp redovisningen av resultaten från intervjuerna i två delar, en del 

intervjuerna med de anställda och en del från kundernas intervjuer. Det har vi gjort för 

att förtydliga vilka svar som är från vilken grupp respondenter och för att kunna 

understryka viktiga skillnader och likheter som enligt oss är lättare att åskådliggöra 

genom en sådan uppdelning. Vi har även tematiserat svaren under respektive grupp för 

att underlätta den senare analysen. 

5.1 De två grupperna 
Respondenterna i gruppen anställda hade alla olika uppgifter på Yours. De anställda var 

projektledare, produktionsledare, copywriter, art director och creative director. Som 

framgår av sammanställningen av det empiriska materialet nedan var rollerna på Yours 

väldigt flytande och beroende av projekt så hade de anställda olika roller. De anställda 

hade också varit anställda olika länge, allt från några månader till över tio år. 

 

Kundgruppen representeras av olika typer av företag, dels arbetar de på olika marknader 

eftersom de erbjuder olika varor/tjänster och dels har de olika stora marknader de 

arbetar med. Någon av kunderna är globala medan andra är nationella och vissa lokala. 

Det är även stor skillnad angående hur många anställda företagen har eftersom de är 

olika stora. Hur lång tid kunderna samarbetat med Yours var dessutom olika, vissa hade 

samarbetat i mer än tio år och andra i ungefär ett år. Kundernas befattningar inom sina 

organisationer varierade med allt ifrån ledningsgrupp till operativ verksamhet. 

 

De två delarna följer också de fyra kategorier vi delade upp intervjufrågorna i (se 

Appendix, Bilaga 1 & Bilaga 2). För att de som svarat på intervjuerna ska få vara 

anonyma är namnen kodade till A1-A5 för de fem anställda samt K1-K5 för de fem 

kunderna. Vi har som tidigare nämnt intervjuat Anton Norberg både som respondent 

och i form av VD angående olika frågor. De frågor som är ställda angående ledningens 

perspektiv och företagets arbetssätt är här hänvisade till honom. De svar han gav på 

frågorna från Bilaga 1 är kodade som de anställdas. Eftersom vårt empirikapitel till stor 

del är uppbyggt av citat har vi kursiverat dessa för att underlätta läsningen. 

5.2 De anställdas upplevelse  

5.2.1 Förtroende 

En återkommande faktor som de anställda nämner som viktig i sitt samarbete med 

kunder är att kunderna har förtroende för dem. Flera av de anställda nämner att det beror 

på att de lär känna kunderna och deras organisation så ingående att de i vissa fall kan 

jämföras med en präst som folk kan gå till för att bikta sig, de har alltså fått veta mer än 

vad som egentligen behövts för att genomföra projektet (A1, A4, A5). Det är inte endast 

genom delad information som de anställda får förtroende, det är också de kunder som av 

olika anledningar inte kan sköta kommunikationen själva (på grund av till exempel brist 

på tid eller att de inte innehar kompetensen själva) som lämnar över det arbetet till 

Yours med förhoppningen att de levererar det de ska (A1, A3, A4). En anställd 

uttrycker sitt svar på frågan om vad denne trodde att kunderna upplevde som viktigast i 

sitt samarbete med Yours som ”jag tror de värdesätter hjälpen till beslut … den biten 

som många tycker är en djungel” (A1). Förtroendet kan också visas genom att den 

anställde ges möjlighet att ta beslut om kunden inte är närvarande eller inte kan nås då 
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ett beslut måste fattas (A1). Där gäller det att kunden litar på att Yours har förstått 

uppgiften och att de vet hur kunden vill ha det (A1).  

 

Det är också viktigt att inte glömma att det även finns ett annat perspektiv på förtroende, 

ett internt förtroende inom organisationen. Det har återkommit bland flera av de 

anställdas intervjusvar, att det är ”högt i tak” och att ”rollerna flyter samman väldigt 

mycket” (A4) och att alla anställda har rätt att komma med sista ordet i diskussioner i de 

fall gruppen är oenig (A3). I vissa lägen kan de anställda i en projektgrupp även vända 

sig till en anställd utanför projektgruppen om denne har längre erfarenhet eller annan 

erfarenhet för att få ett annat perspektiv på en fråga (A3). Dock påpekar A3 att 

diskussioner om upplägg och leverans kan pågå i all oändlighet om ingen stoppar det, 

det är alla anställdas egen uppfattning och därmed finns inget ”rätt eller inte”. ”Vi 

jobbar i en ’prestationsbransch’, vi presterar. Det är lite som idrott, presterar vi inte, 

då blir det inte bra. För att prestera bra då måste man ha trivsel och man måste känna 

förtroende för kollegorna. Och det har blivit bättre och det syns också på jobben” (A3).  

 

Med förtroende som grund är det mesta möjligt, därifrån läggs grunden för vad de 

anställda och kunderna kan tillföra varandra, värde för varandras verksamheter, där en 

anställd menar att denne ”vill hellre kalla det för ett samarbete än kundleverantör för 

att det är roligast för oss att arbeta tätt och så nära kunden som möjligt” (A5). ”Man 

jobbar ganska nära kunderna och man lär sig ganska fort vad de tycker om och vad de 

inte tycker om och hur de vill ha det och hur de inte vill ha det. Så oftast kan vi anpassa 

grejerna ganska bra för att man lär känna kunderna ganska väl” (A1). Det är också en 

trygghet för kunderna att Yours har insikt i alla delar av projektet; budget, deadlines och 

planering. A1 påpekar att de har en anställd på Yours som ser till att alla ”levererar i tid 

så vi att kan skicka till ställen men att kunden kan släppa det. Så att de vet att när de 

gör en beställning så levereras det i tid, att det slutförs och de behöver inte hålla alla 

deadlines i huvudet”.  

5.2.2 Samarbetet 

Som framkommit ovan, är det mer regel än undantag att de anställda arbetar nära sina 

kunder i processen. Vissa jobb är kortare och enklare och då krävs det mindre 

inblandning från kunderna för att Yours ska kunna leverera det som efterfrågats. I 

flertalet projekt är dock oftast kunden till stor del involverad (A2). Faktorer som verkar 

ha betydelse för aktiv kundmedverkan är längden för projektet, projektets budget och 

även hur involverad kunden själv vill vara i processen (A1, A4, A5). A1 hänvisar till att 

”det är jätteolika också, beroende på vad det är för kund och vad de har för erfarenhet. 

Många vill inte vara involverade … sen så finns det de som jobbar som marknadschefer 

eller så och de är ju mer insatta i det och de är ju mer involverade i det också och har 

mer åsikter och tycker till”. Det visade sig också att det är olika beroende på vilken roll 

den anställde har i projektet och i vilken fas projektet är. I början är oftast hela 

projektgruppen involverad i samtalen med kunden, besök hos kunden och research om 

kundens företag (A3). Sedan ändras det beroende på vilken uppgift varje anställd har i 

teamet, vissa har mer kundkontakt än andra och i vissa faser är den anställde mer 

involverad än i andra (A1, A2, A3, A5). Allt beror på den kompetens den enskilda 

anställde innehar och i vilka situationer den krävs. Oftast är det ju flera projekt som 

pågår samtidigt, så de anställda kan inte lägga all sin tid på ett och samma projekt (A3). 

Eftersom de anställda innehar olika kompetenser som ibland går omlott om varandra 

varierar det vilken uppgift de anställda har i projektteamet beroende på vilket projekt 

det är tal om (A2). A1 nämner att denne tror att den viktigaste aspekten som kunderna 

värdesätter hos de anställda på Yours är att leveranstider hålls, någonting som A1 
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arbetar med både internt och externt ”så att de vet att när de gör en beställning så 

levereras det i tid, att det slutförs” (A1). 

Samarbetet visar sig också i form av studiebesök hos kunden, en anställd nämner att 

denne till viss del gör sitt arbete i kundens lokaler istället för i Yours lokaler och att 

kundmöten sker i båda parternas respektive lokaler (A1, A4). Allt beror på i vilken fas 

projektet är och vilken typ av projekt det är som den anställde utför, i vissa projekt är 

det extra viktigt för den anställde att den vet hur organisationen ho kunden är utformad 

och fungerar i det dagliga arbetet (A4). ”Jag vill gärna involvera kunden så mycket som 

möjligt därför att ju mer vi involverar kunden i våra processer, desto nöjdare blir 

kunden i slutändan med leveransen” (A5). A1 poängterar vikten av att känna sina 

kunder för att kunna leverera kommunikationen, ”det är jätteviktigt att förstå 

verksamheten för att kunna arbeta med dem”. 

 

Några av de anställda förde samma resonemang angående samarbetet med kunderna 

som det interna arbetet inom Yours. Det är ”högt till tak” (A4) även där och 

diskussionerna förs som ett ”givande och tagande” mellan parterna (A5). ”Det bästa 

samarbetet är ju när man är öppna och vet vad varandra vill, att det flyter på bra och 

att man förstår varandra” (A1). Samarbetet baseras på att dialogen mellan parterna 

sköts på ett bra sätt och att det är en öppen kommunikation där båda parterna får komma 

med synpunkter och idéer (A1, A3). Vem som för dialogen varierar. Oftast förs 

dialogen i första hand mellan projektledare och kund, medan det i andra fall är tal om att 

kunden talar direkt med den anställde som har ansvar för ett visst område som kunden 

har synpunkter på eller med flera anställda på samma gång (A1, A2). I vissa projekt är 

det endast någon enstaka anställd inblandad vilket gör det lättare och ibland effektivare 

att utföra arbetet på plats hos kunden (A4). Men som med all kommunikation finns det 

nackdelar även med sättet som kunderna kommunicerar med Yours och vice versa. En 

anställd konkretiserar en nackdel, ”det är som viskningsleken, när man viskar till 

varandra såhär och så ändras ju ’säget’ jämfört med om kunden säger till mig direkt, 

då kanske jag förstår det på ett annat sätt än om en annan person ska återberätta det 

till mig och så kanske de glömmer vissa nyanser och sådär och så blir det helt tokigt” 

(A2). En annan nackdel är att det är ett tidskrävande arbete att ha ett sådant nära 

samarbete, och med tid kommer den monetära frågan in i bilden, en viktig aspekt att ta 

hänsyn till då företaget ska vara lönsamt (A3, A5). A5 fortsätter med att ”det tar mycket 

tid att jobba tillsammans med kunderna men det ger mycket mer glädje i slutändan 

därför att man brinner så mycket för kunderna och deras möjligheter att lyckas”.  

 

Några av de anställda nämner även att ett optimalt samarbete skulle se ut enligt följande 

”alltså det roliga är ju oftast när man får fullt förtroende och fria händer att göra 

någonting, såklart” (A1) och ”det är nog en kund som kommer och säger ’ni får göra 

precis vad ni vill, gör något bra, jag har ingen gräns för vad det får kosta’ ” (A2). 

Samarbetet grundar sig här på ett förtroende och en vilja att få arbeta fritt med projektet 

för att kunna säkerställa kvaliteten. Myntets baksida blir dock att detta oftast är ett 

ohållbart arbetssätt då Yours är ett vinstdrivande företag. VD:n Anton Norberg förklarar 

det som ”vi har en massa folk som vi ska dra runt och ha intäkter för det är inte 

konstnärer som får som sitta och utveckla och måla över tiden det får ta hur lång tid det 

vill” (personlig kommunikation, 20120313). 

 

Samarbetet tar enligt de anställda inte slut vid leveransen av den köpta 

kommunikationen, ”utan leveransen i slutändan så finns det ingen början så varje 
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leverans är ju början på något nytt. Där försöker vi naturligtvis knyta ihop så att vi har 

så kontinuerlig dialog med kunderna som möjligt” (A5). A5 menar att de anställda 

försöker ha en aktiv kommunikation med kunden och känna av om det är något nytt på 

gång, allt för att komma över nya projekt så smidigt och så snabbt som möjligt. A5 

förklarar det som att ”vi ’fikar efter uppdrag’ och ser till att vara nära kunden, besöka 

kunden, träffa kunden, gärna under lite avslappnade former och så vidare för att 

bibehålla relationen, underhålla, elda på i relationen kanske kunna sticka in en pinne i 

brasan, tända en eld för att man ska få lös uppdragen och så efter en viss bearbetning 

så lossnar oftast de här uppdragen”. Det viktigaste för att en leverans ska vara början 

på något nytt är att Yours klarar av att leverera det som efterfrågas (A5), ”upplever inte 

kunderna att det vi gör blir bra eller ger dem något extra, då går de härifrån” (A3).  

5.2.3 Kvalitet 

På frågan hur de anställda definierar kvalitet var svaren något spretiga, som något 

”genomtänkt. Att det vi gör är genomtänkt egentligen. Att man har tänkt igenom alla 

steg” (A1), eller ”att det ska ge resultat” (A4), eller att det är ”kundnyttan” (A3) som är 

definitionen av kvalitet. A2 svarar att kvalitet är ”att man lämnar ifrån sig ett bra jobb 

helt enkelt, man släpper inte iväg någonting som känns halvfärdigt och man inte är nöjd 

med tycker jag, för mig är det kvalitet. Att man är nöjd själv också” och A5 som 

”livskraft. Utan kvalitet inget arbete. Kan vi inte leverera det som är kvalitet, då ska vi 

ju pyssla med något annat”. Alltså, en kvalitetsnivå som krävs för att kunna överleva i 

konkurrensen från andra företag i branschen. 

 

Kvalitetssäkringen i den branschen som Yours är aktiv inom, kommunikations 

lösningar, är svår att genomföra på ett standardiserat sätt eftersom ett projekt oftast inte 

är ett annat likt. Enligt VD Anton Norberg finns det andra sätt att tänka i ett sådant läge 

och det är det som modellen för Yours arbetsmetodik är till för. ”Hur man bör arbeta, 

oberoende vad lösningen är utan mer fokusera på vad är uppgiften? Vad ska vi lösa för 

någonting? Istället för att tänka slutkanal och vara produktionsbyrå så ska vi vara en 

kommunikationsbyrå. Och det är ju en modell som revideras, utvecklas, förbättras, 

förfinas och tvättas med jämna mellanrum så att det är ju ett resultat av många års 

arbete och erfarenhet om vårt sätt att jobba” (personlig kommunikation, 20120313; för 

modellen, se Figur 4 i kapitlet Yours Kommunikationsbyrå AB). Konceptet 

kompletteras av att de anställda själva, med sin kompetens, ser till att det som levereras 

är av hög kvalitet. I många fall sker korrekturläsning av kollegor och ibland testas 

idéerna på utomstående, för att se om någon med ett annat perspektiv än de anställda 

förstår upplägget (A4).  

