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Sammanfattning 

Bakgrund: Kring 2006 uppkom ett konsultområde i Sverige innehållandes 

aktörer som erbjuder konsulttjänster inom tjänstedesign, eller 

service design som det heter på engelska. Doberman, 

Transformator och Veryday omnämns bland andra som de mer 

etablerade aktörerna inom tjänstedesign i Sverige. Under de 

senaste tio åren har begreppet tjänstedesign blivit allt mer 

populärt i Sverige. Det dyker ständigt upp nya aktörer med olika 

bakgrunder som erbjuder konsulttjänster inom tjänstedesign. 

Samtidigt börjar organisationer från beställarsidan integrera 

metodiken internt Strategens viktigaste uppgifter är att förstå och 

hantera konkurrensen. 

 

Forskningsproblem: Hur ser konkurrenssituationen och framtidsutsikterna ut för 

tjänstedesignbyråer verksamma på den svenska marknaden samt 

hur tillämpbar är Porters femkraftsanalys för att analysera 

dynamiska konkurrenssituationer? 

  

Syfte: Studiens syfte är att illustrera och förklara konkurrenssituationen 

för svenska tjänstedesignbyråer, samt dess framtidsutsikter för att 

skapa djupare förståelse och en förtydligande bild. Detta genom 

att jämföra och relatera konkurrenssituationen till studiens 

teoretiska referensram, för att också ta ställning till 

femkraftsanalysens tillämpbarhet på dynamiska branscher. Vidare 

ämnar studien föreslå allmänna strategiska val för etablerade och 

potentiella aktörer.  

 

Metod: I vår studie har vi använt oss av hermeneutisk kunskapssyn, 

deduktiv angreppssätt och kvalitativ metod. För att kunna besvara 

forskningsfrågan har vi intervjuat representanter från tre 

tjänstedesignbyråer: Doberman, Transformator design och 

Veryday. Vidare har vi intervjuat en representant från 

managementkonsultbyrån Cordial, samt en representant från 

tjänstedesignavdelningen på Volvo. Respondenterna som har 

intervjuats befinner sig i ledningspositioner på respektive företag. 

Slutligen har vi intervjuat två respondenter som undervisar 

tjänstedesign på högskolenivå. 

 

Slutsats: Den slutsats vi drar är att tjänstedesign är ett perspektiv och en 

metodik snarare än att det faktiskt bör utgöra en bransch. Således 

utgör tjänstedesignbyråer en nisch eller ett område inom andra 

konsultbranscher som hjälper företag att förbättra sin lönsamhet. 

Dagens nyckelaktörer är (i olika stor utsträckning) en del av det 

område som består av konsulter som arbetar med 

tjänsteutveckling och tillhörande organisationsutveckling, vilket 

idag representeras av managementkonsulter. Detta medför att i 

det långa loppet påverkas nyckelaktörerna (inom just 

tjänsteutveckling) av samma konkurrenskrafter som de som 

påverkar dessa managementkonsulter. 
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1. Introduktion 

För att ge grundläggande förståelse för, och inblick i vår studie har vi i följande kapitel 

inringat studiens ämnesområde. Inledningsvis ger vi en bakgrundsbeskrivning av vad 

som är unikt för unga branscher och en kortfattad beskrivning över det unga 

konsultområdet tjänstedesign samt begreppet tjänstedesign. Vidare redogör vi för 

Porters (1991, 2008) syn på konkurrens för att slutligen beskriva det forskningsgap som 

denna studie ämnar ge ett bidrag till. 

 

1.1 Problembakgrund 
Unga branscher kännetecknas av en rad olika faktorer som till exempel få aktörer, höga 

priser, höga initial kostnader, dyra marknadsföringskostnader osv. Ofta prövas ett flertal 

olika strategiska ansatser av företagen i branschen. Det finns ännu ingen “rätt” strategi 

för något företag och de olika aktörerna trevar sig fram med olika ansatser för 

produktslösningar, produkt/marknadspositionering, marknadsföring och service osv. 

(Porter, 1991, s. 213) Marknadsföringen tenderar att vara utforskande och 

experimenterande (Klepper, 1997, s. 214), samtidigt som den vanligtvis är intensiv i 

branschens introduktionsfas (Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 368). Unga branscher 

tenderar att ha primitiva produkterbjudanden (Klepper, 1997, s. 146), samtidigt som de 

karaktäriseras av många förstagångsköpare som måste bli övertygade om att företagets 

produkt är ett bättre substitut till de produkter kunden använder idag. Detta kan medföra 

“prova på-rabatter” och höga marknadsföringskostnader. (Porter, 1991, s. 214) 

Antingen erbjuder företagen höga priser för att snabbt täcka de höga kostnader som 

förknippas med nya produkter, eller så sätter företagen ett lågt pris för att locka kunder 

(Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 368). Som resultat av flertalet produktmetoder, 

motstridiga argument och motargument från konkurrenter kan kunderna bli 

konfunderade, vilket kan påverka företagen negativt (Porter, 1991, s. 217). 

 

I mitten av tjugohundratalet uppkom ett konsultområde i Sverige innehållandes aktörer 

som erbjuder konsulttjänster inom tjänstedesign, eller service design som det heter på 

engelska. Den första aktören var företaget Transformator design (kallas Transformator) 

som började erbjuda tjänstedesign istället för sina tidigare tjänster inom produktdesign. 

Det började med att kunder bad Transformator att utveckla kompletterande tjänster som 

var sammankopplade med kundens produkter. När företaget sedan hörde talas om 

service design från länder som England, Holland och Tyskland, bestämde de sig för att 

satsa helhjärtat på att erbjuda metodiken till sina klienter (Transformator, 2013). Idag 

finns flertalet aktörer som erbjuder, eller åtminstone påstår sig erbjuda tjänstedesign. 

Det är bland annat tre stycken aktörer som har etablerat ett starkare förtroende på 

marknaden, nämligen: Doberman, Transformator och Veryday (Fjällborg, 2013, s. 25).  

 

Tjänstedesign beskrivs ofta som ett ”utifrån-och-in-perspektiv” på tjänsteutveckling, 

alltså tjänsteutveckling som utgår ifrån kundbehov. Tjänstedesign avser att systematiskt 

tillämpa designmetodologi och principer på design av tjänster. Området tjänstedesign är 

nästan lika gammalt som interaktionsdesign. Det uppkom i början av nittiotalet och 

positionerades relativt till industridesign. (Holmlid & Evenson, 2008, s. 341) 

Tjänstedesign är ett tvärvetenskapligt synsätt som kombinerar olika metoder och 

verktyg från flertalet discipliner. Enligt Moritz (2005, s. 49) angränsar området till 

Management, Marknadsföring, Research, och Design. Det är snarare ett nytt perspektiv 

än en fristående akademisk disciplin. Synsättet är fortfarande framväxande och detta är 
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särskilt tydligt i det faktum att det ännu inte finns någon gemensam definition eller klart 

uttalat språk kring tjänstedesign. Begreppet har definierats på flera sätt och om du frågar 

tio olika personer kommer du få elva olika begreppsförklaringar som beskriver ordet 

tjänstedesign. (Stickdorn & Schnieder, 2010, s. 29) Moritz (2005, s. 7) definierar det 

som: “Service Design helps to innovate (create new) or improve (existing) services to 

make them more useful, usable, desirable for clients and efficient as well as effective for 

organisations. It is a new holistic, multi-disciplinary, integrative field”. Mager (2009 i 

Stickhorn & Schneider, 2010, s. 31) ger sin definition: “Service Design aims to ensure 

service interfaces are useful, usable and desirable from the client’s point of view and 

effective, efficient and distinctive from the supplier’s point of view.” En enkel definition 

skulle kunna begränsa tjänstedesignens framväxande synsätt, samtidigt som det behövs 

ett gemensamt språk för att tjänstedesign ska kunna växa och utvecklas (Stickdorn & 

Schnieder, 2010, s. 29). 

 

Holmlid & Evenson (2008, s. 342) menar att tjänstedesign verkar inom en 

tjänsteutvecklingsprocess (se t ex Grönroos, 1990; Wilson et al., 2012). 

Tjänstedesigners angreppssätt på tjänsteinnovation integrerar aktiviteterna inom 

tjänsteutvecklingsprocessen som innefattar explorativ, generativ, och evaluerande 

research som sträcker sig genom hela designprocessen från upptäckt till lansering 

(Evenson, 2005 i Holmlid & Evenson, 2008, s. 342). Processen skiljer sig från mer 

konventionella tillvägagångssätt för tjänsteutveckling genom att istället för att börja 

med definieringen av strategi, börjar tjänstedesignern med explorativ eller engagerande 

research, för att skapa möjligheter för strategisk innovation. Moritz (2005, s. 58-63) 

beskriver olika fördelar med tjänstedesign, bland annat: True understanding of market 

needs, higher value of the resources available, changes organizational culture och 

differentiation against competition. Eftersom slutanvändare är delaktiga i 

värdeskapandet i leveransen av tjänster, bör de också vara med redan i designprocessen 

av tjänster. Då får företag en verklig förståelse av marknadens behov. Tjänstedesign 

hjälper organisationer med att använda sina resurser bättre. Ett exempel är om 

incheckningstiden på en flygplats minskas, får kunderna mer tid för shopping och att 

spendera sina pengar. Dessutom om fler flygplan passar avgångstider, hinner 

flygbolaget skicka iväg fler plan. För att företag ska leverera goda tjänsteupplevelser till 

sina kunder, behövs en serviceminded-inriktad kultur. Tjänstedesign ändrar 

företagskulturen i den riktningen genom att inkluderar många olika människor från 

olika avdelningar inom organisationer och genom att tillhandahålla kartor över tjänster 

så att alla förstår och bidrar till designen av tjänsten. Företagstjänster och produkter blir 

allt mer standardiserade. Tjänstedesign är ett bra sätt att differentiera sig från 

konkurrenter. Även om idén med företagstjänster kan vara samma, resulterar de ofta i 

olika upplevelser för kunder. Med små medel kan tjänstedesign differentiera 

tjänsteupplevelser och dessutom utveckla medel för att kommunicera skillnaden på rätt 

sätt till kunderna. Några verktyg som används inom tjänstedesign är: customer journey 

maps, personas, service blueprints The Five Whys och prototyping (Stickdorn & 

Schneider (2010, s. 158-204). 

 

“Tjänstedesign är det nya svarta” heter en artikel i Veckans Affärer. Under de senaste 

tio åren har begreppet tjänstedesign blivit allt mer populärt i Sverige. Doberman, 

Transformator och Veryday, omnämns bland andra som de mer etablerade aktörerna 

inom tjänstedesign i Sverige. (Fjällborg, 2013, s. 24-25) Idag börjar fler företag i 

Sverige använda sig av metoder hämtade från tjänstedesign, både företag som erbjuder 

konsulttjänster och organisationer från beställarsidan som till exempel Telia (Ekman & 
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Tornard, 2013) och Volvo (Service Design Network, 2011). De konsulter som idag 

erbjuder tjänstedesign kommer bland annat från produktdesign, digital-

/interaktionsdesign, varumärkesutveckling, research, strategi, marknadsföring, 

kommunikation och management consulting (Moritz, 2005, s. 49). I Sverige finns idag 

ett fåtal kurser inom tjänstedesign, men också den siffran ökar. Kurs i tjänstedesign 

erbjuds på bland annat Designhögskolan i Umeå (Designhögskolan Umeå Universitet, 

2013) och Högskolan för design och konstverk i Göteborg (Högskolan för design och 

konstverk, 2012). Framtiden för tjänstedesignbyråer ser ljus ut men det är svårt att 

avgöra vart den är på väg. Samtidigt som dessa byråer får allt fler uppdrag, 

implementerar organisationer från beställarsidan själva tjänstedesign-avdelningar 

(Service Design Network, 2011). Det dyker ständigt upp nya aktörer med olika 

bakgrunder som erbjuder konsulttjänster inom tjänstedesign. Vad ska då 

tjänstedesignbyråer ta sig till i sin dynamiska konkurrenssituation? 

 

Porter (2008, s. 79) skriver att en av strategens viktigaste uppgifter är att förstå och 

hantera konkurrensen. Men det väsentliga kännetecknet för framväxande branscher med 

hänsyn till strategiformulering är att det inte finns några spelregler. Hur ska man då 

kunna förstå och hantera konkurrensen i den unga och otydliga branschen? Porter(1991, 

s. 211) menar att det är strategernas uppgift att se till att alla spelregler tar en sådan form 

att företaget kan leva och nå framgång med dem. Det är alltså viktigt att ringa in sin 

konkurrenssituation och sedan forma den till sin vinning. Det är emellertid vanligt att 

managers definierar konkurrensen för snävt, som om den endast inträffar med företagets 

för tillfället närmaste konkurrenter. Men konkurrensen om lönsamhet går längre än 

etablerade branschkonkurrenter och inkluderar fyra andra konkurrerande krafter: 

kunder, leverantörer, potentiella nyetablerare och substitutprodukter. Denna utökade 

rivalitet som resulterar från alla av de fem krafterna, definierar branschstrukturen och 

formger konkurrensens interaktioner inom branschen. (Porter, 2008, s. 79) Under 80-

talet myntade Michael Porter begreppet branschstrukturanalys som utgår ifrån de fem 

krafter som påverkar konkurrensintensiteten i branscher: rivalitetsgrad bland nuvarande 

konkurrenter, hot från substitut, hot om nyetablering, köparnas förhandlingsstyrka samt 

leverantörernas förhandlingsstyrka som tillsammans bestämmer intensiteten i 

branschkonkurrensen. Branschstrukturen utövar ett starkt inflytande på hur 

konkurrensens spelregler ser ut och på vilka strategier som finns potentiellt tillgängliga 

för företaget. Den samlade styrkan av de fem ovan nämnda konkurrenskrafterna avgör 

vinstpotentialen i branschen. (Porter, 1991, s. 26-27; 2008, s. 79) 

 

De fem konkurrenskrafterna utgör en modell som på engelska kallas för Porter’s five 

forces. I uppsatsen kommer vi benämna den som femkraftsmodellen eller Porters fem 

krafter. Vi benämner praktisk tillämpning av modellen som femkraftsanalys. Ju starkare 

kraften är, desto större påverkar den pris och/eller kostnad. Först efter att ha analyserat 

branschens struktur bör man fokusera på sin egen och konkurrenternas position i 

branschen. (Magretta, 2012, s. 39) Porter menar att en analys av branschstrukturen 

skapar förståelse för branschens lönsamhet, konkurrensens spelregler, vilka krafter som 

påverkar branschens lönsamhet och vilka strategier som finns potentiellt tillgängliga för 

företaget. Branschanalysen kan användas för positioneringsbeslut, identifiera och 

utnyttja branschförändringar, och för att forma själva branschstrukturen för företagets 

vinning. (Porter, 2008, s. 89-91) 
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Företag använder sig än idag av Porters teorier och många forskare är eniga om att 

femkraftsmodellen kan appliceras på alla branscher av den enkla anledningen att den 

omfattar relationer som förekommer i all affärsverksamhet (Magretta, 2012). 

Stonehouse & Snowdow (2007, s. 258) poängterar att, trots den kritik modellen fått 

genom åren (se avsnitt 3.2.8 Kritik mot Porters fem krafter), är Porters ramverk det 

kraftfullaste verktyget tillgängligt för att analysera företagsomvärld än idag. Idag 

används också femkraftsmodellen fortfarande i kurslitteratur inom bland annat företags- 

och marknadsföringsstrategi (Se exempelvis Jain & Haley, 2009; Fleisher & 

Bensoussan, 2003; Johnson et al., 2008), vilket är ytterligare bevis på ramverkets 

relevans och aktualitet. Eftersom unga branscher ofta saknar spelregler, tenderar sådana 

branschstrukturer vanligtvis vara dynamiska. Femkraftsanalysen har kritiserats för att 

vara statisk, samtidigt som företagens omvärld blir alltmer dynamisk (Stonehouse & 

Snowdon 2007, s. 258). Porter (2008, s. 87) försvarar den genom att påstå att både 

lönsamhet och struktur är relativt stabila inom branscher. Vi tror emellertid inte detta är 

fallet för tjänstedesignbyråernas bransch. Femkraftsanalysen undersöker 

branschstrukturer. Men om strukturen är dynamisk, hur relevant är det då att tillämpa 

sådana analyser? Trots djupgående sökning, har vi inte hittat forskning som undersöker 

femkraftanalysens tillämpbarhet inom unga, dynamiska branscher. Vi menar att detta 

belyser behovet av att empiriskt undersöka detta, för att på så sätt kunna ta ställning till 

om unga branscher gynnas av framtida femkraftsanalyser. Eftersom tjänstedesign är ett 

ungt konsultområde i Sverige, har lite forskning hittills gjorts. De studier som har 

utförts, är mestadels studentuppsatser som har undersökt företagens användning av 

tjänstedesignmetodiken. Vi anser att det behövs forskning för att få översikt över 

konkurrenssituationen bland tjänstedesignbyråer. En analys som betraktar de fem 

krafterna kan anses vara lämplig för att ge etablerade och potentiella företag en 

förtydligande bild över sin konkurrenssituation och dess framtidsutsikter. Denna studie 

ämnar applicera femkraftsanalysen på konkurrenssituationen bland tjänstedesignbyråer, 

för att på så sätt avgöra hur tillämpbar modellen är för att undersöka unga, dynamiska 

branscher. 

 

1.2 Forskningsproblem 
Hur ser konkurrenssituationen och framtidsutsikterna ut för tjänstedesignbyråer 

verksamma på den svenska marknaden samt hur tillämpbar är Porters femkraftsanalys 

för att analysera dynamiska konkurrenssituationer? 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att illustrera och förklara konkurrenssituationen för svenska 

tjänstedesignbyråer, samt dess framtidsutsikter för att skapa djupare förståelse och en 

förtydligande bild. Detta genom att jämföra och relatera konkurrenssituationen till 

studiens teoretiska referensram, för att också ta ställning till femkraftsanalysens 

tillämpbarhet på dynamiska branscher. Vidare ämnar studien föreslå allmänna 

strategiska val för etablerade och potentiella aktörer.  

 

1.4 Avgränsningar 
För att förstå konkurrenssituationen för svenska tjänstedesigners, undersöker vi hur 

deras utbud skiljer sig från varandra. Det är däremot utanför studiens omfång att 

diskutera vad som kännetecknar tjänster inom tjänstedesign och vad som inte gör det; vi 

ämnar alltså t ex inte att definiera innebörden av tjänstedesignbegreppet. En annan 

viktig avgränsning är att vi kommer att undersöka den svenska marknaden, vilken 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
5 

 

utgörs av både svenska och internationella aktörer som säljer tjänster inom tjänstedesign 

i Sverige. Vi kommer alltså inte undersöka de svenska tjänstedesignernas internationella 

konkurrenssituation. Studiens omfång begränsas också av vår tidsbegränsning och av 

den anledningen kommer vi inte att undersöka Hot från substitut på samma nivå som 

Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter. Priser, marginaler och kostnader kan 

utgöra känsliga ämnen för konsultföretag och vi väljer därför att exkludera den typen av 

uppgifter i vår undersökning. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Tjänstedesignbyrå 
Ett konsultbolag som åtminstone delvis erbjuder professionella rådgivningstjänster 

inom tjänstedesign.  
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2. Vetenskapliga utga ngspunkter  

I detta kapitel presenteras vår syn på kunskap och hur den hänger samman med 

studiens angreppssätt och forskningsmetod. Vidare diskuteras vår förförståelse och 

studiens perspektiv. I slutet redogörs för insamling och val av teorier, samt hur dessa 

kritiskt har granskats. 

 

2.1 Vetenskaplig kunskapssyn 
Enligt Jacobsen (2002, s. 30) påverkar forskaren kunskapssyn genomförandet av 

forskningen samt den typ av kunskap som eftersöks. Studiens syfte är bland annat att 

skapa en djupare förståelse för konkurrenssituationen för svenska tjänstedesignbyråer. 

Eftersom studien syftar till att skapa djupare förståelse, går det att anse att studiens syfte 

stämmer väl överens med den hermeneutiska kunskapssynen (epistemologin), vilken 

strävar efter att förstå och tolka den undersökta företeelsen. (exempelvis Bryman & 

Bell, 2005, s. 442-443; Jacobsen, 2002, s. 30; Johansson, 2011, s. 96) Motsatsen till 

hermeneutiken är positivismen, vars syfte är att beskriva den verklighet som 

företrädarna anser vara objektiv (exempelvis Bryman & Bell, 2005, s. 26; Jacobsen, 

2002, s. 32-33; Thurén, 2013, s. 16-17).  

 

Vidare utgår vi från att studiens verklighetssyn (ontologiska ståndpunkt) är 

konstruktionistisk (kallas även för ontologiskt subjektiv, se Johansson [2011, s. 40-41]), 

vilket innebär att verkligheten anses skapas och förändras genom socialt samspel. Det 

vill säga att den inte betraktas vara konstant. Motsatsen till detta är objektivism, som 

bygger på att företeelser, händelser eller objekt är oberoende av sociala aktörers mentala 

tillstånd (exempelvis Bryman & Bell, 2005, s. 33-34; Johansson, 2011, s. 40-41). Med 

detta menar vi att vår studie kommer återspegla endast en version av verkligheten, och 

inte den “sanna” verkligheten. Studiens avsikt är därmed att skapa förståelse för hur 

individer uppfattar tjänstedesignbyråernas konkurrenssituation. Vi anser att vår 

ontologiska och epistemologiska ståndpunkt bör ses som styrkor för studien eftersom 

tjänstedesignkonsulternas konkurrenssituation idag verkar vara dynamisk. Även om det 

skulle finnas en absolut sanning om fenomenet skulle den sanningen vara föränderlig 

och därmed skulle studiens resultat tappa trovärdighet på längre sikt. Våra ståndpunkter 

förespråkar ett tolkande synsätt, vilket möjliggör djupare kunskap om nuvarande 

konkurrenssituation och dess utveckling. Vidare menar vi att en konstruktionistisk 

ståndpunkt leder till att forskarnas tidigare erfarenhet kan anses påverka studiens 

genomförande. Detta förklaras och diskuterats i avsnittet 2.6 Förförståelse. 

 
2.2 Forskningsangreppssätt 
Vi har utgått ifrån teorier som traditionellt används vid genomförandet av 

branschanalyser. Med dessa teorier som utgångspunkt, har vi sedan samlat in relevanta 

observationer för att jämföra och relatera empiri till teoretisk referensram. Vidare syftar 

studien delvis till att ta ställning till vår referensrams tillämpbarhet inom dynamiska 

branscher. Detta karakteriserar det deduktiva angreppssättet, där forskningen utgår från 

existerande teorier som testas mot empiri (exempelvis Bryman & Bell, 2005, s. 23; 

Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Watt Boolsen, 2009, s. 26). Studien baseras på Porters 

(1991; 2008) femkraftsmodell och de fem konkurrentkrafter som påverkar branscher 

och enskilda företag. Genom att utgå ifrån dessa krafter illustrerar och förklarar 

konkurrenssituationen och dess framtidsutsikter. 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
7 

 

 

Den hermeneutiska kunskapssynen sammankopplas vanligtvis med det induktiva 

angreppssättet, vilket istället utgår från empiri till teori. Forskningen börjar med data 

insamling som styrs av en frågeställning, därefter används analysen av det insamlande 

materialet för att generera en teori. (Exempelvis Bryman & Bell, 2005, s. 25; Hartman, 

2001, s. 24-25; Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Watt Boolsen, 2009, s. 26) 

Hermeneutisk kunskapssyn och kvalitativ forskning (se nästa avsnitt) kan också 

användas för att pröva teorier (deduktivt angreppsätt) (Bryman & Bell, 2005, s. 41). Vi 

vill ändå belysa att den deduktiva ansatsen kan begränsa studiens resultat i den 

meningen att studien utgår från på förhand definierade faktorer viktiga i analys av 

konkurrenssituationer. Samtidigt anser vi att dessa faktorer har bevisats vara viktiga och 

relevanta (diskuteras mer i avsnittet 2.8 Val av teorier) och går därför att betrakta vara 

en relevant grund för studien. Den deduktiva ansatsen ger också förutsättning för att vi 

ska kunna skapa ökad förståelse för redan föreslagna samband och bidra till 

kunskapsutveckling enligt det hermeneutiska synsättet. 

 

2.3 Forskningsmetod 
Tolkande synsätt uppmuntrar tillämpning av en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & 

Bell, 2005, s. 40). Enligt Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 78) och även 

Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 13) syftar de kvalitativa studierna till att öka 

förståelsen för det studerade fenomenet, genom att samla in riklig information om hur 

individer uppfattar det fenomenet. Tonvikten vid insamling samt analys av data i den 

kvalitativa forskningen ligger snarare på ord än på kvantifierad data (Bryman & Bell, 

2005, s. 297). Den kvantitativa forskningsmetoden står i kontrast mot den kvalitativa 

och syftar till att förklara företeelser genom att använda sig av kvantifierat data och ta 

fram generaliseringar som är statistiskt säkerställda. Medan intresset i den kvalitativa 

forskningsmetoden är mer inriktat mot det unika. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 

1997, s. 14, 78, 87-88) Vanligtvis karakteriseras den kvalitativa forskningen som 

teorigenererade, trots det kan den även användas för att pröva befintliga teorier mot 

verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 40–41), vilket vi har i avsikt att göra i denna 

studie med vår deduktiva ansats. 

 

Tjänstedesign är ett ungt konsultområde i Sverige, med relativt få aktörer och 

människor som idag arbetar med det. Varje bransch har emellertid sina experter. Vi 

anser att genom intervjuer med experter inom området kan vi skapa djupare förståelse 

och en trovärdig bild av hur konsultområdet ser ut. Intervjuer med ett fåtal respondenter 

som har stor kunskap om ämnet kännetecknar den kvalitativa forskningsmetoden, vars 

analys bygger på så kallad mjuk data (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Därigenom anser vi 

att forskningsområdet kan gynnas av kvalitativ forskningsmetod. Det går dock att rikta 

kritik mot den kvalitativa forskningsmetoden på grund av att resultaten är svåra att 

generalisera (Bryman & Bell, 2005, s. 320). Samtidigt är det inte studiens avsikt att dra 

generella slutsatser, då den anses kunna bidra till att skapa en ökad förståelse för 

konsultområdet inom tjänstedesign. Med detta menar vi att begränsad generaliserbarhet 

av resultaten inte anses vara negativ för vår studie som sådan. Eftersom att branschen är 

ny och det finns få tidigare studier som undersöker området gynnas vår studie av en 

explorativ design. Det som kännetecknar en explorativ studie är att den preciserade 

problemställningen som forskare kommer fram till under studiens gång kan fortsätta 

undersökas i nya undersökningar (Hellévik, 1987 i Johansson Lindfors, 1993, s. 23). 

Vår studie är alltså designad för att gynna framtida undersökningar med liknande 

problemställningar. Däremot ur företagens perspektiv kan studien anses ha en deskriptiv 
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design, då syftet med en deskriptiv studie är att beskriva så noggrant som möjligt 

egenskaper hos det objekt som undersöks i denna studie (Hellévik, 1987 i Johansson 

Lindfors, 1993, s. 23) 

 

2.4 Ämnesval 
Det initiala intresset för uppsatsens ämne började utvecklas hos Olof under den tiden då 

han arbetade som tjänstedesigner åt Transformator. Han började då intressera sig för 

både tjänstedesignmetodik och tjänstedesignbyråer. Dessutom insåg han att både 

Transformator och branschen verkade vara i ständig utveckling. Vidare har vi båda ett 

gediget intresse för företagsstrategi. Unga branscher under utveckling betyder ofta stora 

strategiska möjligheter för företag, vilket gör ämnet av största intresse för båda 

författarna. Vi har kontaktat Transformator design och undrat om företaget behövde 

hjälp med något. Vi har fått veta att de var intresserade av att få ett akademiskt 

perspektiv på sin konkurrenssituation, som den Transformator befinner sig i. 

Transformator ansåg att eftersom branschen är ung är det svårt att förstå sig på hur 

branschen ska definieras, vilka konkurrenterna är, vilka hot som finns, hur branschen 

kommer att utvecklas och vilken potential den har. Vi bestämde oss därför om att 

konsultområdet tjänstedesign skulle kunna gynnas av en analys av 

konkurrenssituationen. Vidare är det viktigt att belysa att vi, under de två första 

veckorna, skrev uppsatsen på uppdrag av Transformator. Vi insåg i ett tidigt skede att 

vår uppsats kunde vara till nytta för andra branschaktörer. Därmed beslöt vi oss för att 

uppsatsen istället skulle ge strategisk vägledning för samtliga tjänstedesignbyråer, samt 

andra intressenter från angränsande områden. Efter att ha läst in oss på forskning om 

konkurrens och diskuterat med handledare har vi valt att utföra en analys med hjälp av 

Porters (1991; 2008) femkraftsmodell. Vidare har vi under inläsning fått kännedom om 

att ämnet kunde ge ett teoretiskt bidrag genom att undersöka modellens tillämpbarhet 

inom dynamiska, unga områden. Vårt ämnesval har således både teoretisk relevans och 

praktisk relevans. 

 

2.5 Förförståelse 
Hur en person uppfattar verkligheten och vetenskapen beror på hens förförståelse, som 

börjar utvecklas redan från barndomen och kan variera beroende på samhällets kultur 

som personen är uppvuxen i (Thurén, 2013, s. 60). Förförståelse, som är en viktig del av 

förståelseprocessen, grundar sig på den kunskap personen redan har (Hoel & 

Andersson, 2010, s. 182-183). Enligt Gummesson (2000, s. 67) kan förförståelse delas 

in i förstahandförståelse, som skapas genom personens självupplevda erfarenheter samt 

andrahandsförståelse som bildas utifrån den kunskapen som personen lagrar från till 

exempel studielitteratur, föreläsningar och forskningsartiklar. Vidare diskuteras 

författarnas förstahands- och andrahandsförståelse. 