 

De anställda nämner också andra delar som är viktiga för att uppnå hög kvalitet på det 

de levererar, vissa aspekter är nämnda ovan som ett nära samarbete, att de håller 

deadlines och att de anställda i projektgruppen har förtroende för varandra i sitt arbete. 

Andra delar är de som kommer nedan; kompetens, värdeskapande och customer delight 

som alla tre enligt de anställda bidrar till hög kvalitet i projekten.  

5.2.4 Kompetens 

För att överhuvudtaget kunna konkurrera i en sådan konkurrensutsatt bransch som 

kommunikation krävs också en hel del kunskap, det är de intervjuade anställda överens 

om. Efter att Yours inledde arbetet med sin omorganisation och namnbyte för tre år 

sedan har större vikt lagts vid omstruktureringar med arbetsuppgifter, arbetsmetodik och 

att nyrekryteringarna ska passa företagets övriga kompetens ännu bättre så att de med 

specialistkunskaper ska kunna komplettera varandra (se kapitlet Yours 
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Kommunikationsbyrå AB). ”Det handlar ju om att ge tillgång till dem, de resurser som 

vi besitter, både kompetens och de resurser som vi besitter för att kunna åstadkomma 

det de behöver och både vad det gäller utveckling och försäljning av produkter och 

tjänster, men också hur man uppfattas på marknaden, hur man tas emot av en marknad 

på olika sätt för att i senare läge kunna sälja sina produkter eller tjänster” (A5). A1 

nämner vikten av att ha rätt personer arbetande med projekten ”sedan går vi tillbaka i 

vår grupp och samlar ihop de människor som vi anser är bäst lämpade att jobba för det 

här uppdraget och den kunden”. Då är inte bara kompetens inom det yrkesområde man 

arbetar som är viktigt för de anställda att inneha, det är också kunskap om de olika 

branscher som kunderna arbetar inom och vad som är nytt och på gång inom dessa 

(A5). Att ha god kunskap om marknaden som kunden arbetar inom gör att Yours kan 

komma med bättre lösningar för kunden och i vissa fall kan kunden behöva något annat 

än vad denne efterfrågar (A2). A2 förklarar att kunden ibland ber om något som 

projektgruppen inte tycker är rätt för kunden vid tillfället. Projektgruppen genomför den 

definierade uppgiften men presenterar även förslag på alternativ som de tycker passar 

bättre, ”man ger dem ett litet smörgåsbord med lite andra saker som de kanske inte 

tänkt på”(A2).  

 

Det kan också vara så att kunden inte direkt kan definiera och precisera sitt problem, 

bara att deras nuvarande kommunikativa strategi inte fungerar på det sätt de vill och ”de 

säger istället att ’vi vill få det här att fungera bättre, vi vill sälja fler skor’ till exempel” 

(A3). Då innebär det för Yours att de måste ha tillräckligt stor kunskap om kunden och 

särskilt kundens unika särdrag för att bidra till att förbättra kundens kommunikation 

(A3). A5 beskriver att de ibland måste ”backa ut från det där och försöka ta ett 

helikopterperspektiv på kunden igen och bevaka och se trender, vad händer i deras 

bransch, vad är deras förutsättningar för att lyckas på deras marknad”. A3 menar till 

exempel att ”en sanning i vår bransch, en bra produkt säljer sig själv, NÄSTAN”, alltså 

att det krävs lite mer än en bra produkt, det unika med produkten måste kunna 

kommuniceras och på rätt sätt. Ibland uppfattar de anställda det som att kunderna 

åtminstone tror att de vet vad som behövs och då är det viktigt för de anställda att de 

kan förklara vad de föreslår som lösning istället (A5). En av de anställda förklarar det 

som ”ibland kanske man tycker att det är andra saker man ska kommunicera än vad 

kunden tycker”(A4).  

 

Speciellt viktigt är det att de anställda kan ge förklaringar utifrån erfarenhet eller på 

annat sätt visa att de har grund för sina förslag (A5). Det som är svårt i 

kommunikationsbranschen är att det som som anses ”bra” är ett subjektivt mått och är 

olika från kund till kund och från tillfälle till tillfälle (A3). A3 förklarar det med orden 

”det är som vi brukar säga charmen och förbannelsen med vårt jobb, i slutändan är det 

’tyck’. Det är ju ingen vetenskap marknadsföring, det finns ingen regelbok om ’såhär 

gör du’” (A3). Oftast är det inte kunden själv som ska känna sig tilltalad av 

kommunikationen utan det ska passa kundens målgrupp för att nå bästa möjliga resultat, 

men det slutgiltiga godkännandet av en idé ligger ju ändå hos kunden, ”tycker kunden 

inte om det, då spelar det som ingen roll. Det är ´tyck´” (A3). Som i alla samarbeten 

kan också den mänskliga faktorn ha betydelse, det kan ju vara så att den anställde 

missuppfattat kunden och att kunden därför inte godtar den föreslagna idén (A1).  

 

Det kan också te sig så att de anställda föreslår något som kunden inte sett eller använt 

sig av tidigare, kanske att förslaget är ”lite vågat, att man vill sticka ut med 

kommunikationen och då kan det ju vara så att kunden känner att de är lite osäkra” 



    

 

49 

(A4). Då är det de anställdas jobb att kunna förklara och exemplifiera sina tankar och 

varför den föreslagna idén skulle passa kunden bättre än vad kunden hade i åtanke (A4). 

Det viktigaste för A4 angående förslagen som de anställda överlämnar till kunderna är 

”att man själv känner att man kan stå för det, att man är trygg i det”. Då är det också 

viktigt att kunden kan förstå varför Yours föreslår en viss idé, och då är det viktigt med 

den här öppna dialogen som förklarades tidigare mellan kunden och de anställda i 

projektgruppen (A3). Det kan också förstärkas med att kunden får tillgång till den 

information som de anställda samlat ihop om kundens företag genom research och 

samtal med den berörda kunden och människor i eller runt kundens företag (A3). Om 

det visar sig att de anställda och kunden uppfattar behov och förmågor olika kan det 

underlaget hjälpa till att visa ”såhär uppfattar vi situationen” och då kan eventuella 

frågetecken enklare rätas ut (A3).  

5.2.5 Värdeskapande 

Värdet i ett samarbete av sådan karaktär som i fallen vi studerat är av två sidor. För 

Yours finns ett ekonomiskt, ett erfarenhetsmässigt och ett marknadsföringsvärde (A3, 

A5).För kunden kan ett värde skapas, antingen genom fler sålda exemplar och/eller en 

större tillströmning av kunder eller att kommunikationen har nått ut till önskad 

målgrupp (A3, A4). Det ekonomiska värdet återkommer i vissa av de anställdas svar. 

Det handlar dels om att tiden som läggs på respektive kund i slutändan ska resultera i 

debiterbar tid så att Yours lönsamhetsmål kan uppnås (A3, A5). Respondenterna 

betonar betydelsen av att knyta kunderna till sig med hjälp av olika evenemang, och att 

den kostnaden istället får debiteras senare i ett projekt med kunden eller från andra 

projekt, men att kostnaden inte får bli ”för” stor (A3, A5). Men ibland är den 

ekonomiska aspekten underordnad då Yours istället prioriterar att synas i ”rätt” kretsar 

och komma i kontakt med kundföretagens nätverk (A3, A5). Enligt vissa anställda är 

denna typ av ej debiterbar tid viktig (A3, A5). En anställd säger till exempel att det 

viktiga i dennes arbete är att ”det ska gynna kunden” och att köpet av tjänsten inte är till 

för att Yours ska glänsa, utan för att resultatet ska gynna kunden (A4).  Sedan ska det 

som kunden efterfrågar kunna levereras, och i vissa fall är det av olika anledningar inte 

möjligt att leverera alla typer av projekt, och ”man måste försöka selektera litegrann 

beroende på vad man tror skulle passa vår kundportfölj” (A5).  

 

Det är alltså inte bara för Yours att ta alla möjliga projekt de kan, det handlar också om 

att kunna stå för de uppdrag de genomför samt försöka få så bra referenser som möjligt 

för att i nästa läge kunna använda dem för att ”vinna” en kund senare, A3 menar att 

företaget ”aldrig är bättre än våra kunder”. A5 uttrycker också att ”just den här 

strömningen av kunder, uppdrag, folk, idéer och tankegångar, är jätteviktig för att 

skapa ett klimat som är framåtsträvande, tänkande, utvecklande både för oss själva och 

för våra kunder”. A5 menar också att det är viktigt att de anställda har ambitionen att 

skapa värde både för kunden och för företaget vilket märktes då denne skolades in i 

organisationen. Denne fortsätter med att förklara att denne tycker att alla anställda är 

engagerade och tar stort ansvar för det värdeskapandet själva i sina egna interaktioner 

med kunder och att det sammantaget med allas olika kompetenser och erfarenheter är 

det som skapar det slutgiltiga värdet genom bra leveranser av projekten (A5). A5 

betonar även vikten av att projekten följs upp, både för kunden och internt, för att de 

anställda ska få med sig nyttiga lärdomar och för att kunden ska kunna komma med 

synpunkter på samarbetet. Enligt A3 är det vitalt i branschen att rekrytera nya 

människor med nya perspektiv för att företaget ska kunna prestera så bra som möjligt. 

”Det är alltid intressant att få in folk som dels inte känner branschen och som dels inte 

känner Luleå, som har ett helt annat synsätt på det vi gör och på våra kunder”, annars 
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är det lätt att de anställda faller in i ett ekorrhjul angående arbetssättet med kunder som 

de redan känner till och redan har erfarenhet av att arbeta med (A3).  

 

För att återgå till den andra sidan som förklarades i början av avsnittet ovan, kundens 

värde, så nämner A4 att denne tror att värde för kunden uppstår ”när kommunikationen 

har lett till fler affärer. För det är ju det det mesta handlar om, eller att de har nått ut 

med det de vill nå ut med”. VD Anton Norberg för ett liknande resonemang och säger 

att ”det finns inte obegränsat med pengar utan man får tänka mycket hur utnyttjar vi de 

pengarna. Eller det är en investering, inte en kostnad. Jag ser det som en investering 

och jag vill att mina kunder ska se det så också så att de får tillbaka så mycket som 

möjligt baserat på de pengarna som de satsar. Det är viktigt att affärsnyttan för 

kunderna är hög också” (personlig kommunikation, 20120313). A3 förklarar också ett 

exempel på värdeskapandet, att Yours ”vill ta in kunden mycket tidigare i själva 

processen. För att, ett: det blir bättre jobb och två: förhoppningsvis så blir det ett bra 

jobb och då knyter vi kunden till oss. Så det är ganska enkelt en win-win situation”.  Det 

kan också vara det faktum att Yours kan komma med förslag om ett projekt som kunden 

själv inte tänkt på som är värdeskapande för kunden (A5). För Yours handlar det om att 

göra en ordentlig research om både kunden och kundens marknad för att veta vad som 

krävs inom den bransch som kunden är verksam i och att det unika för den kunden ska 

träda fram i kommunikationen (kommunikationen är alltså det som Yours 

tillhandahåller och levererar, se Begreppsförklaringen eller kapitlet Yours 

Kommunikationsbyrå AB) (A3, A5). Om Yours har god kännedom om kundens 

organisation och marknad är det också lättare att leverera passande kommunikation, en 

av de anställda uttrycker det som ”det är lite som att hänga upp måltavlan på väggen 

innan du kastar pilen så att du vet vad du ska sikta på för att träffa rätt” (A5). A3 tror 

att kunderna uppfattar Yours som ”en ganska familjär byrå” och ”som ganska trevliga 

att ha att göra med”. Stommen för hela branschens överlevnad är kunden, ”alltså 

kunden har ju som alltid mer eller mindre, sista ordet” (A4). Det är alltså viktigt att 

tillgodose kundens behov och att göra det på kundens vis.  

5.2.6 Customer delight 

Flera av de anställda nämnde i intervjuerna att de på olika sätt vill göra ytterligare mer 

än vad som ursprungligen var tänkt, att leverera lite mer än vad kunden förväntade sig 

(A2, A4, A5). På frågan vad den anställde trodde att kunden värderade högst i sitt 

samarbete med Yours svarade A3 ”profession och kvalitet, alltså kreativt. Man måste 

komma till oss för att vi är så väldigt bra på att göra roliga idéer. Om man har ett 

problem och man kommer till Yours så blir det bra, för de kan. Alltså en professionell 

attityd, det professionella hantverket. Annars kan man gå till vilken byrå som helst, men 

man väljer Yours för då blir det någonting extra, riktigt bra och de törs ta ut 

svängarna”. A2 trodde att vad kunden värdesatte mest var ”den här oväntade grejen 

som man kanske inte själv tänkte på”. 

 

”Det viktigaste är ju att nå ut. Att man har nått ut, att man har anpassat det man skulle 

göra. Om det är en kampanj, att man har riktat det mot rätt målgrupp, att man har valt 

rätt mediekanal och att man också på något sätt kan mäta och se att det har gett något 

för kunden och det som de vill uppnå såklart, det är ju jättebra men om det har blivit 

lite bättre än det så är det ju det bästa” (A4). A5 fortsätter ”det är som sunt förnuft att 

agera på det sättet egentligen”. 
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5.3 Kundernas upplevelse 

5.3.1 Förtroende 

På frågan vad kunderna tycker är viktigast i deras samarbete med Yours uttrycker en 

kund sig att de ”förstår beställaren, kan företaget” (K4) vilket är en central del i deras 

arbetsmodell (se kapitlet Yours Kommunikationsbyrå AB). Den personliga kontakten är 

även viktig, någonting som ofta ligger till grund för att ett förtroende ska kunna skapas 

(K3). Samma kund beskriver även att Yours ibland vågar säga nej och istället uttrycka 

sig ”vet du det där tror jag faktiskt inte är bra, jag tror vi gör såhär istället” (K3) 

någonting som i stor grad bygger på ett ömsesidigt förtroende. 