 

2.5.1 Förstahandförståelse 
Olof har förstahandförståelse för tjänstedesignbranschen eftersom han, under sin 

studietid, har praktiserat och jobbat som tjänstedesigner åt Transformator. Således har 

han grundat egna uppfattningar om tjänstedesignmetodik, samt för 

tjänstedesignbranschen. Detta har både sina positiva och negativa aspekter för 

uppsatsens resultat. Denna förförståelse är positivt i det avseende att det ger författarna 

en större inlevelse i problemet, samtidigt som de utnyttjar den för att göra en mer 

djupare analys av konkurrenssituationen. Olofs förstahandsförståelse innebär dock en 

risk att uppsatsen styrs av det som han lärde sig under sin tid hos Transformator. 
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Frågeguiden kommer till en viss grad att utformas efter förförståelsen samtidigt som 

resultatet kan tolkas annorlunda eftersom Olof redan innan hade bildat sig en 

uppfattning om hur branschen såg ut. Maria, däremot, har ingen tidigare erfarenhet av 

just tjänstedesignbranschen. Det anser författarna är positivt eftersom att Maria kan vara 

mer opartisk och troligen kommer se skillnaden mellan Olofs förutfattade meningar och 

de egentliga svaren som författarna får ut av deras undersökning. 

 

Under sin studietid vid Umeå Universitet har Maria redan skrivit en kandidatuppsats 

inom statistik. Detta bidrar till att Maria föredrar den kvantitativa forskningsmetoden i 

den mån som det är möjligt och dessutom tenderar mer till att dra generella slutsatser 

samt förklara problemsituationen med en så kallad hårddata. Vi har en positiv syn på att 

Maria är van vid studier av positivistisk design och att dra slutsatser baserat på 

kvantitativ data snarare än genom att tolka. Detta ger en positiv balans till denna studies 

hermeneutiska utgångspunkt, vilket kan medföra att analysen sker på ett mer kritiskt 

sätt. Dessutom har Maria varit med om att skriva en vetenskaplig artikel tillsammans 

med en professor vid Plekhanovs Universitet under sina utlandsstudier i Ryssland. 

Denna erfarenhet har gett Maria förförståelse över hur forskning går till. Författarna 

anser att det skulle kunna ge en positiv effekt på denna studie eftersom studien, 

exempelvis, kan utformas mer effektivt. Vidare har Olof praktiserat som copywriter på 

en reklambyrå. Detta har medfört ytterligare förstahandsförståelse för hur konsultföretag 

arbetar och relationen mellan konsultföretag och dess kunder. Det finns en viss risk för 

att Olof generaliserar hur konsultföretag arbetar och hur konsultbranscher ser ut på 

grund av detta. Återigen kommer Maria in med en mer opartisk syn på detta, då hon 

saknar någon tidigare erfarenhet inom konsultbranscher. 

 

2.5.2 Andrahandsförståelse 
Både Olof och Maria läser i skrivandets stund sin åttonde termin på 

Civilekonomprogrammet dock med två olika inriktningar. Olof läser på 

Civilekonomprogrammet med inriktningen mot service management, medan Maria läser 

med inriktningen mot handel och logistik. Båda författare har i stort utsträckning läst 

samma kurser i företagsekonomi på A och B nivå samt kurser i nationalekonomi och 

statistik. Kurser inom företagsekonomi på C- och D-nivå har varit olika. Olof har 

specialiserat sig på marknadsföring vilket har påverkat hans förhållningssätt till 

företagsekonomi och företagsstrategi, eftersom att marknadsföringskurser ofta 

poängterar vikten av kund-/marknadsorientering. Det medför alltså en syn på att 

företagens viktigaste uppdrag är att leverera kundvärde och att företagets resurser ska 

användas för att skapa maximal kundnytta. Detta skiljer sig mycket från Porters lära om 

att företag ska positionera sig där de fem krafterna är som svagast. Denna förförståelse 

leder till att Olof på ett mer kritiskt sätt kan analysera Porters modeller. Under sina 

utlandsstudier i Ryssland har Maria läst en kurs i företagsekonomi på D nivå som heter 

“Delivering customer value through marketing”. Under kursens gång har studenter 

genomfört flera olika företags- och branschanalyser genom att utgå från diverse 

företagsfall, där har även Porters femkraftsmodell och företagslivscykel används på ett 

praktiskt sätt. Maria har därför teoretisk kunskap om hur branschanalyser kan utföras i 

praktiken, vilket är positivt för vår studie. Olof har också läst om Porters modeller i en 

kurs vid universitetet. Båda författare visste därför om att Michael Porter var ett stort 

namn inom konkurrensforskning. Istället för att direkt välja femkraftsmodellen som 

ramverk för studien har författarna gjort en ansats för att se vad andra forskare säger om 

konkurrens och branschanalys. Olof har dessutom läst en kurs som heter ”Design för 
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service management”. Detta var hans första kontaktpunkt med tjänstedesign. Detta 

medför att Olof har kunskap om tjänstedesignbyråers olika potentiella arbetsmetoder. 

 

2.6 Studiens perspektiv 
Vid undersökningen av ett problemområde kan forskare komma fram till olika slutsatser 

beroende på vilken synvinkel på problemet de har (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37-38). 

I denna studie har vi valt att fokusera på problemområdet utifrån en företagslednings 

perspektiv. Perspektivet bidrog till att vi har valt teorier som är relaterade till 

ledningsfrågor och strategi. Analysen av studiens resultat och praktiska 

rekommendationer är inriktade på att ge tjänstedesignkonsulterna den typen av 

information som kan hjälpa företagen att få mer förståelse för sin konkurrenssituation 

och att hitta positioner där de kan utveckla konkurrensfördelar. 

 

2.7 Val av teorier 
De teorier som presenteras i uppsatsens teoretiska referensram har använts för att 

besvara studiens frågeställning och uppnå studiens syfte. Studiens analys och diskussion 

baseras alltså på de teorier som beskrivs i teorikapitlet. Som nämnt i föregående kapitel 

utgår studien från Porters (1991; 2008) femkraftsmodell. Anledningen till detta är att 

den fortfarande är den mest erkända modellen för extern analys av branscher och 

används fortfarande av företag. Michael Porter är en av grundarna av strategic 

management som forskningsområde. Han har dessutom varit aktiv inom näringslivet 

som rådgivare åt några av världens ledande företag som Caterpillar och Procter & 

Gamble. Vidare har han har släppt 17 böcker och fått över 100 artiklar publicerade. Han 

anses vara en av världens högsta auktoriteter när det gäller konkurrensstrategi i företag. 

2003 utsåg också Accentures institut för strategisk förändring Porter till den mest 

influensfulla hjärnan inom business före ett flertal nobelprisvinnare som Mintzberg. 

Trots alla möjliga begränsningar är Porters femkraftsmodell det kraftfullaste verktyget 

tillgängligt för att analysera företagsomvärld än idag. (Stonehouse & Snowdon, 2007, s. 

257-258) Magretta (2012, s. 50) menar att femkraftsmodellen, i sin enkelhet, kan 

appliceras på alla slags branscher av den enkla anledningen att den omfattar relationer 

som förekommer i all affärsverksamhet. 

 

Fleischer & Bensoussan (2003 s. 72) menar att användbarheten av femkraftsanalysers 

resultat tenderar att vara hög eftersom att resultaten ger både en allmän bild av 

branschers utseende samtidigt som de klarlägger de viktiga konkurrensfaktorer. Vi 

instämmer om detta även om vi är medvetna om att vissa saker kan se annorlunda ut. 

Detta kommenteras i kapitel 6. Slutdiskussion slutsats och diskussion. Enligt Olofs 

förförståelse, finns det egentligen inte heller några leverantörer till 

tjänstedesignkonsulter; åtminstone inga som påverkar. Idag används också 

femkraftsmodellen fortfarande i kurslitteratur inom bland annat företags- och 

marknadsföringsstrategi (Se exempelvis Subhash & George, 2009; Fleisher & 

Bensoussan, 2003; Aaker, 2001; och Johnson et. al., 2008), vilket är ytterligare bevis på 

ramverkets relevans och aktualitet. 

 

Vidare har femkraftsanalysen kompletterats fördelaktigt av teorier rörande 

tjänsteföretag och konsulter. Tjänstedesignbyråer är både tjänsteföretag och 

konsultbolag, vilket motiverar dessa val. Vi har också använt oss av teorier om unga 

framväxande branscher och branschers dynamik för att analysera branschens utveckling. 

Dessa teorier behandlar bland annat hur konkurrenssituationen inom unga branscher kan 
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förändras och anger lämpliga strategier för marknadsföring. Slutligen har andra 

sekundärkällor, som ifrågasätter och kritiserar Porters femkraftsmodell använts. Detta 

har vi gjort för att kritiskt granska modellen för att förstå dess brister och styrkor. 

 

2.8 Litteratursökning 
Oberoende av studiens utformning, utgångspunkter och angreppssätt är det viktigt att 

läsa och använda sig av extern litteratur i form av till exempel tidskrifter, rapporter och 

böcker. Tidigare skriven litteratur kan bland annat användas vid formulering av studiens 

bakgrund samt studiens teoretiska referensram. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

beroende på studiens problemformulering kan litteraturen undersökas på många olika 

sätt. Studiens frågeställningar styr valet av litteraturen samt valet av de delar i 

litteraturens innehåll som skall belysas i forskningen. Detta beror på att forskarnas mål 

är att tillföra eget bidrag genom att använda sig av tidigare skriven litteratur. (Hartman, 

2003, s. 48-50) I denna studie har två typer av sekundärkällor använts: vetenskapliga 

artiklar och studentlitteratur. Vi har börjat litteratursökningen genom att undersöka 

ämnesområdet med hjälp av vetenskapliga artiklar, som i stor utsträckning söktes i 

Business Source Premier (EBSCO). De sökord som har använts var bland annat 

Industry analysis, Industry structure analysis, Competitive analysis, Competitive forces. 

För att hitta teorier om tjänsteföretag och konsulter har vi bland annat använt oss av 

sökord som: Service marketing, Service management, service characteristics och 

service quality. Vidare har artiklar om branschens utveckling sökts då har följande ord 

använts: Industry development, Industry evolution, Industry dynamics, Industry life 

cycle och emerging industries. Dessutom har sökorden kombinerats på olika sätt. Första 

inblicken i de artiklar som har hittats gav inspirationen till nya sökord och kännedom 

för de mest refererade forskarna inom området. Vidare har i litteratursökningen använts 

information från källförteckningar i relevanta vetenskapliga artiklar, vilket har lett till 

att förstahandskällor samt andra relevanta artiklar har hittats. Dessutom har vår 

andrahandsförståelse använts, då vi även har utgått ifrån artiklar samt forskare som vi 

läste om under civilekonomutbildningens gång. 

 

De flesta vetenskapliga artiklar som ingår i studiens teoretiska referensram är Peer 

Reviewed, det vill säga är de vetenskapligt granskade. Således anser vi dessa källor vara 

tillförlitliga. Dessutom har ett antal artiklar från Harvard Business Review använts i 

studien (till exempel Porter, 2008; Brandenburger & Nalebuff, 1995; Colin & 

Montgomery, 1995). Kritiken som går att rikta till dessa artiklar är att de inte innehåller 

egna empiriska studier. Däremot bör det belysas att de artiklar som vi har valt att 

inkludera i vår teoretiska referensram har blivit refererade till i andra vetenskapligt 

granskade artiklar. Vi har dessutom försökt att använda oss av så få citat som möjligt 

för att minimera risken för att texten skulle kunna misstolkas på grund av att den har 

blivit tagen ur sitt sammanhang. 

 

I de artiklarna som hittades har vi först läst inledning och slutsatser för att bedöma 

artiklarnas relevans för studiens forskningsproblem och syfte. För att säkerställa 

artiklarnas relevans, vars inledning och slutsatser var efter första bedömning mest 

relevanta, lästes dessa artiklar ett flertal gånger. Vidare har vi under studiens gång gjort 

flera kompletterande litteratursökningar för att hitta mer relevant information för 

studiens teoretiska referensram. Som det nämndes tidigare byggs studiens teoretiska 

referensram i stort utsträckning på Michael Porters femkraftsmodell (Porter, 1991; 

2008) - en erkänd modell som används än av både forskare som företag. Dessutom har 

Porter (1991; 2008) blivit refererade i många andra vetenskapliga artiklar, samt refererat 
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själv till flera vetenskapliga artiklar och kända forskare. Vi har dessutom använt oss av 

litteratur i form av böcker för att utforma basen för vårt kritiska resonemang i studiens 

vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter. Denna litteratur har blivit vägledande 

för oss i frågan om hur en kvalitativ forskningsprocess skall genomföras. 

 

2.9 Källkritik 
Som det nämndes i föregående avsnitt, är det viktig i en studie att använda sig av 

sekundära källor. Samtidig är det viktigt att förhålla sig kritisk till de källor som 

används, för att kunna avgöra rimlighet av de fakta som beskrivs (Patel & Davidson, 

2011, s. 68). För att kunna kritiskt granska en källa kan forskare utgå ifrån fyra kriterier: 

äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet Turén (2011, s. 13). Nedan beskriver 

vi dessa kriterier samt diskuterar hur de källor som används i denna studie förhåller sig 

till dessa kriterier. 

 

Äkthetskriteriet går ut på att kontrollera om källan inte är en förfalskning, utan att källan 

är vad den utger sig vara (Thurén, 2011, s. 19). För att uppfylla äkthetskriteriet har vi 

använt oss av vetenskapliga artiklar som har blivit vetenskapligt granskade. Den 

teoretiska referensramen i vår studie bygger i stor utsträckning på Michael Porters teori 

om femkraftsmodellen. Som det nämndes i avsnittet 2.8 Val av teorier är Porter en av 

grundarna av forskningsområdet Strategic management och hans femkraftsmodell är 

fortfarande den mest erkända modellen för extern analys av branscher. Annan litteratur 

som har använts för att bygga studiens teoretiska referensram är skriven av författare 

vars vetenskapliga artiklar är välrefererade av andra, eller som är allmänt kända inom 

forskningsområdet extern analys/branschanalys. Således menar vi att källor som vi 

använde under studiens gång lever upp till äkthetskriteriet. 

 

Kriteriet tidssamband bygger på att källornas trovärdighet anses vara högre ju senare en 

källa är daterad (Thurén, 2011, s. 13). Men även om det är viktigt att orientera sig mot 

den senaste forskningen är det viktigt att beakta tidigare forskning (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 89-90). Studiens teoretiska referensram bygger främst på modeller som 

skapades av Michael Porter på 1980-talet. “Det måste ju finnas modernare forskning 

som förklarar bransch- och konkurrensanalys”, funderar många. Svaret är både ja och 

nej på detta påstående. Än idag används Porters ramverk av både akademiker och 

praktiker. Femkraftsmodellen har fått kritik för att den uppmuntrar företaget att välja 

strategi med externa faktorer i åtanke. Dock förespråkar andra, som Colin & 

Montgomery (1995, s. 121) resource-based view som menar att även externa faktorer 

likt de fem krafterna måste betraktas, trots att strategi även måste ta interna faktorer i 

beaktning. Studien ämnar undersöka externa faktorers inverkan för 

tjänstedesignkonsulter och därför kan Porters ramverk anses som den perfekta 

utgångspunkten. Förutom att använda oss av Michael Porters teorier från 1980-talet, 

använde vi även oss av kritiken som har kommit mot Porters teorier mellan 1990-talet 

och 2008, samt Porters svar mot kritiken, ur hans artikel som publicerades 2008. Genom 

att använda oss av ursprungskälla för femkraftsmodellen, senare kritiken mot den samt 

Porters svar mot kritiken anser vi att vi har både beaktat tidigare forskning samt uppfyllt 

kriteriet tidssamband. 

 

Säkerställning av att källan inte är påverkad av någon annan ligger i grunden för 

kriteriet om oberoende (Thurén, 2011, s. 13). Alvesson & Sköldberg (2008, s. 226) 

anser att detta kriterium sammanhänger med antalet mellanled som informationen har 

passerat eftersom att risken för misstolkning ökar om informationen har refereras till i 
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flera led. I vår teoretiska referensram har vi i stort sätt försökt att använda oss av 

ursprungskällor. Däremot i de fall då vi inte kunde hitta förstahandskällan har vi gjort 

överväganden om källans relevans innan vi valde att ta med den till vår teoretiska 

referensram. Vi har också valt bort att använda ursprungskällan i de fall där någon 

senare forskare har beskrivit teorin på ett mer pedagogiskt sätt eller i fall då 

ursprungskällan är skriven på ett annat språk än svenska eller engelska. För att uppfylla 

oberoendekriteriet har vi i dessa fall läst igenom ursprungskällan för att avgöra om den 

senare författaren tolkat den ursprungliga teorin korrekt. Således anser vi att i de källor 

som vi använd oss av i studien har vi kunnat säkerställa kriteriet oberoende i den mån 

det var möjligt. 

 

Kriteriet tendensfrihet byggs på att informationen i källan inte ska vara vinklad, det vill 

säga att det inte skall vara någon anledning att misstänka att källan kan ge en falsk bild 

av verkligheten beroende på författarens bristande objektivitet (Thurén, 2011, s. 13). 

Alvesson & Sköldberg (2008, s. 224) tar också upp vikten för att forskarna bör 

säkerställa att källan inte har medveten eller omedveten vinkling. Det är svårt att 

bedöma detta kriterium då det inte framkommer någon information om relationer 

mellan exempelvis de fallföretag som belysas i artiklarna och artikelförfattarna. 

Däremot har vi inte funnit någonting, som kan tyda på att den litteratur eller de artiklar 

som vi använde oss av under studiens gång, inte kan leva upp till kriteriet om 

tendensfrihet. 
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3. Studiens teoretiska referensram 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning gällande teorier relevanta för studien. 

Den teoretiska referensramen har fungerat som utgångspunkt för empirisk 

datainsamling och för analys av insamlad data. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

tjänstedesign, tjänsteverksamheter och konsulter. Vidare beskrivs Porters 

femkraftsmodell, vilket efterföljs av en redogörelse för den kritik modellen har mött. 

Avslutningsvis redogörs för branschers dynamiska tendenser och resource-based view. 

 

3.1 Vad säger dagens forskning om tjänstedesignkonsulter? 
Lite forskning har hittills bedrivits om de svenska tjänstedesignbyråernas bransch. I 

detta avsnitt beskrivs teorier om tjänstedesignens metodik, tjänstemarknadsföring och 

konsulter. 

 

3.1.1 Tjänstedesignens funktioner 
För att förstå konkurrenssituationen i tjänstedesignbranschen, måste vi förstå vad 

tjänstedesign hjälper till med. Moritz (2005, s. 58-60) beskriver tio fördelar eller 

funktioner med tjänstedesign, dessa är: 1) True understanding of market needs, 2) 

higher value of the resources available, 3) changes organizational culture, 4) new 

perspectives on future development, 5) higher effectiveness, 6) better efficiency, 7), 

connects organization and clients, 8) higher quality service experiences as basis of 

success, 9) differentiation against competition 10) brand affinity. Den första fördelen 

med tjänstedesignen utgörs av att eftersom kunder är en del av värdeskapandet i både 

tjänsters produktion och konsumtion, bör kunderna vara med i designprocessen av 

tjänsten. Detta kommer leda till att företag får en verklig förståelse av marknadens 

behov. Den andra fördelen med tjänstedesign är att det hjälper organisationer att utnyttja 

sina resurser bättre. Ett exempel på detta är att minskning av incheckningstider på en 

flygplats kan leda till att kunderna får mer tid för shopping och för att spendera pengar. 

Vidare kan flygbolaget skicka fler plan om avgångstider passas. Den tredje fördelen går 

ut på att tjänstedesignen förändrar företagskulturer. Detta är viktigt eftersom en 

serviceminded kultur behövs för att företagen ska kunna leverera goda 

tjänsteupplevelser till sina kunder. Företagskulturen förändras genom att många olika 

människor från olika avdelningar i organisationen inkluderas samt genom att 

tillhandhålla kartor över tjänster så att alla förstår vad det handlar om och bidrar till 

tjänstens design. Den fjärde funktionen handlar om att nya perspektiv på framtidens 

utveckling öppnas upp. Detta genom att företagen förstår marknadens verkliga behov 

och således kan de säkerställa att tjänsten som utvecklas kommer att tillfredsställa 

kundernas behov, vara konkurrenskraftig och lönsamt. 

 

Den femte fördelen medför högre effektivitet för företag. Tjänstedesign säkerställer hög 

effektivitet, gällande företagets resurser, under hela utvecklingsprocessen eftersom att 

tjänsten testas kontinuerligt. För att säkerställa tjänstens effektivitet och för att se om 

den lever upp till företagets mål, kan till exempel prototyper av tjänsten användas för att 

säkerställa kundvärdet. Den sjätte fördelen är att tjänstedesign bidrar till att sänka 

utvecklings-, utbildnings-, dokumentations- och supportkostnader, samt till att förkorta 

utvecklingstiden av tjänster. Genom att förstå vad kunderna verkligen vill ha, 

säkerställer tjänstedesign att företagens resurser används till fullo. Således slösar inte 

företaget sina resurser på irrelevant tjänsteutveckling. Den sjunde nyttan med 
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tjänstedesign är att den sammankopplar företagen och kunder. Detta uppnås eftersom 

tjänster av hög kvalitet bidrar till kundnöjdhet och därigenom till återkommande och 

lojala kunder. Tjänstedesignen ser bland annat till att kontinuerligt använda kundernas 

feedback för att förbättra tjänstens utformning. Tjänstedesigns åttonde funktion baseras 

på att tjänstedesign skapar en önskvärd upplevelse/erfarenhet av tjänster. Detta är viktigt 

eftersom firmans framgång beror på kundernas upplevelser av tjänstens kvalitet (se 

också Grönroos, 2008, s. 83ff) Upplevelsen av en högkvalitativ tjänst bidrar till att 

kunderna anser att tjänsteleverantören som erbjuder tjänsten vill sina kunder väl. Den 

nionde fördelen går ut på att tjänstedesign är ett bra sätt att differentiera sig från 

konkurrenter, eftersom företags tjänster och produkter blir allt mer standardiserade. 

Även om idén med företags tjänster kan vara samma, resulterar de ofta med olika 

upplevelser för kunder. Med små medel kan tjänstedesign differentiera 

tjänsteupplevelser och dessutom utveckla medel för att kommunicera skillnaden på rätt 

sätt till kunderna. Den sista fördelen med tjänstedesign är att den bidrar till kundernas 

lojalitet till företagets varumärke och därigenom till upprepade köp av en tjänst av det 

företaget. (Moritz, 2005, s. 60-63). 

 

3.1.2 Karaktäristiskt för tjänsteföretag 
Tjänstedesignbyråer är konsultföretag som säljer tjänster. Genom att förstå vad som är 

karaktäristiskt för organisationer som erbjuder tjänster, kan förståelse därmed också 

skapas för tjänstedesignbranschen. Det finns många definitioner av tjänster (t ex 

Gummesson, 1987, Quinn et al., 1987, Grönroos, 1990). Grönroos (2008, s. 62) 

definierar tjänster som: “processer bestående av en serie mer eller mindre icke-

påtagliga aktiviteter som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i 

interaktionen mellan kunden och den servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller 

varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som tillhandahålls som en lösning på 

kundernas problem”. Även om Grönroos (2008, s. 63) anser att tjänstemarknadsföring 

bör förstås utifrån sina egna premisser, är forskare inom ämnet eniga om att tjänster har 

vissa karaktäristiska egenskaper gentemot produkter som resulterar i utmaningar för 

managers (Zeithaml, 1985, s. 44; Wilson et al., 2012, s. 15). Dessa karaktäristiska 

egenskaper kan sammanfattas som: immateriella, heterogenitet, oskiljaktighet och icke-

hållbarhet. De flesta ramverken inom tjänstemarknadsföring adresserar just dessa 

karaktäristiska egenskaper och dess utmaningar för managers. Tilläggas bör dock att 

både produkter och tjänster kan mer eller mindre inneha dessa egenskaper. (exempelvis 

Wilson et al., 2012; Grönroos, 2008; och Zeithaml et al., 1985) Det går dock att 

arrangera egenskaperna på kontinuum (Shostack, 1977, s. 77), där det går att urskilja att 

tjänster generellt sett är mindre påtagliga, mer heterogena, oskiljaktiga och mindre 

lagringsbara än produkter. 

 

Eftersom tjänster är akter eller handlingar snarare än objekt, är de immateriella; det går 

inte att se dem, känna dem, smaka på dem, som man kan göra med påtagliga produkter. 

Att tjänster är immateriella medför flera utmaningar för managers. Det är svårt att 

patentera tjänster, och kan därför enkelt kopieras av konkurrenter. Tjänster kan varken 

presenteras eller kommuniceras med enkelhet, vilket medför att det är svårt för kunder 

att på förhand utvärdera tjänsten. Vidare är prissättning en utmaning eftersom det kan 

vara svårt att avgöra styckkostnader för tjänster, samtidigt som pris/kvalitetssambandet 

är komplicerat. Företag kan exempelvis visa upp vissa servicebevis för att visa att deras 

tjänster kan leverera. (Se exempelvis Wilson et al., 2012, Grönroos, 2008, och Zeithaml 

et al., 1985) Det finns även psykologiska kostnader förknippade med att använda nya 

tjänster. Kunderna är exempelvis oroliga för huruvida de förstår tjänsten och för 
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tjänstens utkomst. Kunderna tar dessa psykologiska kostnader i beaktning när de köper 

tjänster. Om kunder väljer mellan två tjänster med samma monetära pris, kommer de 

välja den tjänst som bidrar till minst psykologiska kostnader. Wilson et al. (2012, s. 

398-399) Eftersom tjänster är handlingar, med vanligtvis åtminstone en människa 

inblandad, är tjänster heterogena och upplevs alltid olika från gång till och av olika 

kunder. Detta medför stora utmaningar, och många faktorer som spelar roll, för företag 

att hålla en jämn tjänstekvalitet. (Se exempelvis Wilson et al., 2012; Grönroos, 2008 

och Zeithaml et al., 1985) 

 

Produkter tillverkas innan dem säljs och konsumeras, medan tjänster först säljs, varav 

de oskiljaktigt produceras och konsumeras. Detta medför att massproduktion är svårt. 

Vidare är tjänstekvaliteten beroende av det som händer i realtid, inklusive handlingar av 

medarbetare och interaktioner mellan medarbetare och kunder. Därför har skalfördelar 

tack vare centralisering ofta negativ inverkan på tjänstekvalitet. Att konsumtion och 

produktion inträffar simultant innebär också att kunden har insikt i 

produktionsprocessen och kan därför påverka utkomsten av tjänsten. (Se exempelvis 

Wilson et al., 2012; Grönroos, 2008 och Zeithaml et al., 1985) Grönroos (2008, s. 270-

271) skriver att eftersom konsumtion och produktion sker samtidigt blir interaktiv 

marknadsföring viktig. Marknadsföringen sköts av personalen som utför tjänsten och 

därför får medarbetarna en avgörande roll i tjänstekvalitet och i marknadsföring av 

tjänsten. Icke-hållbarhet refererar till att tjänster inte kan sparas, lagras, återförsäljas, 

eller tillbakalämnas. Den största utmaningen tack vare denna egenskap hos tjänster, är 

att företag inte kan lagra tjänster. Därför är prognoser av efterfrågan och planering för 

kapacitetsoptimering extra viktigt. Det går emellertid att “lagra kunder” och påverka 

efterfrågan genom prissättning. (Se exempelvis Wilson et al., 2012; Grönroos, 2008 och 

Zeithaml et al., 1985) 

 

Det är särskilt viktigt för tjänsteföretag att marknadsföringens fokus utgörs av 

interaktion istället för utbyte. Även om utbyten (t ex betalning) vid någon tidpunkt äger 

rum, är det framgångsrik hantering av interaktioner som gör utbytena möjliga. Ett första 

utbyte kan äga rum, men om interaktionen inte blir framgångsrik kommer inga nya 

utbyten att inträffa. (Grönroos, 2006, s. 321-322) Grönroos (2008, s. 83ff) skriver att 

tjänstekvalitet är nyckeln för företag att generera pålitlighet, trovärdighet, positiv 

ryktesspridning och återkommande kunder. Kvalitet uppstår i samspelet mellan 

förväntad och upplevd kvalitet (se figur 1 i Appendix A). Förväntningar skapas av t ex 

marknadskommunikation, försäljning, image och kundens värderingar. Kundens 

upplevelse av kvalitet beror på två olika kvalitetsdimensioner: vad och hur. Vad 

kunderna erhåller i sina interaktioner med företaget utgör den tekniska kvaliteten på 

tjänstens resultat. (Grönroos, 2008, s. 81) För exempelvis en flygplanstjänst utgörs den 

tekniska kvaliteten av att komma från punkt A till B. Kunden påverkas också av hur 

tjänsten erhålls av den samtidiga produktions- och konsumtionsprocessen. Denna 

dimension kallas för processens funktionella kvalitet och handlar om hur kunden 

upplever tjänsteprocessen. (Grönroos, 2008, s. 82) Flygplanstjänsten är en del av en 

större process och interaktionen med företaget börjar redan på företagets hemsida. 