5.3.2 Samarbetet 

Alla kunder är överens om att samarbetet med Yours till största del fungerar bra och att 

samtliga är väldigt involverade i processen för sina projekt. På frågan om de som kund 

har möjligheten att komma med inputs angående ett projekt under processen pekar alla 

svar åt samma håll, det är lätt att komma med idéer till de anställda och att de idéerna 

diskuteras och att eventuella förändringar genomförs (K1, K2). Två av kunderna 

framför också resultatet av att Yours lär känna sin kund närmare och att samarbetet då 

blir bättre och effektivare (K2, K3). K3 säger till exempel att ”det har blivit bättre med 

tiden också när man förstår varandra och hur man fungerar och så går det till sig”.  

 

En stor del av samarbetet grundar sig i kommunikationen mellan parterna. Dialogen 

däremellan följer samma mönster för samtliga svaranden, ”vi har ganska rak 

kommunikation” (K2) och det är oftast kunden som tar kontakt med Yours när 

någonting behöver göras ”det är oftast på initiativ av mig, jag har gjort en beställning 

som de har levererat och så har jag återkopplat med kommentarer och synpunkter (K5). 

Angående vem kunden pratar med av de anställda i projektgruppen svarade K2 

”projektledaren har ganska god kunskap om vad vi vill ha, känner till området och 

känner till kunden men sen är det bra att prata med grafikern när det är något konkret 

man har, om man vill ändra något i annonsen som inte projektledaren behöver vara 

involverad i, och då är det bra. Det blir rätt direkt och det går snabbare ibland har vi ju 

jätte bråttom med vissa annonser och sådär och då kan man ringa direkt till grafikern 

och säga att ändra det här så är det färdigt sen”. Det visade sig att det skiljer sig lite 

bland kundernas svar på frågan om vem i projektgruppen de kommunicerar med. K3 

förklarar att ”jag går alltid via projektledaren så sen när vi har träffats då beroende på 

vad det är för någonting som vi ska diskutera då som till exempel när vi pratade om 

design av webben ja då är det webbansvariga som sitter med eftersom det då är han 

som sitter med då det är denne som kan programmera och handlar det någonting om 

text ja då sitter copywritern med också så att, men jag går alltid via projektledaren 

vilket jag tycker är bra då. När det är flera, då vet inte den ena vad de andra gör”.  

 

Det skiljer även hur kunderna samarbetar med Yours eftersom projekten är väldigt 

olika. Kundernas projekt skiljer sig åt och en kund uttryckte sig som att ”de ska vara 

glada att de får ett uppdrag, de är ju inte ensamma att arbeta med det här” (K1) vilket 

syftar till att konkurrensen på Yours marknad är hård. 

 

För ett företag är Yours ansvariga för större delen av all kommunikation, för ett annat är 

det mindre tryckerijobb och för ett tredje finns ett ramavtal för all marknadsföring (K1, 

K2, K3). En av kunderna uttryckte att de gärna skulle se ett större samarbete med Yours 

i framtiden ”jag vill ju använda dem mer för strategi och låta dem vara lite mer 

kreativa, det är min målsättning” (K1). Anledningen till att det är olika typer av projekt 
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är givetvis att kundernas uppdrag är olika, men också att vissa av kunderna är delar av 

större företag som har en nationell byrå i en annan del av landet som sköter det mesta av 

kommunikationen (K1, K5). Dock påpekar dessa kunder att det som är bra med 

samarbetet med Yours, oavsett i vilken utsträckning det sker, att ”fördelarna är 

naturligtvis närheten och lättare till en personlig relation, man kan träffas oftare 

fysiskt, mer spontant och man sitter i samma region. Det är klart att det är en fördel” 

(K5). K5 poängterar också något som skulle kunna vara en nackdel med att ha ett sådant 

nära samarbete som det innebär att samarbeta med Yours eftersom Yours huvudsakliga 

fokus är att utgå från Luleå, nämligen ”nackdelar kan vara myntets baksida, man kanske 

inte ser samma perspektiv utifrån som en byrå i Stockholm ser på oss”.   

 

K1 menar att fördelarna med samarbetet är att det är lättare att diskutera projekten och 

eventuella förändringar med de anställda om kunden kan träffa dem fysiskt. K3 har ett 

annat perspektiv på företag med globala byråer, ”man måste ha en personlig kontakt 

med kunden. Det skulle inte fungera för mig i alla fall att skicka in via telefon till något 

huvudkontor i Stockholm någonstans, det skulle nog inte fungera. Jag vill gärna ha 

kontinuerliga fysiska träffar med den jag köper tjänster av”.  K2 tycker att det går 

fortare vid ändringar om projekten genomförs i ett nära samarbete med företaget man 

köper tjänsten av och K4 menar att fördelarna av ett nära samarbete är, precis som 

någon av de anställda förklarade tidigare, att slutprodukten blir bättre då. Men vad 

innebär det då att projektet blir bra, vad är egentligen kvalitet för kunderna? 

5.3.3 Kvalitet 

Även kundernas svar kring begreppet kvalitet skiljde sig stort mellan de olika 

respondenterna. Kundernas svar på frågan var sammanfattat ”att få mer än förväntat” 

(K4), ”att uppdraget ska uppfylla kraven både innehållsmässigt och layoutmässigt och 

leveranssäkerhet” (K5) och att ”det ska vara nytt, alltså någonting som jag inte har sett 

förut, så att man känner att det är kreativt och att det kommer nytt hela tiden” (K2). K2 

beskriver vidare att denna haft både positiva och negativa erfarenheter och uttryckte sig 

angående det som Yours tagit fram ”yes det här är precis det jag ville ha. Det här har 

jag aldrig sett förut och det här känns nytänkande och det här kommer säkert att bli 

bra” respektive ”det här verkar som samma sak som vi har gjort en gång och det känns 

som en kopia på någonting annat och så vidare”. 

 

K3s svar på frågan om kvalitet var ”det är det mest missbrukade ordet i världen, som 

gammal sixsigma räv är man allergisk men att tillgodose kundens krav och behov”. För 

denne kunden innebär kvalitet allstå att det företaget presterar det som är 

överenskommet (K3). K1 menar att det viktigaste är att Yours känner kunden ”eftersom 

jag producerar mycket som andra personer i slutändan ska antingen läsa eller använda 

sig av så är jag beroende av att vårt företag måste kunna stå för det Yours levererar”. I 

vissa fall kan det vara svårt att hinna med att det som levereras kvalitetsgranskas 

eftersom vissa uppdrag som Yours anlitas för är inom en väldigt kort tidsrymd (K2). 

”Det bästa är ju om det är flera parter som kan titta på det så att det inte bara blir en 

persons åsikt men det är när man har bråttom som man oftast tummar på kvaliteten, då 

kan det bli fel” (K2). En av kunderna har tidigare haft problem internt, främst med att 

komma med informationen till Yours i tid, något som har påverkat kvalitetssäkringen 

”tidigare var det lite struktur och Yours ville jobba mer strukturerat men det var väldigt 

mycket skjuta från höften och sista minuten” (K3). 
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På frågan om det finns någon minimi- eller maxnivå på kvalitet svarade de tillfrågade 

kunderna en aning olika. Med frågan ville vi undersöka om det fanns några nyanser 

eller skalor av kvalitet, så att det kan ”räcka” i vissa fall med en lägre kvalitet. K5 

menade att det inte finns några nyanser, antingen så är det kvalitet eller så är det inte det 

”kvalitet då är det kvalitet. Dålig kvalitet, icke-kvalitet, då är det ju minimum och då är 

det ju inte kvalitet. Då har man ju inte hållit leveranssäkerhet och det har inte fungerat, 

men då är det ju inte kvalitet”. Det finns även tillfällen då kunden efterfrågat ett arbete 

och fått det enligt överenskommelsen men att det inte var så som kunden förväntat sig. 

Då kanske kunden anser att den har kunskapen som krävdes för det uppdraget själv, 

”det är väl om man skickar in någonting och ber dem göra om, eller göra någonting av, 

om jag skickar in en wordfil och säger jag vill ha ett fotat brev, gör det och så får jag 

tillbaka någonting som ser ut som ’hej kom och hjälp mig’ då tänker man såhär ’fan det 

där hade jag kunnat göra bättre själv’ men nu har jag betalat byrån för att de skulle 

göra det” (K1). Uppdraget var således utfört men inte på det sätt kunden ville.  

 

Det handlar följaktligen om att Yours måste använda sin kompetens och sina anställda 

för att visa att de är i framkant i branschen och att de är bättre på sitt arbete än en person 

som inte är lika insatt. K3 menar att ”alltså det ska ju vara tillräckligt bra, det kanske 

räcker att det är tillräckligt bra så att kunden är nöjd, sen kan man ju ge kunden ett 

mervärde”, det finns alltså olika grader av kvalitet. K2 påpekar också att det kan finnas 

bakomliggande orsaker till olika nivåer av kvalitet ”ibland handlar det ju om 

finansiering också, man kanske inte har resurser att göra det vad man vill eller arbeta 

med materialet längre”. K2 kan alltså ha en viss förståelse för kvaliteten på leveransen 

av projektet om denne vet bakgrunden, som i många fall ligger hos kunden på grund av 

tidsbrist eller ekonomiska frågor. 

 

Men i vissa fall blir det ändå inte som kunden tänkt sig, trots att kunden diskuterat med 

Yours och kommit överens om upplägget på projektet (K3). Man skulle då kunna säga 

att kundens minimigräns för kvalitet inte blivit nådd. K2 sa att det hänt någon gång att 

denne känt att ”det här verkar som samma sak som vi har gjort en gång och det här 

känns som en kopia på någonting annat” angående projekt som inte gått riktigt som 

kunden tänkt. K2 fortsätter och förklarar återigen vikten av rak kommunikation om 

något inte blir som förväntat eller om något missförståtts (som tidigare diskuterats ovan 

i avsnittet Samarbetet). K3 tror också att det kan ha med den nedlagda tiden att göra, att 

resultatet hade kunnat vara annorlunda om båda parterna träffats eller diskuterat mer 

under tiden för projektet. Det mest konkreta som någon av kunderna svarade angående 

delar som går att förbättra för Yours i sitt samarbete med kunden har att göra med 

leveranstid och återkoppling (K1, K5). K5s svar på frågan om denne var tillfredsställd 

med den kompetens och de resurser som sattes till dennes projekt var ”det jag möjligtvis 

känner kan förbättras är leveranstid. Ibland tar det lång tid att få återkoppling och 

leverera”.   

Även K1 yttrade sig om hur samarbetet skötts på ett kanske inte alltid tillfredsställande 

sätt ”tidigare då kunde det vara så att antingen så glömde de bort det man kommit 

överens om eller så förutsatte man, och så fick jag inte bekräftelse och så kom det inte 

på det datumet ändå för att underleverantören inte skötte sitt jobb vilket drabbade 

Yours”.  

5.3.4 Kompetens 

Flera av kunderna har i sina svar påpekat kompetensen hos Yours som något positivt, 

något som gjort att de fått ut mer av sitt samarbete än vad de ursprungligen trodde (K2, 

K3). Till största del rör det händelser då Yours anställda kommit med nya förslag och 
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tankegångar jämfört med vad kunden själv tänkt sig, förslag som visat sig vettiga och 

användbara. K2 säger att ”ibland så kan jag kalla dem hit för att jag inte riktigt vet vad 

jag vill göra. Då brukar jag ge i uppdrag att de ska guida mig eller hjälpa mig eller 

komma med förslag och då gör de ju det också”.  

 

Alla tillfrågade kunder var belåtna angående projektgruppens kompetens, alltså att 

kunderna kände att det fanns tillräckligt med resurser och kompetens för att kunna 

leverera uppdragen (K1, K2, K3, K5). K3 uttrycker det som ”alla har ju sin specialitet 

och sin del, en håller skriver och en är duktig på programmering och en är duktig på 

webbdesign och så vidare. Jag tycker de har rätt besättning”. K5 åskådliggjorde ett 

tillfälle då denne gav en väldigt luddig beskrivning till projektgruppen på Yours om ett 

uppdrag och fick trots det en väldigt konkret och bra lösning, ”jag sa bara gör 

någonting och de kom och det var klockrent”. Det utförda projektet resulterade alltså i 

mer än vad kunden kanske tänkte sig, ett sätt att skapa värde från Yours sida.  

5.3.5 Värdeskapande 

Värde är ett väldigt subjektivt definierat begrepp och definitionerna skiljer sig därför 

mycket åt beroende på vem som tillfrågas. Det viktigaste för K4 för att denne skulle 

känna att samarbetet med Yours var värdefullt var att Yours ”förstår beställaren, kan 

företaget”. Flera av kunderna hänvisar i sina svar på frågan om vad som är viktigast i 

samarbetet med Yours, att det var att det som levererades var av hög kvalitet (K1, K2, 

K5). Andra faktorer som spelar roll är ”kostnaden ska vara rimlig jämfört med den 

benchmark som finns” (K1), ”viktigast är ju att de levererar material som stämmer 

överens med vår profil” (K2) och ”den här personliga kontakten den tycker jag man bör 

ha med sin kund, sen är de ju väldigt lyhörda. Men även att de inte bara säger ja till 

allt” (K3). K3 fortsätter sitt resonemang angående vikten av att Yours vågar säga emot 

kunden och ge andra förslag ”de kan även komma och säga nej och inte säga ja till allt. 

De kan faktiskt komma med konkreta saker som vi borde göra såhär istället för att det 

blir bättre på grund av att … men naturligtvis som jag sa, ber jag dem göra ett jobb - 

jovisst då gör de ju det”.  

 

Det är viktigt för kunderna att Yours tar vara på de möjligheter de har att tillfredsställa 

kundernas krav och behov (K1, K5).  

 

Yours kan också skapa värde genom att föreslå nya tillvägagångssätt eller ge förslag 

från ett annat perspektiv än kunden men det absolut viktigaste med det Yours levererar 

enligt K3 var att de ”ska ge kunden vad kunden är villig att betala för, sen kan du ju 

skapa ett mervärde i det men kunden måste ju värdesätta det också” . Det viktigaste är 

att det är något som skapar värde för kunden, Yours måste därför veta vad dess kunder 

värdesätter för att kunna leverera värdet. Till exempel menar K3 att denne ”vill att en 

reklambyrå ska göra åt mig det är att de egentligen förpackar mina idéer lite 

flashigare”. Med det menas dock inte att det är det som efterfrågas av de andra 

kunderna. Det är alltså av stor betydelse att Yours lär känna kunden och vet vad den 

efterfrågar, K3 förklarade ett av deras bra samarbeten med att ”de tankade ur mig mina 

tankar på ett bra sätt och fick över det”. På frågan hur kunden tror att Yours arbetar för 

att göra kunden nöjd svarar en av de intervjuade ”att man fortsätter ha ett samarbete 

med dem, att man stannar kvar” (K5). 

5.3.6 Customer delight 

Det finns även ett kompletterande sätt för Yours att skapa värde för sina kunder. 

Nämligen att leverera lite mer än vad kunden förväntar sig. På frågan om vad kunden 
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tror att de anställda tycker är viktigast i samarbetet svarade K3 ”leverera i tid och 

leverera bättre än vad som förväntas. Om jag skickar någonting och så har jag en 

vision om hur det ska se ut och så ser det bättre ut än vad jag hade trott själv så blir jag 

glad”. Att leverera över förväntan är något som tidigare lyfts bland svaren från 

kunderna, bland annat i diskussionen kring kvalitet då K4 definierade kvalitet som ”att 

få mer än förväntat”. Någon annan av kunderna menade också att det var genom att 

överträffa förväntningarna som Yours kunde skapa värde tillsammans med sina kunder.  

5.4 Sammanfattande kommentarer  
Vi avslutar med att åskådliggöra skillnader och likheter som vi kunnat urskilja från de 

empiriska resultaten mellan de båda parterna.  

5.4.1 Likheter och skillnader mellan de anställdas och kundernas upplevelser 

Ett slående faktum angående likheter mellan de två intervjuomgångarnas svar rörde 

samarbetet. Inblandningsgraden varierar beroende på uppdrag men det gemensamma är 

att båda parterna efterfrågar en tvåvägskommunikation, dialog. Det viktigaste är att 

både kunden och de anställda kan komma med idéer under processens gång och att de 

åsikterna väger lika. 

 

Båda parterna delar samma uppfattning om mängden involvering, de vill båda ha en stor 

del involvering för att de anser att det blir bättre kvalitet på projekten om de sköts så. 

Den personliga kontakten är även någonting som flertalet av de intervjuade lyfter fram i 

sina svar.   

 

En av de tydligaste likheterna mellan de anställdas och kundernas svar är att de alla 

verkar dela en bild av att industrin präglas av att ”leverera mer än förväntat”, någonting 

som sträcker sig från hur några definierar kvalitet till att andra förutsätter det i allt som 

Yours gör. Begreppet kvalitet har fått lika många definitioner som intervjusvar, men 

allmänna likheter är att de flesta verkar dela samma uppfattning om att kvalitet är 

någonting definitivt, någonting man inte kompromissar med och som inte går att mäta i 

olika skalor. 

 

Angående tidigare problem med leveranser verkar de dela uppfattningen om att det var 

ett problem tidigare, men att det blivit mycket bättre det senaste året och genom 

omorganisationen. Kunderna har detta mer färskt i minnet och lyfter upp det mer än vad 

de anställda på Yours men det finns som en underliggande faktor hos alla de svarande 

även om det uttrycker sig i olika former.  

 

En av de mer påtagliga skillnaderna som uppenbarar sig är den varierande synen på 

arbetet, främst ur ett kostnadsperspektiv. Kunderna eftersöker ett så prisvärt alternativ 

som möjligt medan flertalet anställda efterfrågar fria budgetar där de kan få utlopp för 

sin kreativitet. Ett sätt att förändra detta skulle kunna vara att mötas längs en slags 

mellanväg där kreativitet eftersträvas, men till ett rimligt pris.  

 

Yours försöker att samla på sig kunder inom olika industrier i deras ”portfölj” och 

uttrycker sig att de ibland behöver vara lite selektiva i sitt val av kunder. Denna 

uppfattning delades inte av alla deras kunder då en av dessa uttryckte sig så att Yours 

ska vara ”glad för alla uppdrag de får” (K1). Skillnaden här är förmodligen baserad på 

olika synsätt på marknaden de båda aktörerna agerar på samt att de kanske inte etablerat 

en tillräckligt djup förståelse för varandra och således står lite på olika sidor. 
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I och med det nära samarbete som de anställda på Yours och deras kunder har etablerat 

är det även intressant att lyfta upp att det är olika rutiner (eller brist på dem) som gör att 

olika kunder har olika angreppssätt när det gäller att ta kontakt med företaget. Vissa 

väljer att alltid gå igenom projektledaren medan andra väljer att ta kontakt direkt med 

den berörda individen i arbetsgruppen som har det ansvarsområdet som det berör (webb, 

tryck och liknade). Detta kan mycket väl vara en konsekvens av att de anställda på 

Yours har som de själva beskriver det ”högt till tak” och således kan jobba utan direkta 

hierarkiska led. De verkar även dela uppfattningen om att arbeten ska kvalitetssäkras i 

flera led, även om båda parter uttrycker att det ibland är ”snabba puckar” och att man 

ibland får ”gå på känsla”.  

 

 
 

 

Ovan ser vi en beskrivning av hur det abduktiva angreppssättet fungerat där vi 

kontinuerligt och systematiskt har gått fram och tillbaka mellan teori och empiri för att 

säkerställa att vi inte missat någonting eller saknat verktygen för att tolka resultaten. 

Modellen visar arbetssättet för att nå de empiriska resultaten samtidigt som modellen 

visar den växelverkan mellan teori och empiri som varit vårt arbetssätt under arbetet. 

  

Empiriska resultat 

Förtroende 

Samarbete 

Kompetens 

Kvalitet 

Värdeskapande 

Customer delight 

Teori 

Abduktivt               angreppssätt  

Figur 5 - Abduktiv metod, egen figur 
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6. Analys och diskussion 
I analyskapitlet har vi jämfört och tolkat de empiriska resultaten vi fick från den 

kvalitativa studien med de teorier vi undersökte i teorikapitlet. Vi valde även att föra en 

diskussion kring de resonemang som vi funnit intressanta och valt att vidareutveckla 

från teori- och empiridelen. 

6.1 Värdeskapande 
I teorikapitlet lyftes Prahalad och Ramaswamys diskussion rörande vem som definierar 

värdet. Författarna påpekade att det var kunden som delaktig i processen och 

medskapare till värdet som även definierade det (2004a, s. 5). Vid summeringen av vårt 

empiriska resultat gick det även att utläsa ur de anställdas svar på frågorna, att det var 

kundens uppfattning som var central för de anställdas arbete (A3). Kommunikationen 

som Yours levererade skulle skapa värde för kunden på något sätt (A3, A4), ”det ska 

gynna kunden” (A4). Zolkiewski et al. nämner att den interna kommunikationen måste 

fungera, annars är det svårt att leverera kvalitet (2007, s. 317). En kund uttryckte att det 

varit dåligt tidigare att ”bestämda” saker försvann. En annan kund ville prata direkt med 

”rätt” människa i projektgruppen och en tredje direkt med projektledaren. Den första 

kunden menade på att det tidigare funnits brister i den interna kommunikationen 

eftersom rätt information inte kommit till den ansvariga anställda men de andra 

kundernas svar visar på att Yours ändrat sitt arbetssätt och har insett vikten av att den 

interna kommunikationen måste fungera. 

 

Utifrån Prahalad och Ramaswamys modell (se Teorikapitlets avsnitt Värdeskapande) 

för hur värde skapas kan vi se att Yours till stora delar använder sig av arbetssätt som är 

identifierade för att kunna skapa värde i en process tillsammans med kunden (2004a, s. 

5). Eftersom de flesta projekt som Yours tar på sig inte är något annat likt (även om det 

finns liknande inslag), gäller det att de anställda känner till kundens företag och därmed 

kan individualisera processen för hur ett visst projekt ska genomföras. I modellen 

understryker också Prahalad och Ramaswamy vikten av detta, att det är den 

individanpassade processen som i slutändan genererar värde (2004a, s. 5).  

 

Värdet kan också vara av ekonomisk karaktär och värdeskapandet kan innebära en 

balansgång mellan kundspecifikt och effektivt arbete (Ostrom et al., 2010, s. 24). Att 

arbeta värdeskapande med co-creation är en tidskrävande process, speciellt eftersom 

alla individer är olika vilket gör det svårt att uppnå båda (Ostrom et al., 2010, s. 24). 

Yours måste alltså utvärdera hur långt de kan gå för att arbeta värdeskapande så att de 

inte hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. Samtidigt måste dock samarbetet ses 

som värdefullt av kunderna för att de ska fortsätta anlita Yours. 

 

Vi kan utifrån empirin se att Yours på flera möjliga sätt försöker lära känna sina kunder 

och få kunskap om kundernas organisationer för att kunna leverera så tillfredsställande 

projekt som möjligt till sina kunder. Payne et al. ser det som en central del inom co-

creation att leverantören har förståelse för kundens värdeskapande process för att kunna 

utforma sin egen modell och skapa det eftersökta värdet för kunden (2008, s. 88) något 

som även en av kunderna lyfter fram (K4). Heinonen et al. för resonemanget att 

strategin istället borde benämnas som ”kundlogik” och att företag därför bör utgå från 

kundens värdeskapande process (2010, s. 537). Även uppfattningen bland de anställda 

om att arbeta för att kunna involvera kunden ännu mer visar på en tydlig målbild om att 

det är så Yours på bästa sätt skapar värde för sina kunder (A5).  
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Ett sätt att involvera kunden är att vid vissa tillfällen arbeta i kundens lokaler, något 

som nämns både av kunder och av de anställda. Det som studieobjektet främst har att 

tillgå i sitt värdeskapande är de anställdas kompetens, erfarenhet och kunskap någonting 

som även måste tillämpas i form av att ha ”rätt person på rätt plats”, vilket Yours har 

lagt stor fokus på i samband med sin omorganisation. Grönroos nämner detta i sitt 

resonemang angående service logik där denne menar att en ”uppsättning resurser 

interagerar med kunderna, i syfte att stödja deras processer på ett värdeskapande sätt” 

(2008, s. 66). 

 

Edvardsson et al. var tidigt inne på att kunden kan betraktas som ”deltidsanställd” och 

syftar på att kunden är aktiv i processen (1998, s. 29). Begreppet anställd tycker vi dock 

ska betraktas med en nypa salt. Det beror på att det är viktigt att inte tänka på kunden 

som en möjlighet till outsourcing av verksamheten (Prahalad & Ramaswamy, 2004b, s. 

16). I den bransch som vi undersökt är det dock ovanligt (och svårt rent genomförbart) 

att lägga ut till exempel produktionen hos kunderna men desto mer vanligt (och 

nödvändigt) att involvera kunderna i samtliga steg under arbetets gång. I samband med 

resonemanget som Verhoef och Leeflang för angående marknadsavdelningens 

minskande roll finns det en ökad efterfrågan hos studieobjektet att utföra dessa tjänster 

(2009, s. 14). Anton Norberg nämner att han ”ser det [kommunikation] som en 

investering och jag vill att mina kunder ska se det så också så att de får tillbaka så 

mycket som möjligt baserat på de pengarna som de satsar” (personlig kommunikation, 

20120313). Även Verhoef och Leeflang nämner att marknadsföring nu allmänt är sett 

som en kostnad och inte en investering (2009, s. 14). Yours måste därför ta detta i 

beaktning när de säljer in sina tjänster till nya kunder. 

 

I de fall där Yours hjälper kunder att utveckla deras översiktliga strategier och 

kommunikationsplaner kan de samtidigt försöka implementera Grönroos koncept om att 

de anställda kan betraktas som ”marknadsförare på deltid” i kundens organisation 

(2008, s. 73). En intressant parantes i resonemanget kring att kunden alltid ska vara 

inblandad så mycket som möjligt är att det finns teorier (som även visade sig i vår 

empiriska studie) där det i vissa fall kan vara värdefullt för kunden att helt lämna över 

arbetet till företaget (Sharabi & Davidow, 2010, s. 109). Detta är något som något även 

A1 nämner i sin intervju ”många vill inte vara involverade”. Detta nämner även 

Sharabi och Davidow att det ibland är det som är värdefullt, att få lämna över projektet 

(2012, s. 109). 

 

Vi ser denna tendens hos de anställda när de får frågan hur de helst arbetar tillsammans 

med en kund, att de får fria tyglar inom projektet och får göra vad de vill utan någon 

specifik budgetram (A1, A2). Anledningarna till detta synsätt kan vara många, men de 

tydligaste är förutom förtroendet som denna typ av uppdrag innebär även ett sätt för den 

anställda att få uttrycka sin kreativitet fritt, utan begränsningar och rädsla för att 

överskrida budgeten. Bland kunderna ser vi även detta beteende i form av K5 som 

nämner att denne vid ett tillfälle anlitat dem utan några direkta riktlinjer ”jag sa: bara 

gör någonting och de kom och det var klockrent”. Payne et al. menar att det till viss del 

handlar om att hjälpa kunden att förstå vad den behöver, någonting som den kanske inte 

alltid vet (2008, s. 86). 
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6.2 Samarbetet 
Vår problemformulering löd: 

 

”Hur kan små kompetensbaserade företag arbeta med co-creation i en kompetensstyrd 

bransch för att förbättra kundens upplevelse av samarbetet?” 

 

Om kunden anser att samarbetet är värdefullt kommer den med största sannolikhet att 

stanna kvar hos företaget, ett gott samarbete genererar även ekonomiska vinster för 

företaget (Payne et al., 2008, s. 84). Det är därför av stor vikt att Yours ser till att 

kunderna är nöjda med genomförandet och leveransen av projekten. Det har vid 

bearbetningen av empirin framkommit att alla kunder inte varit helt nöjda vid alla 

tillfällen. Den här situationen diskuteras av både Sharabi och Davidow (2010, s. 194-

195) samt Bitner et al. (1997, s. 203) och de för resonemangen att det finns en risk att 

missnöjda kunder lämnar Yours, någonting som kan innebära negativa effekter i form 

av att dessa kunder kan sprida negativ kritik angående deras arbetsmodell. Det är även 

dyrare att försöka rätta till fel när de uppstått än att göra rätt från början, någonting som 

ligger till grund för att varje part bör veta sin roll i samarbetet och hur de bör integrera.  