Dessa interaktioner påverkar därmed upplevd kvalitet. Upplevd kvalitet beror också på 

företagets image. Positiv image kan exempel leda till att kunder förlåter företagets 

misstag och dålig image bidrar till motsatsen. (Grönroos, 2008, s. 82) Nivån på den 

totala upplevda kvaliteten beror på glappet mellan kundens förväntade kvalitet och 

erfarenhet av kvaliteten. 
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Tjänster är relationsinriktade eftersom tjänster är processer med flera 

interaktionstillfällen mellan kund och företag. Massmarknadsföring är idag inte lika 

effektivt och lönsamt eftersom marknader har mättats och utbudet är i många fall större 

än efterfrågan. Det blir allt svårare att hitta nya kunder och därför är det viktigare för 

företagen att behålla befintliga kunder. Därför måste tjänsteföretag vara 

relationsinriktade, och vårda hela kundrelationen inklusive den kvalitet och det värde 

som företaget tillhandahåller, och på den samlade service som företaget erbjuder 

kunden. Detta kallas relationsmarknadsföring. Att behålla lönsamhet i situationer där 

det är dyrt och svårt att hitta nya kunder som kan ersätta de lönsamma kunder man 

förlorat. (Grönroos, 2002, s. 7). Eftersom relationsmarknadsföring baseras på samarbete 

kommer företagen inte att se varandra som fiender; de har mer att tjäna på win-win-

situationer och partnerskap. Företag har ofta svårt att själva ge kunden det totala 

erbjudande som önskas och kan vara dyrt att själva skaffa erforderliga kunskaper och 

resurser för att producera de element av erbjudandet som saknas. Även om företagen 

konkurrerar med varandra, kan det ibland vara effektivt och lönsamt att samarbeta på 

vissa områden för att betjäna gemensamma kunder. Gummesson (2002, s. 14-16) Inom 

business to business-kontexter (B2B), där organisationer säljer produkter eller tjänster 

till andra organisationer, är relationerna ofta mer komplexa än de som sker för business 

to consumer-företag (B2C). Den största skillnaden utgörs av hur beroende parterna är av 

varandra. I en B2B-relation finns det ofta högre grad av beroende mellan parterna än när 

det gäller relationer inom B2C. Jämfört med B2C har B2B-branscher oftast färre köpare 

vilket leder till att varje enskild kundrelation kan betraktas som väldigt betydelsefull för 

företagets fortsatta utveckling. Även sett utifrån köparens perspektiv finns det ofta en 

större grad av beroende då säljaren exempelvis tillhandahåller det köpande företaget 

nödvändiga komponenter och material för deras verksamhet. (Kalaignanam & 

Varadarajan, 2006, s. 174) För företag som är verksamma inom B2B föreslås är den 

huvudsakliga marknadsföringsuppgiften att skapa, utveckla och behålla relationer med 

kunder (Ford, 1993, s. 341, 349). 

 

3.1.3 Tjänsteutvecklingsprocessen 
Wilson et al. (2012, s 172) menar att nya produkter har större sannolikhet att lyckas på 

marknaden om de designas och introduceras via stegen inom en strukturerad 

planeringsmodell. Utvecklingsprocessen för en ny tjänst kan kännas otydlig eftersom 

personerna involverade i den processen oftast inte tror att det går att definiera 

tjänsteprocessen exakt, eller så utgår de från att “alla förstår vad vi menar”. Dessa 

fördomar är dock inte motiverade och därför behövs en tydliggörande process. Wilson 

et al. (2012, s 174-175) beskriver en tjänsteutvecklingsprocess som ökar nya tjänsters 

möjligheter att lyckas på marknader. Processen består av totalt nio steg: 1) business 

strategy development or review, 2) new service strategy development, 3) idea 

generation, 4) concept development and evaluation, 5) business analysis, 6) service 

development and testing, 7) market testing, 8) commercialization, 9) post-introduction 

evaluation. Från steg tre till sju finns det kontrollpunkter med krav som måste vara 

uppfyllda vid respektive steg för att kunna gå vidare med utvecklingen till nästa steg. 

Vidare är utvecklingsprocessen indelad i två faser: planering (steg 1-5) och 

implementering (steg 6-9). Utveckling av tjänster kan till en vis del likna utveckling av 

produkter (Cooper, 2008, s. 215), men de skiljer det sig under implementeringsfasen. 

Oftast produceras och konsumeras tjänsten under realtid genom interaktion mellan 

kunden och organisationens medarbetare. Därför är det extra viktigt att både kunderna 

och medarbetarna är med i utvecklings- eller innovationsprocessen av tjänsten. (Wilson 

et al., 2012, s 174-175) 
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Det första steget i planeringsfasen går ut på att förstå organisationens mission, vision 

och övergripande strategisk orientering. Detta är viktigt eftersom att strategin för nya 

tjänster och specifika idéer bör matcha organisationens mission och vision. Under det 

andra steget utvecklas den nya tjänstens strategi och en ny tjänsteportfölj. Det tredje 

steget går ut på att generera nya idéer som ska kunna passera det här stegets 

kontrollpunkt. Kontrollpunkten i det tredje steget går ut på att jämföra idéerna mot den 

nya tjänstens strategi och se om idén matchar den. Under det fjärde steget utvecklas 

tjänstekonceptet. För att gå vidare i tjänsteutvecklingen måste tjänstekonceptet testas 

med genom att involvera både slutkunder och organisations medarbetare. När tjänsten 

har utformats på konceptuell nivå övergår tjänsten till sitt femte utvecklingssteg, där en 

affärsanalys görs för att fastställa att utvecklingen och implementeringen av tjänsten är 

lönsam och genomförbar. Om tjänsten uppfyller kraven för denna nivå, går den vidare 

till implementeringsfasen. (Wilson et al., 2012, s. 176-178) 

 

Steg sex går ut på att utveckla prototyper av tjänsten och sedan testa den. För att kunna 

gå vidare till nästa steg bör prototyptester genomföras och då det är extra viktigt att 

både organisationens medarbetare och slutkunder är involverade i testen. Det här steget 

ligger i grunden för att undvika situationen där tjänsteidén misslyckas på grund av 

problem som orsakas av små operativa detaljer. Under det sjunde steget genomförs 

testet av tjänsten på vissa delar av marknaden. Målet med detta är att fastställa tjänstens 

acceptans på marknaden, samt bestämma andra delar av marknadsföringsmixen, som till 

exempel tjänstens pris och den typen av marknadsföring som behövs. 

Kommersialisering är det åttonde steget i utvecklingsprocessen, där tjänsten 

introduceras på marknaden. Under det steget är det viktigt att bygga samt upprätthålla 

kundernas erkännande av den nya tjänsten. Det nionde och sista steget i 

tjänsteutvecklingsprocessen går ut på att utvärdera introduktionsfasen av tjänsten och 

avgöra om justeringar behöver genomföras i marknadsföringsmix-komponenterna. 

(Wilson et al., 2012, s. 178- 180) 

 

Hur organisationen ser på tillväxt genom utvecklingen av nya tjänster påverkas av 

organisationens strategiska orientering. Enligt Iansiti & McCormack (1997, i Wilson et 

al., s. 176) kan det förekomma fyra strategiska riktlinjer när det gäller organisationens 

övergripande strategiska inriktningar. Den första inriktningen utgörs av prospektörer, 

som strävar till att bli innovativa, de söker oftast nya möjligheter och är beredda att ta 

risker. Den andra inriktningen är försvararen, som är experter inom ett visst område och 

inte föredrar att söka något nytt utanför deras kunskapsområde. Den tredje inriktningen 

kallas av analysatorer som låter vissa delar av verksamheten vara stabila och samtidigt 

är öppna för att söka nya möjligheter och experimentera på marginalen. Den sista 

inriktningen utgörs av reaktiva aktörer som sällan gör några stora förändringar utan att 

vara tvingat till det av omvärlden. 

 

3.1.4 Karaktäristiskt för konsultföretag 
Konsulter är oberoende professionella rådgivare (Kubr, 2002, s. 10). För konsultföretag 

pågår tjänsteprocesser under långa perioder och innebär ett stort antal 

interaktionstillfällen och kontakter (Grönroos, 2008, s. 38) Fem huvudsakliga element 

karaktäriserar konsulter: de medför expertis och insikt, deras förslag och idéer har 

inverkan, de hjälper ofta till med att skapa delade visioner, de visar att de bryr sig, och 

de kan förse klientorganisationen med ny frisk energi (Stumpf, 1999, s. 392). Många 

konsultföretag utför minimal marknadsföring; de försöker undvika eller minimera 

medveten utveckling av marknadsföringsprogram. Firmornas filosofi är att de kommer 
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att nå sina mål genom att tillhandahålla den bästa kvaliteten på sina tjänster till 

existerande klienter. De resonerar att hög kvalitet leder till nöjda klienter, som därmed 

kommer anlita konsulten igen för nya uppdrag. Vidare, menar ofta konsulter att nöjda 

klienter kommer att rekommendera byrån till andra, vilket ska leda till hållbart inflöde 

av nya klienter. (Kotler & Connor, 1977, s. 72) Konsulters ansatser till att skapa 

konkurrensfördelar genom inbyggda relations- och tillväxtmekanismer för att skapa 

rykte inom klientorganisationsnätverk kan ses som ett en interaktiv 

marknadsföringsstrategi (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 290). Konsultering handlar 

mestadels om rådgivningstjänster, vilket i princip medför att konsulter inte är vana att 

driva organisationer eller ta beslut åt managers. De har ingen direkt auktoritet för att 

besluta om och implementera förändringar. Konsten med att vara konsult handlar om att 

få saker gjorda utan att vara den som bestämmer. (Kubr, 2002, s. 7) 

 

Managementkonsulter är “... oberoende professionella rådgivare som assisterar 

managers och organisationer för att uppnå syften och mål genom att lösa management 

och företagsmässiga problem, identifiera och ta vara på nya möjligheter, förbättra 

lärande och implementera förändringar”(Kubr, 2002, s. 10). Att anlita 

managementkonsulter innebär en stor grad av osäkerhet för klienter. Detta beror på att 

graden av formell institutionalisering, som t ex lagstiftning, professionella standarder 

och certifikat, är låg och därmed är de institutionella inträdesbarriärerna minimala. 

Denna avsaknad av kvalitetskontroll och institutionell miljö, tillåter opportunistiskt 

beteende. Detta ökar sannolikheten att råka ut för aktörer som säljer otillräckliga 

tjänster, och medför avkastningsrisk för organisationsklienten. Trots detta är det 

populärt att anlita managementkonsulter. Anledningen är varken pris eller mätbar 

kvalitet, utan erfarenhetsbaserad tillit och rykte i nätverk. Tillväxt, konkurrensmässighet 

och framgång på marknaden beror på konsultfirmas förmåga att skapa långvariga och 

pålitliga nätverk av klientrelationer. Istället för formella institutionella eller 

kostnadsbaserade tillträdesbarriärer, erbjuder affärsområden baserade på tillit och 

uppbyggt rykte inom nätverk distinkta etableringshinder för både konkurrenter och 

nyetablerare. (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 289-291) Dessa hinder skyddar 

branschens lönsamhet (Porter, 2008, s. 81). Läs mer om etableringshinder under 3.2.3 

Hot om nyetablering. 

 

3.1.5 Karaktäristiskt för outsourcing 
När företag koncentrerar sig på att utveckla sina kärnkompetenser, ökar sannolikheten 

att de väljer att outsourca olika affärstjänster (business services). Detta fenomen skapar 

stora affärsmöjligheter för leverantörer av professionella affärsmässiga tjänster. Dessa 

leverantörer finner ofta att huvudkonkurrenten, den interna tjänsteleverantören, är en del 

av teamet som utvärderar outsourcing. Därför sker outsourcing sällan inom glappet där 

det ena faktiskt företaget är bättre än det andra. Detta beror på att beställaren (av 

outsourcad tjänst) tenderar att underskatta den utomstående aktörens förmåga att 

leverera kvalitet. (Maltz & Sautter, 1995, s. 233) Quinn & Hilmer, (1994, s. 54-55) 

menar att de flesta företag kan hållbart optimera sina resurser genom strategisk 

outsourcing. Företagen kan strategiskt outsourca genom att utveckla några väl valda 

kärnkompetenser av betydelse för kunderna, inom områden där företaget kan vara bäst i 

världen. De kan också fokusera investeringar och ledningens uppmärksamhet på dem. 

Vidare kan de strategiskt outsourca många andra aktiviteter där företaget inte kan eller 

behöver vara bäst. När managers tar strategiska beslut med hjälp av olika outsourcing 

alternativ, och analyserar den strategiska problematik som uppstår, kan företag 

övervinna många av de kostnader och risker som förknippas med outsourcing. En 
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nackdel med outsourcing är att beställaren (av outsourcingtjänsten) tappar kontroll över 

tjänstekvaliteten. (Quin & Himler 1994, s. 50). Lyckosamma samarbeten kräver att 

företagen lär sig av varandra och förstår den andra parten. Om parterna har olika 

målsättningar kan tjänstekvaliteten drabbas (Wilson et al., 2012, s. 299-301). 

 

3.2 Porters fem krafter 
Det finns flera vanliga missförstånd när det gäller konkurrens. Ett är att företag blir 

framgångsrikt genom att “bli bäst” men bara för att företaget är ”bäst” betyder det inte 

att de tjänar mest pengar. Många anser också att konkurrens är en tävling mellan 

konkurrenter, vilket sammanfattar de definitioner man får om man slår upp ordet. 

(Magretta, 2012, s. 25) Porter (1991, s. 25-27; 2008, s. 79) menar att detta sätt att se på 

konkurrens är för snävt. Poängen med konkurrens är inte att slå och vinna över sina 

motståndare; poängen är att sälja och tjäna pengar. Att konkurrera för lönsamhet är en 

komplex företeelse eftersom det involverar fler aktörer än “motståndare”. Företag 

konkurrerar med varandra om möjliga intäkter, men de konkurrerar också med sina 

kunder när det gäller intäkterna eftersom dessa gärna betalar så lite som möjligt. 

Företagen konkurrerar också med leverantörerna som vill få så mycket betalt som 

möjligt. Ett företags lönsamhet påverkas också av företag som tillverkar 

substitutprodukter eller tjänster som kan ersätta deras egna. Potentiella etablerare i 

branschen minskar lönsamheten eftersom om företagen i branschen tar ut höga priser 

kan nya aktörer lockas till branschen. Klassiska konkurrenter är alltså inte de enda som 

konkurrerar med varandra. De fem ovan nämnda krafterna kan alltså anses vara 

ytterligare konkurrerande krafter som påverkar företag. Tillsammans bygger de upp 

modellen som på engelska kallas ”Porter’s five forces model”, vilken vi kommer 

referera till som Porters fem krafter eller femkraftsmodellen (se figur 2). Porter menar 

att femkraftsmodellen är applicerbar både inom produkt- och tjänstebranschen. I denna 

uppsats vid beskrivning av femkraftsmodellen kommer vi använda oss av uttrycket 

”tjänst” för att beskriva det som en bransch producerar, eftersom det är mer relevant för 

vår studie. 
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Figur 1. Femkraftsmodellen (Källa: Porter, 1991, s. 26) 
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Branschens struktur, uttryckt som styrkan av de fem konkurrenskrafterna, avgör 

branschens långsiktiga lönsamhetspotential eftersom den bestämmer hur det 

ekonomiska värde som genereras i en bransch fördelas; hur mycket får företagen 

behålla, kontra hur mycket som är bortförhandlat av kunder och leverantörer; eller 

begränsat av substitut och potentiella nyetablerare (Porter, 2008, s. 86). Varje kraft har 

en tydlig, direkt och uppenbar koppling till branschens lönsamhet. Ju starkare kraften är, 

desto mer påverkar den pris och/eller kostnad (Magretta, 2012, s. 39). Genom kunskap 

om branschens struktur går det att ringa in företagets konkurrenssituation (Porter, 1991, 

s. 26-27). Porter (1991, s. 26-27) ger sammanfattningen att branschstrukturen utövar ett 

starkt inflytande på hur konkurrensens spelregler ser ut och på vilka strategier som finns 

potentiellt tillgängliga för företaget. (Magretta, 2012, s. 37-38) Porter (2008, s. 86) 

menar att genom att ta hänsyn till de fem krafterna kommer strategier vara baserade på 

en övergripande struktur, istället för att koncentrera sig på endast ett av elementen. 

Detta medför att strategen kommer att kunna fokusera på dessa strukturella villkor 

snarare än flyktiga faktorer (som konkurrensen mot en specifik aktör eller olika 

teknologiska flugor). Hur femkraftsanalyser kan användas för att utforma strategi 

kommer att diskuteras under 3.2.6 Implikationer för strategi. 

 

Branschstrukturen beror på en uppsättning av ekonomiska och tekniska faktorer som 

avgör styrkan av varje konkurrenskraft (Porter, 2008, s. 80). Analyser av 

branschstrukturer, eller femkraftsanalyser som denna studie väljer att kalla dem, 

fokuserar alltså på fem krafter som påverkar branschstrukturen: Rivalitetsgrad bland 

nuvarande konkurrenter, hot från substitut, hot om nyetablering, köparnas 

förhandlingsstyrka och leverantörernas förhandlingsstyrka. (Porter, 1991, s. 25; 2008, s. 

80). 

 

3.2.1 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 
Konkurrens mellan etablerade företag beror på att alla företag vill ha en del av den 

totala potten (som avgörs av de fem krafterna) som finns i branschen. Konkurrensen 

mellan etablerade företag sker genom välkända metoder för att skaffa sig en 

fördelaktigare position, taktiska åtgärder som: prisutspel, reklamkampanjer, 

tjänstelanseringar, ökad kundservice eller garantiåtagande. Rivalitet uppstår när en eller 

flera konkurrenter känner sig pressade eller ser möjligheter för att förbättra sitt läge. 

Utspel från företag kan ha märkbara effekter på dess konkurrenter och kan resultera 

med motangrepp och ansträngningar att möta utspelet. Företagen är alltså inbördes 

beroende av varandra. Detta mönster av utspel och svarsåtgärder kan leda till att 

initiativtagaren och hela branschen får det bättre men det är inte säkert. Trappas utspel 

och svarsåtgärder upp kan hela branschen bli lidande och företagen hamnar i sämre 

läge. (Porter, 1991, s. 37-38) Priskonkurrens är särskilt ogynnsamt för branscher 

eftersom ekonomiskt värde förflyttas direkt till köparsidan (Porter, 2008, s. 85) 

Sänkningar av pris, kan lätt mötas av konkurrenter och när detta väl är gjort medför de 

lägre intäkter för alla företag, förutsatt att priskänsligheten är tillräckligt hög. (Porter, 

1991, s. 37-38) Vissa branscher betecknas med fraser som krigisk och hätsk, medan i 

andra omnämns konkurrensen som belevad eller gentlemannamässig. 

 

Intensiv konkurrens är följden av ett antal strukturella faktorer. Om branschen utgörs av 

många eller jämbördiga konkurrenter är det sannolikt att rebeller dyker upp, och vissa 

företag börjar tro att de kan göra utspel utan att märkas. Är företagen små men relativt 

jämbördiga med hänsyn till storlek och observerbara resurser skapas instabilitet, 

eftersom de kan vara benägna till att bekämpa varandra och ha resurser till utdragna 
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kraftmätningar. Långsam branschtillväxt resulterar ofta till ett spel om marknadsandelar 

för företag som vill expandera. (Porter, 1991, s. 38) Branscher som saknar 

differentierade tjänster eller omställningskostnader för kunderna att byta leverantör, 

riskerar att tjänsten uppfattas som en standardvara och då baseras köparens val i stort 

sett på pris, och ett tryck på intensiv priskonkurrens uppstår. (Porter, 1991, s. 39; 2008, 

s. 85) Konkurrenter som skiljer sig åt ifråga om strategi, ursprung, personalbesättning, 

förhållande till sitt moderbolag, samt har skilda mål och skilda strategier för hur man 

ska konkonkurrera, kan ständigt frontalkrocka på marknaden. Dessa företag kan få svårt 

att tolka varandras åsikter och bli eniga om en uppsättning “spelregler” för branschen. 

(Porter, 1991, s. 39) Konkurrensen i en bransch kan bli mer ostadig om ett antal företag 

ser högt strategisk värde i att inneha en marknadsposition inom branschen och därmed 

har stort intresse av att nå framgång där (Porter, 1991, s. 40; 2008, s. 85). Höga 

nedläggningshinder är ekonomiska, strategiska och emotionella faktorer som får företag 

att fortsätta konkurrera även om de får låg eller till och med negativ avkastning på sina 

investeringar (Porter, 1991, s. 40). Porter (2008, s. 85-86) skriver att konkurrens om pris 

är mer sannolikt när produkter har begränsad hållbarhet. När det gäller tjänster, har de 

begränsad hållbarhet eftersom oanvänd kapacitet inte kan återanvändas (Porter, 2008, s. 

86, Wilson et al., 2012, s. 17). 

 

Rivaler som konkurrerar på andra dimensioner än pris, t ex tjänstefunktioner, 

supporttjänster, leveranstid eller image, tenderar inte lika ofta att urholka lönsamheten 

eftersom att kundvärdet stödjer högre priser. En sådan rivalitet tenderar också att 

förbättra värdet hos branschens tjänster gentemot substitut och kan höja 

inträdesbarriärer för nyetablerare. Även denna typ av konkurrens kan emellertid i vissa 

fall leda till sänkt lönsamhet för branschen. Branschens lönsamhet beror nämligen också 

på huruvida företagen konkurrerar på samma dimensioner. Riktar företagen in sig på 

olika behov att uppfylla kommer det ha positiv påverkan på lönsamheten. Om företagen 

segmenterar marknaden väl och riktar in sig mot olika kundgrupper kommer 

lönsamheten påverkas mindre av rivaliteten. Detta gäller även branscher som 

konkurrerar på prisdimensionen. Priskonkurrens som sker på väl segmenterade 

marknader är alltså inte lika ogynnsamt för lönsamheten. Konkurrens kan öka 

lönsamheten inom branscher. Detta i fall då varje konkurrent inriktar sig på att 

tillfredsställa behov inom olika kundsegment, med olika mixar av pris, produkter, 

tjänster, funktioner eller varumärkesidentiteter. En sådan konkurrens kan resultera i 

högre lönsamhet, expandera branschen, och med att kundernas behov bättre uppfylls. 

(Porter, 2008, s. 86) Är rivalitetsgraden mellan företagen i branschen hög påverkas 

lönsamheten förstås negativt. Detsamma gäller om det finns en betydande konkurrens 

med företag inom andra branscher som producerar tjänster som uppfyller samma 

funktion som det företaget producerar. (Porter, 1991, s. 37-38ff). 

 

3.2.2 Hot från substitut 
Alla företag i en bransch konkurrerar i en vid mening med branscher som producerar 

substituttjänster. Det finns alltid substitut närvarande, men det är enkelt att missa dem 

eftersom det kan röra sig vara om tjänster som skiljer sig mycket gentemot branschens 

tjänster. Om någon söker efter en present för farsdag kan slipsar och bälten vara 

substitut. Ett substitut är att inte köpa något alls, att tillverka något själv, eller att ge sin 

far en upplevelsepresent. När hot från substitut är stort, tar branschens lönsamhet stryk. 

Substitut begränsar branschers potentiella förtjänster genom att lägga ett tak på de priser 

som företagen i branschen lönsamhetsmässigt sett kan ta ut. (Porter, 1991. s. 43) Om en 

bransch inte distanserar sig från substitut genom tjänsteprestanda, marknadsföring, eller 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
23 

 

på andra sätt, kommer den förlora lönsamhet och ofta tillväxtspotential (Porter, 2008, s. 

84). Företag kan identifiera substitut genom att se sig om efter andra tjänster som kan 

utföra samma funktion som branschens tjänst. 

 

Hotet från ett substitut är högt om: 1) det erbjuder en attraktiv pris/nyttorelation 

gentemot branschens tjänst, eller om 2) köparens kostnad för att byta till substitutet är 

lågt (Porter, 2008, s. 84-85). Anledningen till att uppmärksamma det senare fallet är att 

konkurrensen från substituten kommer snabbt igång ifall konkurrensen ökar i deras 

branscher och förorsakar prissänkningar eller påtvingade tjänsteförbättringar. En analys 

av sådana trender kan vara viktig när det gäller att besluta huruvida företaget ska 

försöka avvärja ett substitut strategiskt, eller att planera sin strategi med det som en 

oundviklig konkurrensfaktor. Att agera mot substituttjänster kan mycket väl bli en 

kollektiv angelägenhet för en bransch. Även om ett företags annonsering inte är nog för 

att stötta branschens ställning mot ett substitut, kan en kraftfull och ihållande 

annonsering av alla branschföretagen förbättra branschens position totalt sett. Samma 

argument gäller för kollektiva svarsåtgärder som förbättringar av tjänstekvalitet, 

marknadsföringsansträngningar, förbättring av tjänstens tillgänglighet osv. (Porter, 

1991, s. 43-44) Hård konkurrens från direkta konkurrenter och företag som erbjuder 

substitut till branschens tjänster har i regel negativ inverkan på branscher. Vidare 

begränsas branschens lönsamhet av hotet om att det kan tillkomma nya aktörer i 

branschen. (Porter, 1991, s. 25-28ff). 

 

3.2.3 Hot om nyetablering 
Porter (1991, s. 28; 2008, s. 80) skriver att nyetablerare medför ny kapacitet och en 

stark vilja att vinna marknadsandelar, vilket orsakar påtryckningar på priser, kostnader 

och graden av investeringar som behövs för att konkurrera. Diversifiering av företag 

från andra marknader bör betraktas som en nyetablering, även om inget nytt företag 

skapas. Även organisationer som diversifierar sig genom uppköp, klassificeras som 

nyetablerare. (Porter, 1991, s. 28). När nyetablerare diversifierar från andra marknader 

kan de utnyttja befintliga resurser och kassaflöden för att skaka om konkurrensen. 

(Porter, 2008, s. 80) Om en ny aktör träder in måste redan etablerade företag dessutom 

lägga mer pengar på att tillgodose sina kunder på grund av den ökade konkurrensen 

(Porter, 1991, s. 28). Det är viktigt att känna till hur stort etableringshotet är och hur 

starka etableringshindren som existerar eftersom det hjälper strategen att förutsäga 

branschens utveckling och att vidta strategiska åtgärder för att minska hotet från 

nyetablerare. Etableringshot minskar lönsamheten eftersom det håller nere priser. 

Attraktivt höga priser lockar nämligen nya aktörer att träda in i branschen. Ett stort hot 

kan också medföra att etablerade aktörer måste öka sina investeringar för att avskräcka 

nyetablerare. (Porter, 2008, s. 81). Det är etableringshotet, inte huruvida nyetableringar 

faktiskt äger rum, som håller nere lönsamhet (Porter, 2008, s. 81). Hotet om 

nyetablering i en bransch beror på hur stora etableringshinder som finns, i samverkan 

med reaktionen från konkurrenter, så kallade svarsåtgärder, som nyetableraren kan 

förvänta sig (Porter, 1991, s. 28). Etableringshinder är övertag som existerande aktörer 

har jämfört med nyetablerare (Porter, 2008, s. 81). Dessa hinder skyddar branschens 

lönsamhet. Porter (1991, s. 29-34) beskriver olika hinder för nyetablering. 

 

Det kan bland annat handla om stordriftsfördelar, som hänför sig till minskade 

enhetskostnader för en tjänst (eller den process eller funktion som behövs för att 

producera en tjänst) allt eftersom volymen per tidsenhet ökar. Nyetablerare avskräcks av 

stordriftsfördelar eftersom etableraren tvingas att antingen starta i stor skala och riskera 
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kraftfulla svarsåtgärder från redan existerande företag eller starta i liten skala och finna 

sig i kostnadsnackdelarna. (Porter, 1991, s. 29) Företag kan också ha stordriftsfördelar 

vad gäller efterfrågan, så kallade nätverkseffekter. Denna typ av fördelar uppkommer i 

branscher där köparnas betalningsvilja ökar beroende hur många andra köpare av 

företagets tjänster det finns. Köpare kan lita på större leverantörer när det gäller viktiga 

produkter eller tjänster. Dessa fördelar hos kan avskräcka etablering genom att det 

begränsar köparnas vilja att köpa från nykomlingar och det pris som nykomlingar kan ta 

till dess att de har en stor kundbas. (Porter, 2008, s. 81) ett ytterligare etableringshinder 

är tjänstdifferentiering, som innebär att etablerade företag har kända varumärken och får 

kundlojaliteter som uppkommit tack vare tidigare annonsering, kundservice, skillnader i 

tjänsteegenskaper eller helt enkelt beror på att de var de första i branschen. 

Differentiering hindrar etablering genom att tvinga nyetablerarna till att övervinna 

existerande kundlojaliteter vilket innebär stora utgifter, höga initialförluster och kräver 

lång tid för att lyckas. (Porter, 1991, s. 30-31) 

 

Porter (1991, s. 31) nämner dessutom kapitalbehov som ett hinder för nyetablering. 

Detta eftersom behovet av att investera stora kapitalresurser för att konkurrera skapar 

hinder för etablering. Om kapital krävs för osäkra satsningar, eller engångssatsningar på 

grundläggande annonsering eller FoU är detta etableringshinder särskilt betydande. 

Kapital kan också bli nödvändigt, inte endast för produktionsmedlen, utan också för 

sådant som kundkredit, lageruppbyggnad eller täckandet av initialförluster. 

Omställningskostnader (switching costs) är ytterligare ett etableringshinder, som Porter 

(1991, s. 31, 2008, s. 80) nämner. Detta hinder skapas av förekomsten av de 

engångskostnader, (ekonomiska som psykiska), som drabbar kunder som byter från en 

leverantör till en annan. Det kan omfatta utgifter för omskolning av anställda, för ny 

produktionsutrustning, utgifter och tid för att pröva den nya leverantören, behov av 

teknisk service, ny tjänstedesign och till och med psykologiska kostnader för att avbryta 

ett leverantörsförhållande. Om omställningskostnaderna är höga måste etablerarna 

erbjuda betydande förbättringar i fråga om kostnader eller prestanda. 