 

Då en kund förklarade det som att denne kunde ha gjort arbetet bättre själv kan man 

reflektera om projektets utförande hade blivit bättre om samarbetet hade varit tätare. 

Dialogen har således inte fungerat på ett tillfredsställande sätt i de projekt som kunderna 

exemplifierar. Dialog nämns som en beståndsdel av co-creation i DART-modellen av 

Prahalad och Ramaswamy (2004a, s. 6). Det viktigaste är att dialogen används som ett 

verktyg för att få ut så mycket som möjligt av de båda inblandade parterna som en del 

av ett fungerande samarbete (Payne et al., 2008, s. 84). Kommunikation är en faktor 

som Zolkiewski et al. nämner som viktig där de syftar på den interna kommunikationen 

inom projektet så att informationen kommer till den som det berör (2007, s. 317). Vi har 

även sett tecken på detta där kunden valt att gå direkt till berörd person (grafiker, 

copywriter) istället för att gå via projektledaren samtidigt som andra kunder nämner att 

de alltid för dialogen med projektledaren samt att en tredje varit missnöjd med hur 

dialogen fungerat. 

 

Yours bör således se till att dialogen sköts internt och externt, både före, under och efter 

projektets gång för att kunna uppnå bästa resultat. Prahalad & Ramaswamy lyfter fram 

att ett av de viktigaste kriterierna under dialog i DART modellen är att det ska finnas ett 

forum där kunderna kan samtala och utbyta information (2004a, s. 7). Även om det inte 

finns ett specifikt forum för Yours och deras kunder så finns det många andra forum där 

informationen kan spridas mellan kunder. Det innebär att det är viktigt för Yours att ha 

uppsikt över vilka resonemang som förs på till exempel internet för att kunna anpassa 

sig och göra förbättringar. 

 

Angående vårt fokus att undersöka begreppet co-creation finner vi att värdet av denna 

process ligger i dialogen mellan företagen och vad de har att utbyta i tjänstemötet. Ett 

jämförbart exempel är när en kund handlar på ICA, här för du oftast en ”monolog” du 

går runt i butiken och plockar på dig varor som du både före mötet bestämt dig för att 

inhandla samt de varor som du övertalar dig själva att du behöver. Du betalar sedan vid 

kassan eller via ett självbetjäningssystem och lämnar butiken. Vid ett tjänsteutbyte i 

nivå med det vi undersökt krävs mycket engagemang och involvering av båda parterna, 

en dialog, där information kan flöda åt båda hållen. Det är i dialogen, som värdet ligger 

eftersom det här kan lyftas fram faktorer som annars hade gått förlorade (reflektioner 
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från kundens sida om att mjölken kanske borde ha stått bredvid mjölet, men som denna 

aldrig kommer ha en möjlighet att berätta för leverantören). 

 

Prahalad & Ramaswamy för ett liknande resonemang där de påpekar vikten av att båda 

parterna lyssnar på varandra och att de ses som ”likvärdiga problemlösare” (2004a, s. 

6). Vi finner även detta i vår empiri där både de anställda och kunderna lyfter fram att 

det inte alltid är det initiala uppdraget från kundens sida som bäst uppfyller målet med 

kommunikationen utåt. En kund berättade att denna vid mötet med de anställda fått 

kommentaren “vet du det där tror jag faktiskt inte är bra, jag tror vi gör såhär istället” 

(K3). Detta visar på att det inte bara är kunden som ”bestämmer” vad som ska 

produceras utan att de båda parterna tillsammans kommer fram till vad som ska 

levereras. 

 

Yours lyfter ofta fram att det är viktigt för dem (och finns med i deras arbetsmodell) att 

ha stor insikt i deras kunders verksamhet, något som även uppskattas bland kunderna. 

Detta är ytterligare ett av de attributen som är beskriven i DART-modellen, Access 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Då information delas emellan företagen kan de 

hjälpa varandra att utvecklas vilket hjälper de att utveckla deras samarbete och 

värdeskapande (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Vidare den sista variabeln i 

DART-modellen, Transparens, diskuteras i den bemärkelsen att om en aktör inte kan 

leverera enligt överenskommelse så är det svårt att dölja detta för kunden samt att det 

finns en risk att informationen sprider sig både bland nuvarande kunder och potentiella 

kunder (Prahalad & Ramaswamy, 2004a, s. 7). Vi har i undersökningen sett tendenser 

på att det tidigare funnits problem hos Yours med leveranser, något de arbetat aktivt 

mot sedan omorganisationen. Några av kunderna nämner dock att detta inte är helt 

åtgärdat ännu. En annan intressant frågeställning som uppstår då leverantören har insikt 

i sina kunders verksamhet och deras industri i dess helhet behandlar vad som händer om 

någon av parterna väljer att avsluta samarbetet.  

 

Kan informationen och kunskapen då (så länge inte ett avtal om tystnadsplikt finns) 

vara till skada för den före detta kunden? Kan leverantören skaffa sig en ny kund inom 

samma industri och använda sin erfarenhet från marknaden och konkurrenten till att sin 

nya kunds fördel, eller kan en kund utnyttja möjligheten att anlita ett företag som redan 

har insikt i marknaden på grund av ett tidigare arbete med en konkurrent? Flertalet av de 

anställda på Yours uttryckte sig att de oftast fick ett stort förtroende från kunden och att 

det i vissa fall kan jämföras med en präst som folk kan gå till för att bikta sig någonting 

som torde leda till att de kommer i kontakt med mycket information som kan uppfattas 

som mycket känslig. 

 

Även i diskussionen ovan angående värdeskapande så är samarbetet och därmed 

dialogen till stor del betydande, hur skulle de anställda annars veta vad kunden 

efterfrågar? Det är också av stor betydelse att kunden vet vad den behöver eller 

åtminstone att kunden tillsammans med företaget kan utreda detta, annars blir det svårt 

för Yours att leverera det kunden efterfrågar. Det är något som Grönroos diskuterar 

angående företagets möjlighet att tillfredsställa kunden (2008, s. 64). Yours kan som vi 

sett i empirin, både från de anställdas och från kundernas svar, stoltsera med att 

företaget innehar de resurser och den kompetens som verkar behövas utifrån kundernas 

uppdrag. Det beror till stor del på att de anställda, enligt kunderna, för det första oftast 

kan leverera det som kunden efterfrågar. För det andra, den anställde kan ge förslag om 

andra sätt för kunden att sköta sin kommunikation och att dessa förslag har grund i 
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tidigare arbeten eller annan erfarenhet så att kunden förstår att den anställde faktiskt kan 

sin sak. A3 lyfter fram att ”Det är alltid intressant att få in folk som dels inte känner 

branschen och som dels inte känner Luleå, som har ett helt annat synsätt på det vi gör 

och på våra kunder” något som vi tror kan överbrygga den nackdel som en kund lyfter 

fram att Yours kanske inte alltid kan se ”samma perspektiv utifrån som en byrå i 

Stockholm ser på oss” (K5). På detta sätt kan Yours höja sin miniminivå på resurser 

som de innehar och därmed göra sig mer konkurrenskraftiga. Johnson et al. nämner 

detta som ”treshold capabilities” där kompetens är en av de resurser som företag kan 

använda sig av för att konkurrera (2009, s. 63). 

 

I slutändan är det såklart kunden som fäller avgörandet men för att det ska bli så 

tillfredsställande som möjligt är det viktigt att dialogen fungerar mellan de båda 

parterna. Att förväntningar, mål och krav på projektet är genomgångna och införstådda 

av båda parter utgör därför grunden för ett fungerande samarbete där båda parter strävar 

åt samma håll.  

 

Kundens upplevda samarbete varierar onekligen över tiden. För att behålla kunden 

behöver Yours ständigt arbeta med uppföljning och utvärdering, någonting som de i och 

med sin omorganisation lyft till en central del i deras verksamhet och arbetsmodell. A5 

beskriver arbetsmodellen som ”en modell som revideras, utvecklas, förbättras förfinas, 

tvättas med jämna mellanrum” något som tyder på att det är en ständig process som hela 

tiden utvecklas. A5 beskriver vidare att ”varje leverans är ju början på något nytt så 

där försöker vi naturligtvis knyta ihop så att vi har så kontinuerlig dialog med kunderna 

som möjligt”. Genom att föra ett nära samarbete mellan kunderna och de anställda där 

fokus ligger på att lära sig av varandra kan båda parterna skapa ytterligare värde i sina 

organisationer (Payne et al., 2008, s. 86). Yours har tagit ett steg i denna riktning och 

har inställningen att fortsätta med detta, ”Jag vill gärna involvera kunden så mycket som 

möjligt därför att ju närmare, ju mer vi involverar kunden i våra processer, desto 

nöjdare blir kunden i slutändan med leveransen” (A5). 

 

En av de anställda på Yours nämner även begreppet ”fika efter uppdrag” som en 

implementerad strategi för samarbete (A5). Heinonen et al. menar att värdeskapandet 

hos kunden fortsätter efter själva samarbetet i projektet och efter den slutgiltiga 

leveransen (2010, s. 534-535). Det är därför viktigt att föra en kontinuerlig dialog, även 

om det vid tillfället inte finns några konkreta, faktureringsbara uppdrag hos kunden. 

 

Det är dock svårt att dra slutsatsen att de berörda i studien har upplevt en högre kvalitet 

på deras arbete i och med att de tillämpat de grundstenar som är förknippat med co-

creation. Det går däremot att säga att Yours redan innan genomförd studie använde sig 

av (eller hade en vilja att arbeta med) denna process, om än i andra termer. Vi kan med 

andra ord säga att det i hög grad påverkat deras arbete, både internt och i deras 

samarbete med kunderna. 

 

En intressant detalj som dykt upp under våra studier var det faktum att kunderna hade 

en tendens att tala med olika medarbetare från de olika avdelningarna (något som även 

lyftes fram av de anställda). Det var oftast projektledaren som stod i fokus, men vissa av 

kunderna upplevde att det var lättare att ta direkt kontakt när det var någon konkret 

ändring eller tillägg som behövde göras. Detta leder till intressanta frågeställningar om 

detta på något sätt kan påverka dialogen och samarbetet. Vid kontakt direkt med 

projektledaren har denna följaktligen koll på samtliga moment, men då en kund tar 
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kontakt direkt med en grafiker minskar det överblickande perspektivet. Om en anställd 

är inblandad med ett flertal aktiva projekt med kunder som alla tar direkt kontakt med 

denne, kan då detta leda till att kontroll över helheten samt detaljer i hur projektet utförs 

blir påverkat? A2 liknar hur kommunikationen färdas inom projekten med 

”viskningsleken” där information som passerar flera personer lätt kan ändras innan den 

når personen som ska utföra den specifika uppgiften. Samtidigt som kontrollen kanske 

minskar blir onekligen ledtiden och arbetet med mindre detaljer ännu mindre. Anton 

Norberg menar på att alla är specialister på olika områden, men att det är vad alla 

personer gör och inte vad den enskilda individen gör som leder till om projektet blir bra 

eller inte (personlig kommunikation, 20120313). Det är därför mycket möjligt att detta 

är en naturlig konsekvens av att de har ”högt till tak” och att ”rollerna flyter samman 

väldigt mycket” samt saknar en tydlig hierarki inom organisationen som gör att 

kunderna kan ta kontakt med olika delar inom projektgruppen (A3). Detta kan bero på 

ledarskapet som tillämpas inom Yours grundas på att alla de anställda kan ta egna beslut 

och att allting inte måste gå genom ledningsgruppen (Norberg, personlig 

kommunikation, 20120313). Sharabi och Davidow är inne på samma linje och menar att 

ett mer coachande ledarskap är att eftersträva för bästa resultat (2010, s. 201) 

 

Det har även framkommit under vårt arbete att samarbeten inom denna typ av 

verksamhet oftast inleds på initiativ av kunden. Det är heller inte ovanligt (snarare 

vanligt förekommande) att kunden väljer att ta kontakt med företag som denne antingen 

arbetat med förut, både i form av själva bolaget och dess anställda samt på grund av 

kontakter och rekommendationer som denne fått av en tidigare/befintlig kund till 

leverantören. Tar man detta i åtanke blir vikten av uppföljning samt dialogen med 

kunderna under arbetets gång än mer viktigt. En tydlig jämförelse är den som en av de 

anställda själv säger, ”vi jobbar i en ’prestationsbransch’, vi presterar. Det är lite som 

idrott, presterar vi inte, då blir det liksom inte bra” (A3). För att spinna vidare på detta 

resonemang och dra andra paralleller till idrotten än själva prestationen så finns det 

många andra attribut som är (minst) lika viktiga. Det gäller att ta hand om publiken 

(kunderna) både under matcherna men även efter och mellan dem. Det är viktigt att 

etablera en bra relation till materialförvaltaren och de som tar hand om arenan 

(underleverantörer) och se till att även bortapubliken (framtida kunder) har en trevlig 

upplevelse när de besöker eller läser om lagets matcher. 

6.3 Kvalitet 
Angående kvalitetsupplevelsen går teori och empiri till vissa delar ihop. Den teoretiska 

basen som vi använde oss av för uppsatsen visade att kvalitetsbegreppet var väldigt bred 

och att begreppet till viss del saknar en allmän definition. Det var ett begrepp som 

banade väg för en subjektiv bedömning grundat i individens erfarenheter och 

förväntningar (Heinonen et al., 2010, s. 540). Det visade även våra intervjuer, speciellt 

av den kund som uttryckte att kvalitet var ”det mest missbrukade ordet i världen” (K3). 

Även de anställdas åsikter om vad som var kvalitet skiljde sig åt och det kan tyda på att 

de anställda och kunderna inte diskuterar denna aspekt nog mycket, att det därför inte 

finns någon gemensam bild om vad kvalitet är. Problemen uppstår även då det är flera 

parter inblandade och över en längre tid. Även om projektledaren och kunden har 

lyckats etablera en gemensam bild av vad kvalitet innebär för det specifika uppdraget 

kan problem uppstå om kunden för en direkt dialog med till exempel grafikern. Yours 

bör således på något sätt försöka etablera en intern dialog eller upprätta ett internt 

arbetssätt för dessa situationer. Detta problem kan även uppenbara sig om kunden 

tilldelas en ny projektledare, då bör denna dialog föras igen för att etablera ett 
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samförstånd. Här ser vi återigen tecken på att Yours bör etablera ett system för 

dokumentation, uppföljning och utvärdering. 