 

Etableringshinder kan förändras och gör det också, allt eftersom de förhållanden som 

beskrivits ovan förändras (Porter, 1991, s. 35). Inom branscher finns också olika 

företagsgrupperingar, vilka påverkas olika av etableringshinder (Porter, 1991, s. 148-

149). Olika strategiska beslut kan också påverka hindren, även om de ibland förändras 

av skäl som är utanför företagets kontroll. Vissa företag kan dessutom inneha resurser 

eller färdigheter, som tillåter dem att övervinna etableringshindren i en bransch lättare 

än de andra företagen (Porter, 1991, s. 35-36). Är etableringshindren svaga bör 

företagen i branschen ställa in sig på att, förr eller senare, kommer nya aktörer att 

strömma in. Fler aktörer i branschen betyder t ex fler företag som vill vinna 

marknadsandelar och valmöjligheter för kunderna, vilket medför ökad 

förhandlingsstyrka hos köparna. (Porter, 1991, s. 28; 2008, s. 80) 

 

3.2.4 Köparnas förhandlingsstyrka 
Självklart är köparna en nödvändighet för att kunna överleva i alla branscher. Men de 

kan också ses som konkurrenter eftersom de gör sitt bästa för att förhandla ner priserna 

inom branschen. I vissa branscher händer det att kunderna har så mycket 

förhandlingskraft att företagen nästan inte gör någon vinst alls. Starka kunder kommer 

använda sin kraft för att antingen tvinga ner priser eller för att kräva högre kvalitet för 

pengarna. I båda fallen förlorar branschen lönsamhet eftersom större värde kommer att 

gå till kunderna. Det är viktigt att förstå sig på olika kunders förhandlingsstyrka inom 
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branschen för att företag ska kunna utföra lämpliga åtgärder för att begränsa den och 

genom att välja köpargrupper som är mer lönsamma än andra. (Porter, 1991, s. 44-45) 

 

En köpargrupp tenderar att ha mer inflytande beroende om vissa villkor är uppfyllda 

(Porter, 1991, s. 44; 2008 s. 83-84), vilka vi beskriver nedan. Den första beskrivna 

faktorn är huruvida köpargruppen är koncentrerad eller i förhållande till leverantörens 

försäljning köper stora volymer. Om majoriteten av företagets försäljning köps av en 

viss köpare ökar detta betydelsen av affären med köparen. Det andra villkoret som ökar 

köparnas inflytande är om de tjänster som köpargruppen handlar av branschen utgör en 

viktig del av deras inköp eller kostnader. Om tjänsten står för en stor andel av kundens 

totala inköp är det troligt att kundens förhandlingsstyrka ökar eftersom det ger kunden 

incitament att utvärdera fler leverantörer). Är det istället tvärt om och tjänsten står för 

en liten del av köparens totala inköp tenderar den vara mindre priskänslig. Vidare kan 

en köpargrupp ha mer inflytande om de tjänster den köper av branschen är 

odifferentierade eller standardiserade. Köparnas förhandlingsstyrka ökar om de är 

säkra på att alternativa leverantörer alltid kommer finnas. Ju mer differentierade 

företagen är, desto mindre betydelse kommer priset ha. Ett ytterligare villkor kan vara 

att få omställningskostnader berör köpargruppen. Omställningskostnader, beskrivet 

ovan som ett etableringshot, kan binda kunder till vissa speciella säljare och därmed 

minska kundmakten. Om säljaren skulle ha höga omställningskostnader vid byte av 

kunder, skulle kundens förhandlingsstyrka öka. (Porter, 1991, s. 44; 2008 s. 83-84) 

Även om det saknas monetära omställningskostnader, kan lojalitet som uppstår genom 

exempelvis sociala och känslomässiga band, förhindra leverantörsbyte (Wilson et al., 

2012, s. 144-157). 

 

Det kan också handla om att branschens utbud är av mindre betydelse för köparnas 

tjänstkvalitet. Om köparnas tjänstkvalitet däremot påverkas starkt av branschens tjänster 

är köparen mindre priskänslig. Vidare kan köpargruppens inflytande öka om 

köpargruppen har full information om till exempel aktuella marknadspriser, efterfrågan 

och leverantörens kostnader. (Porter, 1991, s. 45) Om köparen däremot är dåligt 

informerad om tjänsten och/eller köper inte utifrån väldefinierade specifikationer, 

tenderar den vara mindre priskänslig än välinformerade köpare. (Porter, 1991, s. 127). 

Köpargruppen som utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt påverkar ytterligare 

branschens lönsamhet (Porter, 1991, s 44-45). Om kunderna antingen utgör ett 

trovärdigt hot om integration bakåt eller är delvis integrerade befinner de sig i det läge 

att de kan kräva förmånliga avtal. Köparnas incitament för att vertikalt integrera bakåt 

består t ex av: ekonomiska fördelar, kontrollfördelar, informationsfördelar, ökad 

förmåga att differentiera sig. (Porter, 1991, s. 291-293) En nackdel för köparna att 

integrera bakåt utgörs av att de får minskade möjligheter till nya affärskontakter och 

risken finns därmed att den interna leverantören tillhandahåller en dyrbar, underlägsen 

eller olämplig tjänst. Den vertikala integrationen bakåt ökar då kostnaderna att byta till 

en annan leverantör jämfört med om de skulle kontrakterat fristående enheter. (Porter, 

1991, s. 295). Porter (1991, s. 303-304) beskriver också partiell integration, vilket 

innebär ofullständig integration bakåt eller framåt varvid företaget köper eller säljer 

resten av sitt behov som tillgodoses på den öppna marknaden. Fördelen är att de kan dra 

nytta av många av fördelarna som ges av fullständig integration till lägre kostnader i 

vissa avseenden. Exempelvis medför detta ett fullt trovärdigt hot, samtidigt som det ger 

köparen detaljerad kunskap om kostnaderna, vilket är till stor hjälp vid förhandlingar (se 

villkoret köpargruppen har full information ovan). 
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Ett företag kan förbättra sin strategiska ställning genom att välja köpargrupper med 

lägre förhandlingsstyrka. Tilläggas bör också att i en och samma bransch kan det finnas 

kundsegment med varierande förhandlingsstyrka, och med olika priskänslighet. (Porter, 

1991, s. 46). Företag kan också skapa goda köpare genom att övertyga köparen om att 

utforma sin tjänst med leverantörens tjänst i åtanke, genom kundanpassade tjänster och 

utbildning av kundens personal i att använda företagets tjänster osv. (Porter, 1991, s. 

129) Om köparen ges en bredare bas för beslut, har leverantören en potentiell möjlighet 

att visa att deras tjänst är överlägsen och därigenom kan de motivera ett högre pris och 

köptrohet. Detta kan handla om att utbilda köparen om tjänstens förmåga att skapa 

intäkter, vidareförsäljningsvärde, eller installations- eller tillsatskostnad. (Porter, 1991, 

s. 130). Avslutningsvis påverkas branschers lönsamhet av leverantörernas 

förhandlingsstyrka. 

 

3.2.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Leverantörerna kan anses som konkurrenter till branschens företag eftersom dessa 

kommer att vilja ta så höga priser som möjligt på de tjänster de säljer till branschen. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka påverkar företaget genom hot om höjning av priser 

eller minskning av kvaliteten på levererade varor och tjänster. På så sätt kan mäktiga 

leverantörer reducera lönsamheten hos en bransch som inte klarar av att täcka 

kostnadsökningar genom sina egna priser. Om företagets leverantörer har stor 

förhandlingsstyrka kommer alltså kostnaderna öka för företag och därmed minska 

lönsamheten (Porter, 1991, 46 s. 46; 2008, s. 82-83). På samma sätt fungerar de andra 

krafterna; om de fem krafterna är kollektivt starka är kommer branschens lönsamhet 

vara låg. Företag kan emellertid välja strategier för att försvara sig mot krafternas 

inverkan. (Porter, 1991, s. 48; 2008, s. 88) 

 

3.2.6 Implikationer för strategi 
När de krafter som påverkar konkurrensen i en bransch och deras latenta orsaker har 

diagnostiserats, kan företaget identifiera sina styrkor och svagheter i förhållande till 

branschen i övrigt. En effektiv konkurrensstrategi innebär att vidta offensiva eller 

defensiva åtgärder för att skapa en försvarbar ställning gentemot de fem 

konkurrenskrafterna. (Porter, 1991, s. 48; Porter, 2008, s. 88) 

 

Positionering 

Strategi kan ses som att bygga upp försvar mot konkurrenskrafterna och att hitta en 

position i branschen där krafterna är som svagast (Porter, 2008, s. 89). En effektiv 

konkurrensstrategi ger företaget en sådan ställning att dess förmåga utnyttjas för bästa 

försvaret mot faktiska och uppbådet av konkurrenskrafter (Porter, 1991, s. 48). Företag 

kan exempelvis identifiera en prisokänslig köpgrupp eller hitta en nisch där 

leverantörerna saknar förhandlingsstyrka. Genom att analysera vilka krafter och faktorer 

som håller nere lönsamheten i branscher kan företag alltså hitta lösningar och positioner 

där de kan kringgå de problem som vanligtvis uppstår för företag inom branschen. 

(Porter, 2008, s. 89) 

 
Utnyttja förändringar 

Om företag har förståelse för konkurrenskrafterna kan branschförändringar utnyttjas och 

skapa möjligheter att upptäcka och ta vara på lovande nya strategiska positioner. 

Strukturella förändringar bygger väg för nya behov att uppfylla för branschen och nya 

sätt att tillfredsställa dessa. Stora aktörer kan missa dessa eller vara begränsade av 
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tidigare strategier och kan därför inte agera på förändringen. Mindre aktörer kan då 

utnyttja dessa förändringar, eller fylls tomrummet av nyetablerare. (Porter, 2008, s. 89-

90) 

 
Forma branschstrukturen 

Branschstrukturen kan formas på två olika sätt: genom att göra en omfördelning av 

lönsamheten till fördel för etablerade konkurrenter eller genom att expandera den totala 

lönsamhetspoolen. (Porter, 2008, s. 90) Branschledare har ett ansvar för att förbättra 

branschstrukturen. Det kräver ofta resurser som endast stora aktörer innehar. Vidare är 

förbättringar av branschstrukturen bra för alla företag i branschen. Oftast så tjänar dock 

branschledaren mest på den förbättrade strukturen. (Porter, 2008, s. 91) För att 

omfördela lönsamheten till branschens förtjänst, bör företaget först avgöra vilken kraft i 

nuet som begränsar lönsamheten i branschen, för att sedan utföra åtgärder. Ska 

företaget, till exempel, neutralisera köparnas förhandlingskraft kan det göra så genom 

att expandera tjänster som höjer kunders omställningskostnader. För att skrämma iväg 

potentiella nyetablerare kan företag höja nivån på de fasta kostnader som krävs, till 

exempel genom att höja marknadsföringsmässiga kostnader. (Porter, 2008, s. 90) När 

den totala efterfrågan ökar, stiger branschens tjänstkvalitetsnivå, kostnader sjunker, 

outnyttjade resurser minskas och därmed ökar lönsamhetspoolen. Då kan samtidigt det 

totala värde som finns tillgängligt för konkurrenter, leverantörer och kunder öka. 

Företag kan expandera lönsamhetetspolen genom att t ex upptäcka en latent kundgrupp 

för tjänsten som för tillfället inte betjänas. Det går också att förbättra det totala 

branschvärdet genom att samarbeta med leverantörer för att förbättra kordineringen och 

begränsa onödiga kostnader i leveranskedjan. (Porter, 2008, s. 92) 

 

3.2.7 Branschdefinition 
De fem konkurrenskrafterna kan också användas för att identifiera den relevanta 

branschen där företaget konkurrerar. Om konkurrenter gör misstag i sin definition av 

branschen kan det uppstå möjligheter att hitta överlägsna strategiska positioner. (Porter, 

2008, s. 92) Att definiera branschen är alltså viktigt för att kunna utföra 

femkraftsanalysen på ett korrekt sätt, och för sedan att utveckla fördelaktiga strategier. 

Definieras branschen för brett finns risken att företaget missar skillnader bland tjänster, 

kunder eller geografiska regioner som är viktiga för konkurrensen, strategisk 

positionering och lönsamhet. En för snäv definition av branschen kan leda till att 

företaget överser gemensamma drag och kopplingar hos besläktade tjänster eller 

geografiska marknader som är kritiska för konkurrensfördelar. (Aaker, 2001, s. 57, 

Porter, 2008, s. 91) Relaterade tjänster och olika geografiska regioner kan ha 

branschstrukturer som skiljer sig åt i olika utsträckning och därför är det ofta en 

bedömningsfråga. Tumregeln är att om branscher skiljer sig mycket i en viss kraft eller 

om flera krafter skiljer sig åt, bör branscherna ses som separata. (Porter, 2008, s. 91) 

Aaker (2001, s. 41-42) poängterar vikten av att specificera marknadens avgränsning när 

branschen ska analyseras. Ett sätt att definiera marknaden är genom att specificera 

”business scope”. ”Business scope” kan antingen identifieras efter tjänstmarknaden eller 

efter företagets konkurrenter. Den framtida tjänstmarknaden eller konkurrenter ska 

analyseras precis som nuvarande. Aaker (2001, s. 57-59) föreslår metoder för företag att 

identifiera sina konkurrenter. Ett sätt är att anta ett kundperspektiv: ”mellan vilka 

företag väljer kunderna?” Vidare kan företag se till tjänstens funktion; att för varje 

kontext som kunderna använder tjänsten i, identifiera vilka andra tjänster som är 

lämpliga för kunden. Definieras branschen för snävt kan analysen missa att identifiera 

trender och möjligheter som skulle kunna leda till attraktiva valmöjligheter och 
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vägledning när det gäller strategi. Är definitionen för bred kan analysen riskera att tappa 

djup. Därför kan analysen utföras på flera olika “branschnivåer” och ibland finns 

behovet för att göra olika analyser för olika nivåer. Porter (2008, s. 91) menar att en 

noggrann femkraftsanalys upptäcker viktiga hot från konkurrenter, även om branschen 

är felaktigt avgränsad. Om en nära relaterad tjänst missas på grund av en för snäv 

branschdefinition kommer den istället dyka upp som ett substitut osv. Vi tolkar att 

Aaker tar ett pragmatiskt perspektiv och inkluderar en tidsaspekt när han säger att “om 

branschen definieras för brett kan analysen tappa djup”. Porter (2008, s. 92) menar att 

analysen både ska vara bred och djup, vilket vi anser vore optimalt så länge det finns tid 

för det. 

 

Strategiska grupper är ett annat sätt att förstå sig på konkurrensen i branschen (Aaker, 

2001, s. 59-62 & Porter, 1991, s. 138-140). En strategisk grupp är en grupp av företag 

som under en längre period använder liknande strategier (t ex distributionskanaler, 

kommunikationsstrategier eller liknande pris/kvalitets-samband); har liknande 

karaktäristiska (t ex storlekt och aggressivitet); och har liknande tillgångar och 

kompetenser (t ex varumärkesassociationer och logistikförmågor). Olika strategiska 

grupper påverkas förstås olika av konkurrenskrafterna eftersom företag kan värja sig 

mot krafterna genom att hitta olika positioner inom branschen. 