 

Vi ser även tecken på att det är viktigt att även kunden kan förmedla vad det är denne 

vill ha ut av samarbetet eller ur en specifik arbetssituation. En av kunderna nämner 

specifikt att Yours ville att arbetet skulle vara mer strukturerat (från kundens sida) men 

att deras tidigare marknadschef hade haft svårt att uppfylla dessa kriterier (K3). Vi kan 

här dra direkta paralleller till Grönroos och hans teori om att kunden inte bara är känslor 

och förväntningar som spelar in i den upplevda tjänstekvaliteten utan även att kunden 

kan kommunicera och ge information om vad målet med tjänsten är (Grönroos, 2008, s. 

64). 

 

Då kvalitet, både som teoretiskt begrepp och praktisk tillämpning skiljer sig markant 

beroende på vem du frågar, går det då att dra några generella antaganden angående detta 

begrepp? Zolkiewski et al. nämner att det är olika faktorer som påverkar upplevelsen av 

kvalitet, och beroende på vem man frågar: kunden eller företaget, så är det till viss del 

olika faktorer som upplevs som viktiga (2007, s. 319). Vi har dock funnit några 

karakteristiska drag som återkommer både hos de anställda och de tillfrågade kunderna. 

 

 Tillgodose kundens behov och krav (K3)(A5) 

 Prestera det som är överenskommet (K3)(A5) 

 Kvalitetssäkra arbetet genom korrektur (K2)(A4) 

 Leverera i tid (K2)(A1) 

 

Vi undersökte även detta i vår studie där vi utformade frågor som gick ut på att ta reda 

på vilka attribut som kunden respektive den anställda tyckte var viktigast och vilka 

han/hon trodde att den andre parten skulle svara (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Trots lite 

ospecifika svar kunde det konstateras att det i stora drag var de ovan nämnda faktorerna 

som var mest återkommande. 

 

Zolkiewski et al. menar att det viktigaste för ett företag är att undersöka om det finns 

skillnader mellan hur de två parterna i samarbetet uppfattar kvaliteten av samarbetet 

(2007, s. 315). Det är något som empirin visat, att de två parterna inte alltid uppfattat 

samarbetet på samma sätt. Speciellt i fallet angående återkoppling då det i intervjuerna 

med de anställda verkade som att Yours hade ett system för uppföljning och 

återkoppling.  Det var något som intervjuerna med kunderna visade sig att det inte 

upplevdes så, kunderna tyckte istället att det var på uppföljning/återkoppling som Yours 

kunde utvecklas. De anställda på Yours såg varje leverans som en början på något nytt, 

det anser vi kan vara roten till de olika upplevelserna. Uppföljnings- och 

återkopplingsarbetet kan automatiskt ha fått mindre uppmärksamhet eftersom jakten på 

nya uppdrag börjat i stort sett samtidigt som ett projekt levererats.  

 

Sharabi och Davidow nämner att det kostar mer att försöka rätta till någonting i 

efterhand jämfört med att göra rätt från början, både ekonomiskt samt att kunden kan 

välja att inte återvända till leverantören (2010, s. 194). Detta blir påtagligt när man tar 

hänsyn till de ovanstående faktorerna, skulle till exempel Yours upprepade gånger 

misslyckas med att leverera i tid eller om de skulle ha bristande rutiner i deras 

kvalitetssäkring av arbetet (oavsett form) kan detta leda till att kunden väljer en annan 

leverantör. Vid bristande ”grundkriterier” spelar det mindre roll ifall de anställda på 

Yours försöker uträtta en konkurrensfördel med hjälp av till exempel customer delights, 
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något som även Wilson et al. nämner mer ingående (2008, s. 70).  En av de anställda 

beskrev att det fanns en person på Yours som hade som huvuduppgift att se till att 

leveranserna sköttes och att deadlines efterföljdes så att kunden inte behövde oroa sig 

eller ha dessa i huvudet, någonting som har implementerats i samband med 

omorganisationen. 

 

Att göra en generell kvalitetssäkring är svårt rent praktiskt då samtliga kunder definierar 

kvalitet olika. Det finns vissa generella drag, så som att använda högupplösta bilder, se 

till att göra korrektur på texter och liknande, standardiserade metoder. De anställda är 

oftast själva ansvariga för kvalitetssäkringen, men beskriver samtidigt att det ibland är 

”snabba puckar” vilket gör att det kan vara svårt att alltid hinna utföra alla de steg som 

de själva upprättat. A3 uttrycker sig ”Det är ju ingen vetenskap marknadsföring, det 

finns ingen regelbok om ’såhär gör du’” som åter belyser svårigheten med 

standardisering i branschen. Svårigheterna att upprätta ett ”styrdokument” för 

kvalitetssäkring i en bransch där varje kund och varje uppdrag ser olika ut är någonting 

som även Ostrom et al. resonerar angående de nya tjänsteindustrierna (2010, s. 4)  

 

Vi ser även tendenser hos kunderna att vara villiga att ”tumma på” kvaliteten då tiden är 

bristfällig, speciellt om det är på grund av dem själva. Yours beskriver arbetet med 

kvalitetssäkring i sina interna dokument med orden ”Kvalitetssäkring sker genom att 

säkerställa medarbetarnas engagemang och ansvarstagande för projektet och en av 

Yours medarbetare är utbildad kvalitetsexaminator” (Yours, 2012). Nyckelorden är 

således engagemang och ansvarstagande, vilket även detta belyser det faktum att det är 

svårt att ha standardiserade metoder utan att det är upp till var och en av de anställda att 

arbeta aktivt och medvetet mot att kvalitetssäkra uppdragen. Anton Norberg uttrycker 

sig även han på ett liknande sätt och menar även att det är viktigt att de anställda känner 

att all information inte behöver gå igenom honom utan att de i sina projektgrupper 

känner sig trygga i att ta egna beslut utan att han måste godkänna dem (personlig 

kommunikation, 20120313). 

 

En annan viktig detalj i sammanhanget är att Yours kunder oftast inte är slutkund för 

”produkten” som de tar fram. Ofta behövs en mer ingående analys om vilka som 

egentligen är målgruppen, något som kräver en dialog mellan leverantör och kund, en 

diskussion som inte alltid är enkel. K1 beskriver det som ”eftersom jag producerar 

mycket som andra personer i slutändan ska antingen läsa eller använda sig av så är jag 

beroende av, ja det jag levererar måste vårt företag stå för”. Här blir alltså kvalitet inte 

bara något som uppstår under eller vid leveransen av tjänsten, utan någonting som 

skapas när projektet är levererat. 

 

Trots de likheter inom begreppet kvalitet och de stora individuella skillnaderna, främst 

på hur kunderna väljer att definiera det, tror vi dock inte att detta behöver betyda att de 

upplever att kvaliteten på det Yours levererar är bristfällig bara för att de inte uppfyller 

deras definition. Det kan mycket väl vara så att de är nöjda med allt från upplösning på 

bilder för publicering på webben till hur de valt att förmedla deras varumärke externt 

men att de då de själva får definiera begreppet kvalitet väljer att tänka på de saker som 

de kanske allra helst vill se (eller saknar). En psykologisk liknelse kan dras till Maslows 

behovstrappa, de kan ha fått sina grundläggande behov täckta och därför strävar efter 

något högre samt att varje kund förmodligen står på olika nivåer. 
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Både Yours och deras kunder vill arbeta nära varandra och som en av kunderna 

uttrycker sig ”man måste ha en personlig kontakt … Jag vill gärna ha kontinuerliga 

fysiska träffar med den jag köper tjänster av” (K3). Här ser vi inte bara vikten av att 

skapa kvalitet genom att ha ett bra samarbete utan att närvaro, både den fysiska och den 

som kan upprättas på andra sätt, mötena mellan kund och leverantör, är viktiga, något 

som vi återfinner i resonemangen förda av Jayawardhena et al. där även vikten av 

mötena mellan tjänsteleverantör och kund ses som en viktig del i kvalitetsupplevelsen 

(2007, s. 576). Även Sharabi och Davidow nämner vikten av att företag inom den här 

typen av industri möts ofta samt att kunden är en stor del av företagets resultat och 

värde (2010, s. 198). De anställda bör ta denna aspekt på stort allvar, att det är de i sin 

roll som till stor del påverkar kundens upplevelse av kvaliteten i samarbetet. 

 

Det är dock svårt att säga att detta skulle vara generellt applicerbart för samtliga av 

kunderna, eller som en definition på branschen i dess helhet då denna form av 

arbetsmetod kräver mer resurser än till exempel ett telefonsamtal eller en beställning via 

mail.  

6.4 Customer Delight 
De anställda var till stor del överens om att den bästa leveransen av ett projekt var när 

de kunde leverera bättre än vad kunden förväntade sig. Yours verkar dela denna 

uppfattning med sina kunder, och som tidigare nämnt så definierade till och med en av 

kunderna detta som kvalitet medan en kund sa att denne blev ”glad” om det visade sig 

att det resultatet blev bättre än förväntat (K3). Detta är precis i linje med det Wilson et 

al. beskriver Customer Delight som, ”en positiv sinnesstämning som uppnåtts genom att 

kunden positivt fått sina förväntningar mer än bara uppfyllda” (2008, s. 70). Andra 

aspekter som följer av en positiv sinnesstämning kan vara att kunderna pratar varmt om 

Yours och på så sätt kan hjälpa dem att hitta nya kunder.  Dock är det viktigaste, som 

nämnts av Wilson et al. i teorikapitlet, att delights som strategi bör användas med 

försiktighet (2008, s. 70).  

 

En av kunderna uttalar sig att på frågan om hur de tror att Yours arbetar för att göra 

kunden nöjd med orden ”att man fortsätter ha ett samarbete med dem, att man stannar 

kvar” (K5). Arnold et al. berör samma punkt då de beskriver den växande uppfattningen 

bland företagsledare att om man utsätter kunder för oväntade positiva upplevelser så 

kommer detta skapa kunder som är mer benägna att både stanna kvar och vara lojala till 

företaget (2004, s. 1133). Detta framgår i det A3 säger under intervjun ”för upplever 

inte kunderna att det vi gör blir bra eller ger dem något extra, då går de härifrån” 

vilket kan härledas till tidigare resonemang kring kvalitet. 

 

Målet med delights som strategi bör alltså vara att hålla det på en sådan nivå att det inte 

blir för kostsamt för företaget samtidigt som konkurrenterna inte kan göra samma sak, 

då blir det inte något speciellt för endast Yours kunder. Ett problem i detta resonemang 

som vi funnit under våra undersökningar är att kunderna definierar detta begrepp väldigt 

olika, vilket gör det svårt för Yours att standardisera en form av ”customer delight – 

modell” för hur de ska arbeta med sina kunder. När man måste handskas med kunder 

som definierar kvalitet och customer delights som samma sak samtidigt som du har 

kunder som tycker att kvalitet är att få det som är beställt i tid behöver en övervägning 

göra för hur mycket energi och resurser som bör läggas på att skapa ”det där lilla extra”. 

De anställda på Yours uttrycker att det är bra att leverera det som ger någonting för 

kunden men att det är ännu bättre om det blivit bättre än det man ville uppnå och att 
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detta kan klassa som ”sunt förnuft” (A4, A5). Vi anser att detta är ett bättre 

angreppssätt, att definiera det som en strävan att uppnå mer än det man ville uppnå och 

inte definiera det som att leverera någonting extra bara för att ha detta som strategi. 

 

Customer delight är ett sätt att skapa värde för sina kunder. Vi tror dock inte att det är 

en strategi som går att bygga upp ett företag på. Det är ett väldigt kostsamt sätt att arbeta 

samtidigt som kundens ”förväntanstrappa” hela tiden ökar, så har kunden en gång blivit 

positivt överraskad och fått en leverans av något slag som var över förväntan, lär 

kunden mest troligt förvänta sig något minst lika överraskande nästa gång. En kund 

uttryckte att kvalitet var ”det ska vara nytt, alltså någonting som jag inte har sett förut 

… att det kommer nytt hela tiden” (K2). Det anser vi inte vara möjligt att uppnå. Vi 

anser att Yours bör ligga i framkant angående kunskap om sina kunders branscher och 

trender på dessa marknader men att konstant över prestera och överträffa sina kunders 

förväntningar tror vi inte är möjligt. Vi kan även här se jämförelsen med idrotten där det 

är svårt att alltid ligga på topp och prestera bättre varje match än de tidigare. En 

fotbollsstjärna som gör fyra mål i en match kan inte begäras göra fem i nästa, sex i den 

efterföljande och så vidare bara för att överträffa supportrarnas eller tränarnas 

förväntningar. 

 

Som tidigare nämnts finns tendenser hos de anställda att vilja arbeta med ”fria tyglar” 

utan förhållning till budget och riktlinjer. Detta både för att kunna kvalitetssäkra men 

samtidigt en önskan att få uttrycka sin kreativa förmåga kan det innebära problem. 

Problemet uppstår då branschen som de är aktiva i är utsatt för konkurrens av hög grad 

och ledningsgrupp och ägare är intresserade av resultat och likviditet. Var drar man då 

gränsen mellan de anställdas vilja att uttrycka sig kreativt utan tidspress och ledningens 

syn på resultat? Ska man sträva efter att uppfylla kundens förväntningar (och leverera 

något extra) oavsett ekonomiska konsekvenser? Blir detta verkligen en hållbar strategi? 

 

Vi inser att det inom industrin är svårt att upprätta några standardiserade rutiner och 

riktlinjer för hur man ska tillfredsställa varje kund (eller åtminstone uppfylla deras krav 

och säkra kvaliteten på arbetet) utan att varje kund måste bedömas individuellt och 

ramar måste sedan sättas upp utifrån dessa kriterier. A5s liknelse vid att ”hänga upp 

måltavlan på väggen innan du kastar pilen så att du vet vad du ska sikta på för att träffa 

rätt” känns relevant även här, du måste ta reda på hur måltavlan ser ut och var den sitter 

innan du kan börja sikta in dig. Vi vill dock slå ett slag för en mer standardiserad 

uppföljnings och utvärderingsprocess där man efter varje avslutat projekt både med en 

ny och en befintlig kund svarar på ett par frågor samt skriver en sammanfattad upplevd 

bild av samarbetet och projektet. Resultatet av detta blir inte bara att kunden kan följa 

upp arbetet och se hur det utvecklats över tiden, men Yours får även (både från de 

anställdas och ledningens perspektiv) ett underlag för att utvärdera och utveckla deras 

arbete. K3 säger att de ”ska ge kunden vad kunden är villig att betala för, sen kan du ju 

skapa ett mervärde i det men kunden måste ju värdesätta det också”. Det är alltså ingen 

menig med att försöka skapa ett extra värde för kunden ifall det inte är relevant för 

denne eller för projektet. 
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7. Slutsatser 
Kapitlet är uppdelat i vetenskapliga- och praktiska slutsatser där båda delarna svarar 

på vår problemformulering och vårt syfte. Den vetenskapliga delen är mer inriktad mot 

de studiespecifika frågorna i vetenskaplig bemärkelse och de praktiska slutsatserna är  

riktade till studieobjektet och deras verksamhet. 

7.1 Vetenskapliga slutsatser 
I vår litteraturgenomgång fann vi att kvalitet och värde är svåra att definiera på ett 

entydigt sätt. Detta är något vi funnit väldigt framträdande empiriska bevis för, 

åtminstone i den kontext som vi undersökt. Slutsatsen är att kvalitet och värde måste ses 

i ett specifikt sammanhang och inte som begrepp som kan definieras generellt. Med det 

menar vi att man måste ha i åtanke vilka omständigheterna är och vilket syfte frågan 

ställs inom. En kund som är nöjd kommer sannolikt ha en annan syn på kvalitet än en 

kund som är missnöjd med sin beställning och kommer således att ha andra kriterier och 

värderingar inför nästa projekt. 

 

För att svara på vår problemformulering och vårt syfte anser vi att vägen till att förbättra 

kundens upplevelse av samarbetet går via ytterligare arbete med co-creation, att ha 

större involvering av kunderna i processerna samt även efter att projektet levererats. Det 

finns enligt tidigare forskningen inget ”enda” sätt att mäta och/eller undersöka co-

creation, vilket vi även kommit fram till efter våra undersökningar. 

Användningsområdet för co-creation är således brett och bör undersökas i ett konkret 

sammanhang för att det ska gå att utreda några nyckelfaktorer för det specifika 

samarbetet.  

 

En slutsats vi kommit fram till är att en utvärdering av co-creation inte går att göra utan 

att båda parterna av samarbetet är involverade i studien, någonting som går hand i hand 

med tidigare forskning inom området. Med det menar vi att för att få en rättvisande bild 

av hur begreppet används är vårt val att intervjua både de anställda hos studieobjektet 

samt deras kunder och sedan jämföra de olika gruppernas uppfattning av samarbetet. 

Co-creation är även en viktig beståndsdel inom det teoretiska synsättet att företag i 

framtiden inte kommer konkurrera att med ett utbud utan snarare att man kommer 

konkurrera med kundtillfredsställelse och värdeskapande för respektive kund utifrån 

dennes specifika behov.  

 

För att förbättra kundens upplevelse av samarbete anser vi att ett kompetensbaserat 

företag kan arbeta aktivt med att tidigt etablera vad det är kunden definierar som kvalitet 

och därmed skapa en gemensam definition för detta. Parterna bör försöka att tidigt 

uppnå en djupare förståelse för varandras organisationer och hur deras arbetssätt skiljer 

sig åt samt vilka likheter som finns. Vi har sett i vår studie att kunderna har en 

varierande definition på kvalitet och att det är ett flertal faktorer som påverkar deras 

uppfattning. Enligt teorin är det även viktigt för båda parterna att kunden kan uttrycka 

vad det är de vill ha ut av samarbetet och vad de förväntar sig av leverantören, 

någonting som vi sett brist på från kundens sida i vår studie. Inom de teorier vi 

behandlat i vår studie framgår det att kunden har en central del i värdeskapandet, något 

som visat sig utmärkande under våra intervjuer. De empiriska studierna har också visat 

att värde är ett svårförklarat begrepp precis som kvalitet och att det är beroende av ett 

flertal faktorer.  
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De faktorer vi uppmärksammat är: 

 

 Tidsaspekten - att en kund inte förväntar sig lika mycket av ett kortare 

samarbete eller ett projekt som överlämnas med kort om tid till 

deadline.  

 

 Grundkompetens hos kunden - kvalitet, värde och kunskap varierar i 

stor utsträckning beroende på vilken typ av kund och projekt det gäller. 

I vissa fall är kraven på samarbetet högre om kunden sedan tidigare 

innehar viss kompetens inom området. På liknande sätt kan tänkas att 

en kund som inte innehar kompetens inom området har lägre krav. 

 

 Uppföljning - flera av respondenterna nämnde uppföljning och 

återkoppling som en faktor i samarbetet. Det gick även att tolka ur 

vissa av respondenternas svar, i det avseendet att det inte alltid hade 

fungerat tillfredsställande. Det kan ha berott på att de två parterna hade 

olika uppfattningar om vad återkoppling innebar. Vi anser att 

återkoppling och uppföljning är ett sätt att skapa värde från företagens 

sida, både för kunden men även för företags utvecklingsmöjligheter.  

 

Som förklarat i teorin är det av stor vikt att kommunikationen internt och externt sköts. 

Det är även något vi fann vid våra empiriska studier, att information måste nå rätt 

person och att det ska vara lätt att kommunicera mellan båda parterna. Detta är något vi 

anser är av stor vikt för att företag  

 

Vår slutsats angående begreppet customer delight är att det är en svår strategi att 

använda sig av som företag. Det baserar vi på den tvetydighet som de empiriska 

resultaten visade angående kvalitet och upplevelsen. Vi anser att customer delights är ett 

sätt att knyta kunderna närmare till sig men att det bör tas upp i företaget som helhet och 

att arbetet med överskridna förväntningar bör definieras och klargöras. Detta för att 

företagets anställda ska veta i vilka situationer den typen strategi ska användas. 

 

De anställda är den största resursen i kompetensbaserade företag och det är hur företaget 

väljer att utnyttja denna resurs i förhållande till konkurrenterna som särskiljer företaget. 

I vår studie var samtliga kunder nöjda med den kompetens som företaget besitter samt 

att de kände att det var ”rätt person på rätt plats”. Detta är förmodligen ett resultat av 

den omorganisering som inleddes inom studieobjektets organisation för tre år sedan 

samt att de sedan en tid tillbaka försökt att rekrytera utifrån deras geografiska område. 

Vi drar således slutsatsen att det är viktigt att ständigt bevaka marknaden och följa med 

i utvecklingen, även vad gäller de interna resurserna och de anställdas kompetens. 

 

Vi har fått bekräftat att det synsätt som finns inom forskningen angående standardiserad 

kvalitetssäkring av tjänster som inte tillhör de traditionella tjänsteföretagen även gäller i 

vår studie. Även om vissa karakteristiska drag återkommer ligger kvalitetssäkringen på 

varje anställd eftersom det är svårt att övergripande kvalitetssäkra projekten i sin helhet. 

Det kan till stor del ha sin grund i att de anställda i denna studie har uppgifter som kan 

ändras under projektets gång och att de inte alltid har några fördefinierade roller. 

Kvalitetssäkring genom standardisering är enligt oss inte möjlig i denna kontext. 
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7.2 Praktiska slutsatser för Yours Kommunikationsbyrå AB 
Vi anser att det viktigast av allt är att Yours utvecklar sitt uppföljnings- och 

återkopplingsarbete. För att kunna tillfredsställa kunderna är det viktigt att få reda på 

om kunden efter leverans är missnöjd eller hade en annan idé om projektets utförande. 

Uppföljning och återkoppling har också en stor betydelse för både Yours som företag 

och de anställdas möjligheter till förbättring och för att ta lärdom av redan levererade 

projekt. Vi anser inte att ett standardiserat styrdokument är lösningen utan istället en 

kontinuerlig uppföljning där modeller omprövas och ständigt utvecklas. Anledningen 

till detta är främst att varje kund har olika uppfattningar av kvalitet och värdeskapande 

och befinner sig i olika delar av samarbetsprocessen. 

 

En gemensam nämnare både för de anställda och Yours kunder är att de gärna ser ett 

utvecklat och nära samarbete under arbetets gång. En metod skulle kunna vara att 

spendera mer tid på det inledande samarbetet samt att etablera en relation där de förstår 

varandra och hur de ska arbeta tillsammans. Vi förstår emellertid från vår studie och 

från hur marknaden ser ut att detta förmodligen skulle kräva resurser som kanske inte 

finns eller är svåra att avsätta. Tid är pengar och att avsätta tid för möten som inte ”leder 

framåt” i det dagliga arbetet kan vara svårt att motivera, både i företagets fakturering 

och för ledningsgruppen. 

 

För att kunna uppfylla det krav som några av kunderna lyfter fram (samt de flesta 

anställda) att ständigt överträffa förväntningarna och leverera ”lite mer” anser vi att 

Yours måste vidareutveckla sina rutiner för inledandet av ett nytt samarbete. De nämner 

i empirin att ett arbete är starten på någonting nytt, men samtidigt är det svårt att lära sig 

av det man gjort bra/mindre bra samt att ta samarbetet till nästa nivå om man inte 

reflekterar över resultatet av tidigare projekt. Genom att lära sig mer om utfallet och 

kunden blir det lättare att levererar enligt modellen för customer delight utan att det blir 

”fel” delight. Att till exempel skicka med en chokladask till en kund som beställt 

broschyrer kanske inte är rätt strategi om denne ser tid och leveranssäkerhet som sina 

viktigaste kriterier för kvalitet. 

 

Vår studie visade att kommunikationen under projektets gång fungerar tillfredställande 

för alla parter där framförallt kundernas möjlighet att ta kontakt direkt med en specifik 

person inom arbetsgruppen ansågs värdefull. Det är viktigt att denna möjlighet finns då 

kunderna visar en skild uppfattning om hur de vill att dialogen med de anställda på 

Yours ska fortlöpa. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är viktigt att kunna 

tillfredsställa kunder som efterfrågar olika möjligheter till dialog med företaget. Vi tror 

också att valet att vända sig till antingen projektledaren eller en viss anställd till stor del 

beror på vilken fas projektet är i. Är projektet i slutfasen där det endast är ändringar i till 

exempel något grafiskt kan vi sannolikt tänka oss att kunderna väljer att kommunicera 

direkt med berörd grafiker. I andra fall kan valet av kommunikationskanal också bero på 

tidigare samarbeten där kunden har erfarenhet av arbete med någon i projektgruppen 

och således väljer att kontakta denne.  
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8. Rekommendationer till Yours 
Vi nämner här rekommendationer till Yours Kommunikation AB. Rekommendationerna 

är grundade på det teoretiska underlaget och det empiriska material som våra studier 

resulterade i. Rekommendationerna är riktade specifikt till Yours eftersom vi använt 

svaren från de anställda på Yours som referenspunkt i vår studie. Således är 

rekommendationerna ämnade att förbättra kundens upplevelse av samarbetet med 

Yours. 

 

Vi rekommenderar att Yours på ett än mer framträdande sätt försöker upprätthålla 

dialogen med sina kunder även efter att projektet levererats, eftersom några av kunderna 

inte uppfattade den nuvarande lösningen som tillfredställande. De indikationer vi fått 

från Yours är att detta är en av fokuspunkterna som de arbetar med och att de själva är 

medvetna om förbättringsmöjligheterna. 

 

För att förbättra kvaliteten och få insikt i vilka krav som kunden ställer på samarbetet är 

det viktigt hur den inledande kontakten sköts. Vi menar att Yours bör utnyttja 

möjligheten till gemensamt värdeskapande tillsammans med kunderna, främst genom 

att tidigt sätta sig in i kundens förväntningar, uppfattning av kvalitet och hur de 

tillsammans kan skapa värde. Ett resultat av detta skulle vara att Yours lättare kan 

påverka kundens upplevelse av samarbetet i en positiv riktning. 

 

Ett förslag på hur detta skulle kunna genomföras är att upprätta någon form av 

”kundportal”, till exempel via hemsidan, där kunden kan logga in och se hur projektet 

går (i de delar de inte är närvarande eller i de fall då kunden faktiskt inte har möjlighet 

att vara på plats). Kunden kan där utvärdera projektet och hur processen för samarbetet 

kan bli bättre framöver. Yours kan även förbättra kundens upplevelse av samarbetet 

genom att återkoppla samt ta lärdom av levererade projekt till framtida projekt. Det 

skulle kunna ske i form av en kunddatabas. Samlandet av information om 

tillvägagångssätt, kundspecifika önskemål samt förklaringar av vad en specifik kund 

värderar samlas på ett och samma ställe så att de anställda kan söka efter information 

angående en specifik kund. Denna kunddatabas skulle även kunna innehålla kortare 

utvärderingar om arbetssätt och hur processer i tidigare projekt varit. En funktion där de 

anställda kan kommentera arbetet, både internt och externt, kan även bidra till att 

upprätta ett enklare och snabbare system för uppföljning och utvärdering. Förslaget till 

en kundportal ska verka som ett komplement till deras nuvarande arbete, utan att 

distansera sig ifrån sina kunder. Detta är ett forum för Yours att samla och sammanställa 

information om kunders preferenser, värderingar och definitioner. Syftet är att de 

genom detta kan hålla en kontinuerlig och hög nivå på deras tjänster, oavsett vilken av 

medarbetarna på Yours som kunderna interagerar med.  
 

För att ta reda på vilka definitioner som finns på kvalitet och värde kan Yours bjuda in 

kunder (alla eller utvalda) till en workshop. Workshopen skulle bestå i att försöka 

sammanfatta vad kvalitet är i deras samarbete samt vad kunderna anser vara värdefullt. 

Detta skulle vara ett led i att kunderna blir mer involverade samt att vi tror att en 

inbjudan till ett sådant arrangemang skulle kunna stärka bilden av Yours bland 

kunderna. Vi tror även att det skulle resultera i ännu en anledning till varför kunderna i 

fortsättningen väljer Yours, då de märker att företaget engagerar sig i vad kunderna 

värderar och har för åsikter för att sedan kunna leverera efter utstakade krav.  
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9. Förslag till fortsatt forskning 
Här ger vi förslag till fortsatt forskning som borde genomföras i framtiden för att 

utveckla kunskapen inom området men även för att det finns delar som vi på grund av 

vår problemformulering och vårt syfte inte kunnat undersöka i denna studie. 

 

Vi anser att fler studier bör genomföras för att undersöka hur ett studieobjektets kunder 

upplever samarbetet och processerna i samband med de olika projekten, främst genom 

att studera en konkurrent och dess kunder för att se om resultaten är likvärdiga. Vid en 

framtida studie bör även mer utrymme ges till kunder som var missnöjda med 

återkoppling och uppföljning och att undersöka vad de underliggande faktorerna var. Då 

bör frågorna även innefatta hur kunden anser att detta skulle kunna förbättras. 

 

Det vore även av vetenskapligt intresse att genomföra en liknande studie i en annan 

kompetensstyrd bransch än den som undersökts här för att se om det finns några mer 

generella drag när det gäller det upplevda samarbetet. Här bör man även överväga att 

välja en industri som är riktad mot B2C för att belysa eventuella skillnader och likheter 

angående arbetet med co-creation i förhållande till B2B. 

 

Studier kan även genomföras på andra geografiska platser för att få en ökad förståelse 

för branschen i helhet samt att storleken på studieobjektet kan varieras. Vi ser 

fortfarande att det är viktigt att genomföra intervjuer både med anställda och kunder då 

det annars finns en risk att tappa sammanhanget i processen kring samarbetet och det 

upplevda värdet. 

 

Det skulle även vara intressant att i framtiden genomföra en liknande studie hos Yours 

för att se om skillnader och likheter är desamma eller har förändrats efter till exempel 

fem års tid.  
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10. Sanningskriterier 
Den kvalitativa forskningen utmärker sig som tidigare nämnt genom att vara tolkande 

till sin art samt att den generellt sätt är svår att överföra på andra områden eller 

branscher än den som undersöks (se metodkapitlet).  Således är det viktigt att ta hänsyn 

till de sanningskriterier som är förknippade med kvalitativ forskning. 

 

Här beskriver vi fyra faktorer enligt Patel & Tebelius som är relevanta inom det 

angreppssätt som vi valt (1987 s. 82). Forskaren står i den kvalitativa studien i fokus 

både vid insamlandet och vid analysen och det är tankar och idéer som står i förgrunden 

mer än själva materialet, vilket gör att forskaren måste ställa sig frågor så som om 

informationen är relevant och om några faktorer kan ha påverkat tolkningarna (Patel & 

Tebelius, 1987, s. 77). 

10.1 Tillämplighet 
Vi har sett till att samla in vår data med hjälp av tekniker som var lämpliga får vår 

studie och försökt att tillämpa Patel & Tebelius tankegång att ”Eftersom den här typen 

av forskning är inriktad på att upptäcka och förstå får det konsekvenser för hur man 

agerar vid val av teknik och uppläggning” (1987, s. 77)  Vi har valt att genomföra våra 

intervjuer med olika individer på Yours, dels för att få en spridning bland 

yrkesgrupperna men även på grund av att de besitter olika kompetenser, har arbetat 

olika länge på företaget och dels eftersom de har olika stor insikt i deras kunders 

verksamhet. Intervjun med Yours kunder skedde över telefon, någonting som vi inte 

tror påverkat resultatet i större grad utan istället kan ha bidragit till att vi fått en större 

variation i våra svar då vi kunnat nå en bredare krets inom regionen än om vi endast 

varit tvungen att begränsa oss till Luleå.   

10.2 Pålitlighet 
Vid genomförandet av en intervju är det lätt att förlora väsentlig information, vilket gör 

det viktigt att se över hur man hanterar registreringen av denna (Patel & Tebelius, 1987, 

s. 80). Vi valde därför att i vår studie spela in samtliga intervjuer (något som 

meddelades innan intervjun inleddes) för att på så vis lättare kunna fokusera på det 

intervjurespondenten säger samt vara uppmärksamma på att ställa följdfrågor i direkt 

anslutning till vår semistrukturerade intervjumall. Samtliga intervjuer transkriberades 

sedan för att ligga som underlag för vår kodning (se grundad teori) samt som underlag 

för att kunna genomföra en rättvis sammanställning av empirin och analysen. 

10.3 Överensstämmelse 
För att få en tydlig bild av vad vi ville undersöka började vi med att undersöka hur 

Yours verksamhet såg ut samt hur situationen på marknaden såg ut. Detta är främst på 

grund av att ökad förståelse och kännedom om den som ska intervjuas hjälper till att 

säkerställa att informationen som man får ut är rimlig (Patel & Tebelius, 1987, s. 78). Vi 

har dock gått in i samtliga intervjuer med ett så öppet sinne som möjligt och försökt att 

undvika att ta vissa saker eller kriterier förgivna.  

10.4 Noggrannhet 
”Eftersom forskaren bara har sitt eget kunnande och omdöme att lite till är hans 

noggrannhet och ärlighet avgörande för forskningens kvalitet. En garanti för detta är att 

forskaren återkommande reflekterar över processen” (Patel & Tebelius, 1987, s. 81).  

Ett sätt att försäkra sig om noggrannheten är att som tidigare nämnt använda en 

bandspelare för att lättare kunna återgå till intervjun ifall reflektioner eller nya frågor 
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skulle ta form. Vi förde även anteckningar under intervjuns gång, någonting som bidrog 

till att vi inte missade att ställa viktiga följdfrågor i slutet av intervjun eller missade 

viktiga intryck som vi fick av personernas kroppsspråk (vid intervjuerna med de 

anställda). Vi har också genomgående under hela studien dokumenterat hur vi arbetat 

vilket ledde till att vi kunde gå tillbaka och se så vi inte missat någon del under arbetets 

gång. Trots att man arbetar systematiskt och opartiskt finns dock alltid en risk att 

skevhet uppstår. 

10.5 Vår bedömning 
För att försöka minimera vår påverkan har vi efter varje intervju reflekterat över hur vi 

formulerat frågorna samt om det är någonting vi behöver ändra eller utveckla till nästa 

intervju, något som även gått hand i hand med vårt abduktiva angreppssätt. Trots detta 

kan det i vissa fall ha uppstått en viss påverkan på de intervjuade, främst i de fall där 

den intervjuade har svarat bristfälligt eller inte uppfattat frågan på det sätt som var tänkt 

initialt. Något som vi försökte avhjälpa genom att ha en semistrukturerad intervjuguide 

så vi kunde ställa ytterligare följdfrågor om vi insåg att respondenten inte förstod 

frågeställningen. Då vi även innan utförd studie satt oss in både inom den undersökta 

industrin men även i tjänstemötets teoretiska ramverk kunde vi ställa relevanta frågor 

till respondenterna. 

 

Vårt val av det abduktiva angreppssättet har lett till att vi kunnat fördjupa oss inom 

ämnen som vi funnit relevanta under studiens gång och som vi initialt kanske valt att 

avgränsa oss ifrån. Detta gav studien ett större djup och hjälpte oss att utveckla 

intervjuerna och vårt teoretiska ramverk. Vi ser dock att angreppssättet kan ha påverkat 

oss i den bemärkelse att vi sökte information som passade med vår studies syfte och att 

vi inte sett på all ny information helt objektivt. 

 

Vi ser även att studien inte är generellt överförbar utan specifik för studieobjektet och 

dess kunder. Målet med studien var inte heller att dra generella slutsatser utan att 

undersöka de specifika aktörerna och dess integration i tjänstemötet. Vi har även 

reflekterat över det empiriska resultatet och att respondenterna svarat olika utförligt och 

ingående, vilket kan ha lett till att resultatet inte representerar alla respondenter jämlikt. 

Vi bedömer arbetet som en bra grund för framtida forskning inom ämnet och att stora 

delar av det kan användas till liknande studier och inte bara inom den undersökta 

branschen.  
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I 

Bilaga 1 - Intervjumall för studieobjektets anställda  
Detta examensarbete genomförs av två studenter från Civilekonomprogrammet, 

inriktning Service Management, vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. Det är 

Alexandra Lindström och Andreas Flygare som genomför studier bland både anställda 

och kunder till studieobjektet Yours Kommunikationsbyrå AB. De utvalda anställda och 

kunders svar kommer inte på något sätt att gå att knyta till respektive person, utan 

används endast i analyssyfte för förbättringar av de bådas upplevelse av samarbetet. Det 

som sägs kommer alltså att stanna hos studenterna och inget av informationen kommer 

att spridas vidare på något sätt. Examensarbetet rör studieobjektet Yours situation som 

tjänsteföretag, hur man arbetar tillsammans med kunder i olika sammanhang och i 

denna intervju är det de anställdas perspektiv på det samarbetet vi vill undersöka.  

 

Yours 

 

Namn? 

Befattning? 

Hur länge har den anställde varit anställd på Yours? 

 

Processen 

Hur skulle du beskriva att Yours arbetsmodell ser ut? 

Hur involverad upplever du att kunden är under arbetets gång? 

Har kunden möjlighet att komma med inputs och ändra arbetet under processen? Hur 

ofta? Vem bestämmer det? 

 

Samarbete 

Hur ser ett bra samarbete med en kund ut för dig? 

Hur aktivt brukar du arbeta tillsammans med kunden? Skala? 

Hur skulle du beskriva utbytet mellan företagen? 

Vilka för- och nackdelar ser du i att arbeta nära kunden? 

 

Värde 

Vad tycker du är viktigast för kunden i samarbetet med er på Yours? 

Vilka aspekter tror du kunden värdesätter högst? 

Vilka aspekter sätter du högst i din roll som anställd? 

 

Kvalitet 

Vad innebär kvalitet för dig? 

Hur arbetar du för att kvalitetssäkra ditt arbete? 

När du började arbeta här, hur blev du insatt i företagets tillvägagångssätt? 

 

Tack! 

 

 

 

  



    

 

II 

Bilaga 2 - Intervjumall för studieobjektets kunder 
Detta examensarbete genomförs av två studenter från Civilekonomprogrammet, 

inriktning Service Management, vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. Det är 

Alexandra Lindström och Andreas Flygare som genomför studier bland både anställda 

och kunder till studieobjektet Yours Kommunikationsbyrå AB. De utvalda anställda och 

kunders svar kommer inte på något sätt att gå att knyta till respektive person, utan 

används endast i analyssyfte för förbättringar av de bådas upplevelse av samarbetet. Det 

som sägs kommer alltså att stanna hos studenterna och inget av informationen kommer 

att spridas vidare på något sätt. Examensarbetet rör studieobjektet Yours situation som 

tjänsteföretag, hur man arbetar tillsammans med kunder i olika sammanhang och i 

denna intervju är det kundens perspektiv på det samarbetet vi vill undersöka.  

 

Kunder 

 

Namn? 

Befattning och Företag? 

 

Processen 

Hur involverad är du under arbetets gång? 

Har du någon möjlighet att komma med inputs? 

Har ni ändrat arbetet under tidens gång i detta eller tidigare projekt? 

Hur tycker du att kommunikationen har fungerat under projektet/en? 

 

Samarbete 

Hur länge har ni arbetat med Yours? Har arbetssättet förändrats över tiden (I så fall på 

vilket sätt har det märkts och har det blivit en bättre eller sämre utveckling)?  

Arbetar du aktivt tillsammans med de anställda på Yours? Skala? 

Vilka för och nackdelar ser du i att arbeta nära de anställda på Yours? 

 

Värde 

Vad tycker du är viktigast i samarbetet med Yours? 

Vilka aspekter tror du de anställda på Yours tycker är viktigast? 

 

Kvalitet 

Vad innebär kvalitet för dig? Om du skulle definiera begreppet helt fritt och allmänt, 

utanför ert samarbete med Yours? 

Finns det något minimimått respektive maxmått på kvalitet enligt dig? 

Hur har du upplevt kvaliteten på det ni gjort tillsammans hittills?  

 

Customer Delight 

Brukar ni ”få det ni frågar efter” eller brukar de komma med andra idéer? 

Har det hänt att du blivit överraskad över resultatet? Har det varit på ett positivt eller 

negativt sätt? Förklara gärna 

 

Resurser 

Känner du dig tillfredsställd med de resurser (i form av tid, anställdas kompetens etc) 

som Yours använt sig av i samarbetet med din organisation? Om inte, hur hade du hellre 

velat att det hade skötts? 

 

Tack! 



    

 

III 

Bilaga 3 - E-post kommunikation med Yours VD Anton 

Norberg 
 

Hur många anställda det var det innan omorganisationen och hur har det 

förändrats nu?  
11 personer för ett år sedan. 

I dag är vi 17 och ytterligare en på väg in (september). 

12 personer är anställda under det sista året. 

 

När genomförde ni den och var kom namnet ifrån? 

Namnet är bara en del av förändringsplanen. Beslutet som är grunden till var vi är i dag 

togs för 3 år sedan i ett internt arbete från ägare/ledning i samarbete med en inhyrd 

processledare. Arbetet pågår fortfarande (ständigt pågående utvecklingsarbete). 

 

Varför initierade ni en omorganisation och vilka mål hade ni med den (och har de 

uppnåtts)? 

Det handlar mer om förändring av inriktning beroende på omvärldsförändringar än en 

traditionell organisationsförändring. Förändringen är ett offensivt verktyg för att lyckas 

nå målet om att vara en KOMMUNIKATIONSBYRÅ (inte reklambyrå eller 

produktionsbyrå). 

 

Har vissa underleverantörer bytts ut i och med omorganiseringen? Varför? Hur? 

Nej, inte direkt. Vi har snarare fått nya samarbetspartners (nationella och 

internationella) som höjer ribban för oss och gör det möjligt för oss att konkurrera om 

helt andra typer av uppdrag (med annan tyngd). Vi får större möjligheter att både 

utveckla både oss själva och våra kunder med vårat sätt att jobba i dag. 

 

Vad menar ni med kommunikation förutom klassisk marknadsföring så som 

reklam? 
Vi fokuserar på den plattformsoberoende idén som vi hänger upp kommunikationen på. 

Den ska inte vara för snäv (man ska inte måla in sig i ett hörn).  

 

Hur många kunder samarbetar ni med för tillfället? 
Cirka 45 aktiva kunder. 

  



    

 

IV 

Bilaga 4 - Yours Arbetsmodell 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 