 

3.2.8 Kritik mot Porters fem krafter 
Ett av de viktigaste områdena inom strategiforskning är vad som får företag att lyckas 

eller misslyckas (Porter, 1991, s. 95). Femkraftsmodellen fokuserar på omvärldens roll i 

strategiska beslut. Under 90-talet utmanades denna syn, vilket ledde fram till en debatt 

huruvida företags strategiska beslut ska baseras på branschens (externa faktorer) eller på 

organisationens egna färdigheter och resurser (interna faktorer). Därför gjordes också 

flertalet empiriska studier som undersökte vikten av branschers betydelse på företags 

resultat. Johnson et al. (2008, s. 84) Rumelt (1991, i Johnson et al., 2008, s. 84) kom 

fram till att industrin hade mindre betydelse än specifika färdigheter och resurser. När 

Porter & McGahan (1997, i Johnson et al., 2008, s. 84) inkluderade tjänstebranscher, 

visade sig branschen utgöra större betydelse. Johnson et al. (2008, s. 84) drar slutsatsen 

att företagsspecifika faktorer generellt sett har större betydelse för lönsamhet än själva 

branschen. Men med tanke på Porter & McGahans resultat, kan också branschens 

betydelse variera beroende på vilken bransch det gäller. Porter (2008, s. 78-93) menar 

att vissa tenderar att missförstå modellen. Ett vanligt missförstånd är exempelvis att 

branscher med snabb tillväxttakt alltid är attraktiva. Tillväxt tenderar ju att hindra 

rivalitet eftersom den växande branschen erbjuder möjligheter för alla konkurrenter. 

Snabb tillväxt kan dock ge stor makt till leverantörer och har branschen inte några 

etableringshinder kommer nya aktörer attraheras. Även om nyetablerare inte träder in, 

behöver inte en hög tillväxttakt garantera lönsamhet om kunderna är mäktiga eller om 

det finns attraktiva substituttjänster. 

 

Femkraftsmodellen kritiseras vidare för att underskatta betydelsen av företagens 

kärnkompetenser som kan fungera som konkurrensfördelar i det långa loppet medan 

företag fokuserar på kortsiktiga marknadspositioner (Colin & Montgomery 1996, s. 

121). Colin & Montgomery (1996, s. 121) menar att även om Porter antydde på vikten 

av att företag ska se till sina interna faktorer, fokuserade Porter särskilt på vikten av att 

välja rätt branscher efter hur attraktiva de är. Vidare hävdar Colin & Montgomery 

(1996, s. 121) att resource-based view (RBV) ger bättre vägledning för val 

företagsstrategi. Denna syn bryggar samman företagets förmågor med extern påverkan 
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som exempelvis hur väl dessa förmågor passar in i branschen (RBV redogörs för under 

avsnitt 3.4). Vårt studie ämnar emellertid att undersöka just externa faktorer som 

påverkar företagen i tjänstedesignbranschen. Det blir därför upp till 

tjänstedesignbyråerna själva att se till interna faktorer. Stonehouse & Snowdon (2007, s. 

258) skriver att modellen har fått kritik för att den inte tar hänsyn till att företag inom en 

och samma bransch kan påverkas olika av konkurrenskrafterna. Porter (1991, s. 138) 

menar dock att branscher innehåller strategiska grupper som påverkas olika mycket av 

konkurrenskrafterna. Femkraftsanalysen har också fått kritik för att modellen anses 

underskatta sociopolitiska (SP) faktorer. Dessa faktorers inflytande finns implicit med i 

de fem krafterna men eftersom vikten av SP-strategi blir allt större bör politiska och 

andra sociala faktorer ses som en sjätte kraft. (Johnson et al., 2008, s. 66) Porter (2008, 

s. 86) menar att sociopolitiska faktorer i sig inte bör ses som en sjätte kraft eftersom 

dess inverkan är varken bra eller dåligt för branschens lönsamhet. Snarare bör analytiker 

avgöra hur dessa faktorer påverkar var och en av de fem krafterna. McWilliams & 

Smart (1993, s. 63-76) noterar att ramverket missleder managers till att fokusera på 

branschnivå och allokera resurser som påverkar branschstrukturen trots att 

konkurrenterna får snålskjuts. Tillvägagångssättet skulle rättfärdigas ifall 

branschstrukturen helt säkert var den dominanta faktorn till företagens resultat (Johnson 

et al., 2008, s. 66). Som nämnts två stycken upp råder åsiktsskiljaktigheter rörande just 

detta. Vidare anser inte Porter (2008, s. 91) att det är negativt med att konkurrenter får 

snålskjuts. Branschledaren tjänar oftast mest på förbättrade branschstrukturer. Och 

eftersom det investeringar i strukturen ofta kräver resurser som bara stora aktörer 

innehar, blir det också logiskt att detta är branschledarens uppgift. 

 

Vissa analytiker argumenterar för att en sjätte kraft ska inkluderas i femkraftsanalysen, 

nämligen kompletterande tjänster (t ex Stonehouse & Snowdon, 2007; Brandenburger & 

Nalebuff, 1995; Johnson et al., 2008). Denna kraft kan vara aktuell i två fall. Det första 

fallet är när kunder värderar företagets tjänster mer om dessa kombineras med tjänster 

som ett annat företags erbjuder. Det andra fallet är när det är attraktivare för 

leverantörer att förse ett företag med resurser i samband med att de förser andra företag 

än om de endast förser det förstnämnda företaget med resurserna. Kompletterande 

företag skulle kunna samarbeta för att öka branschens lönsamhet. Fenomenet 

komplementföretag medför viktiga frågor. Den första är kompletterande företags 

möjligheter till samarbete. Den andra frågan är huruvida om det är möjligt för vissa 

komplementleverantörer att kräva en större del andel av vinsten än andra. Potentialen 

för samarbete eller antagonism bör inkluderas i femkraftsanalysen. (Brandenburger & 

Nalebuff, 1995, s. 57) Porter (2008, s. 86-87) håller med om att komplementtjänster är 

viktigt och menar att de förekommer nästan överallt. De är särskilt viktiga då de 

påverkar efterfrågan på branschens tjänster. Precis som socialpolitiska faktorer, bör inte 

komplementerande tjänster ses som en sjätte kraft eftersom de inte nödvändigtvis är 

varken bra eller dåliga för branschens lönsamhet. Istället bör dess inverkan på de fem 

krafterna analyseras. 

 

Vidare anser vissa att femkraftsanalysen är statisk samtidigt som företagens omvärld är 

ökande dynamisk (Stonehouse & Snowdon, 2007, s. 258). Porter (2008, s. 87) försvarar 

sig mot det sista påståendet: branschstrukturer är relativt stabila och lönsamheten är 

faktiskt ganska stabil. Dock sker hela tiden måttliga förändringar i branschstrukturen 

och till och ifrån även större förändringar. Förändringar kan bero på både faktorer 

utanför och innanför branschen; de kan både förbättra och försämra lönsamheten. 

Teknologiska innovationer och förändringar i kundbehov är exempel på orsaker. 
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Femkraftsmodellen utgör ett ramverk för att identifiera de viktigaste utvecklingarna, 

samt för att förutse förändringarnas inverkan på branschens attraktivitet. Fleischer & 

Bensoussan (2003 s. 72) menar att femkraftsanalysers orientering mot framtiden kan 

anses som medelhög eftersom analysen beskriver dagens situation och kan ge korta 

prognoser inför framtiden, varför det är viktigt att genomföra femkraftsanalys med 

jämna mellanrum. Vidare skriver Porter (2008, s. 87) att företag ofta gör felet att nöja 

sig med listor över kvalitativa faktorer. Istället bör man i så stor utsträckning undersöka 

branschstrukturen kvantitativt. 

 

Trots alla möjliga begränsningar är Porters ramverk det kraftfullaste verktyget 

tillgängligt för att analysera företagsomvärld än idag. (Stonehouse & Snowdon, 2007, s. 

258) Och Magretta (2012, s. 50) menar att femkraftsmodellen kan appliceras på alla 

branscher av den enkla anledningen att den omfattar relationer som förekommer i all 

affärsverksamhet. Idag används också femkraftsmodellen fortfarande i kurslitteratur 

inom bland annat företags- och marknadsföringsstrategi (Se exempelvis Jain & Haley, 

2009; Fleisher & Bensoussan, 2003; Aaker, 2001 och Johnson et al., 2008), vilket är 

ytterligare bevis på ramverkets relevans och aktualitet. När har vi läst de exempel som 

Porter (1991 samt 2008) beskriver har vi uppfattningen om att han hade särskilda 

företag och branscher i åtanke när han skapade femkraftsmodellen. Det rör sig ofta om 

stora och maffiga företag, som till exempel Paccar och Ford, som är verksamma inom 

stora industrier med statiska strukturer som t ex stålindustrin. Vi menar att det är lätt att 

inse att konkurrenssituationen för de kunskapsintensiva tjänstedesignkonsulterna (där 

personalen är största tillgången) ser annorlunda ut än för Toyota inom bilindustrin, där 

stordriftsfördelar utgör konkurrensfördelar och etableringshinder (Porter, 1991, s. 268). 

Även om Porter skapade modellen med massiva industrier med relativt statiska 

strukturer i åtanke, håller vi med Magretta (2012, s. 50), om att femkraftsmodellen kan 

appliceras på samtliga branscher, och även på den ringa tjänstedesignbranschen. Trots 

möjliga begränsningar anser vi att modellen, i sin enkelhet, ger ett bra utgångsläge för 

att analysera branscher. 

 

3.3 Unga framväxande branscher 
Porters femkraftsanalys har fått kritik för att vara statisk och därför kan det anses 

relevant för oss att beskriva teorier om branschers dynamik. För ökad förståelse om 

branschers dynamik och vad som kan få strukturen att förändras, har vi utgått ifrån 

teorier om vad som kännetecknar unga branscher.  

 

Audretsch (1987); Fleisher & Bensoussan (2003); Jobber & Fahy (2009); Klepper 

(1997) och Porter (1991) beskriver produktlivscykeln som förklarar att produkter och 

branscher (Porter, 1991, s. 161) genomgår livscykler med försäljningsvolym som en 

funktion av tiden. Det är svårt att använda branschlivscykeln för att prognostisera 

branschutveckling eftersom branscher i praktiken inte alltid följer livscykelns mönster 

(Fleisher & Bensoussan, 2003; 378 & Porter, 1991, s. 166). Därför har vi istället använt 

teorier från branschlivscykelns två första faser för att förstå vad som är karaktäristiskt 

för branschers utveckling i tidiga skeden. De två första faserna kallas introduktions- och 

tillväxtfasen. Det är svårt at precisera vilken fas branscher befinner sig i eftersom 

fasernas gränser är otydliga (Porter, 1991, s. 166). Med den kritiken i åtanke, har vi valt 

att inte göra skillnad mellan dessa faser. Istället beskrivs vad som är karaktäristiskt just 

för unga och framväxande branscher.  
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Branschens utveckling tenderar att vara långsam i början då det är få konsumenter som 

är medvetna om branschens existens och de fördelar som konsumenter kan ta del av 

genom att använda sig av den nya branschens utbud. Porter (1991, s. 223-224) menar att 

en strategisk nyckelfråga i framväxande branscher är huruvida företaget ska främja 

branschnytta eller företagsnytta. Ibland finns problem med branschimage, trovärdighet 

och köpares villrådighet, och därför kan företaget under tillväxtfasen vara beroende av 

andra i branschen för sin egen framgång. Vidare skriver Fleisher & Bensoussan (2003, 

s. 368-369) att marknadsföringsstrategier i unga branscher tenderar att vara intensiva då 

de inriktar sig på att öka konsumenternas medvetande om den nya branschens utbud. 

Konkurrenssituation kännetecknas av att det finns få ledande och starka företag inom 

den nya branschen som dominerar på marknaden. Porter (1991, s. 223) menar att 

strategiformuleringen i framväxande branscher måste gå ut på att hantera ovissheten och 

risken under denna period i en branschs utveckling. Konkurrensens spelregler är i stort 

sett odefinierade; branschens struktur instabil och troligen föränderlig; och 

konkurrenterna svåra att få grepp om.  

 

Kotler et al. (2005, s. 287) menar att kunder går genom en adoptionsprocess då det 

gäller nya produkter. Adoptionsprocessen består av följande fem steg: 1) Medvetenhet, 

2) Intresse, 3) Utvärdering, 4) Test, 5) Adoption. Medvetenhet inträffar när kunden får 

kännedom om den nya produkten, men saknar kunskap om den. När produkten har 

väckt intresse hos kunden, söker hen efter information om den nya produkten. Vidare 

går kunden till utvärderingssteget, där beslut fattas om huruvida den nya produkten ska 

testas. I det fjärde steget testar kunden den nya produkten i en liten skala. Slutligen i 

adoptionssteget fattar kunden beslut för regelbunden användning av den nya produkten. 

Vidare menar Frambach et al. (1998, s. 161) att adoptionsprocessen även kan appliceras 

inom B2B-kontext. Frambach et al. (1998, s. 171) menar marknadsföringsstrategier kan 

utformas för att främja tjänsters adoptionsprocesser. Strategier kan t ex utformas för att 

kommunicera tjänstens utmärkande egenskaper eller för att sälja tjänsten till ett lågt 

introduktionspris. De intensiva marknadsföringsstrategierna och den ökande 

medvetandegraden hos köparna om branschens utbud, bidrar till att 

branschförsäljningen ökar (Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 366). Då blir utbudet lägre 

än efterfrågan vilket resulterar med underkapacitet hos företagen (Porter, 1991, s. 164). 

Med tiden börjar branschens företag etablera konkurrensfördelar vilket i sin tur leder till 

produkt- och varumärkesdifferentieringar (Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 366). 

Ökande försäljningstillväxt inom branschen, ger upphov till nyetablerare, hårdnande 

konkurrens med substitut, utveckling av nya produkter och tilltagande rivalitet mellan 

etablerade konkurrenter (Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 366) 

 

Porter (1991, s. 166-167) skriver att det finns vissa evolutionära processer som driver 

branscher mot dess potentiella struktur. Det finns en rad strukturer som branschen har 

möjlighet att ta beroende på hur företag inriktar sig. Dessa är framgång i FoU, 

innovationer inom marknadsföring och liknande. Det finns vissa förutsägbara (och 

växelverkande) dynamiska processer som inträffar i varje bransch i en eller annan form, 

trots att deras takt och riktning skiljer sig från bransch till bransch. Några evolutionära 

processer som utvecklar branscher är exempelvis förändringar i de köparsegment man 

riktar sig till, köparnas inlärning och spridning av unik kunskap. 
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3.4 Resource-based view 
Colin & Montgomery (1995, s. 121) skriver att Porter belyste vikten att välja rätt 

branscher efter hur attraktiva de är och därefter hitta företagets konkurrensmässigt bästa 

position. Trots att femkraftsmodellen inte ignorerade egenskaperna hos det individuella 

företaget, låg fokus på en branschnivå. Colin & Montgomery (1995, s. 121) hävdar att 

RBV ger bättre vägledning för val företagsstrategi. Denna syn bryggar samman 

företagets resurser och förmågor med extern påverkan (femkraftsanalysens perspektiv), 

alltså hur väl dessa förmågor passar in i branschen. RBV menar att konkurrensfördelar 

och överlägsen prestation förklaras av företagens distinkta förmågor. En ökande global 

konkurrens och snabba teknologiska utvecklingar under 80-talet gjorde så managers fick 

svårt att hänga med. Då marknaderna började förändras snabbare och snabbare började 

managers klaga över att strategisk planering var för statisk och långsam. Det visade sig 

att företag ofta förlorade värde på att äga de divisioner som passade så fint in i deras 

tillväxtmatriser. Mindre företag med färre hierarkiska nivåer hotade de större företagen 

som fick stora bakslag. Detta ledde till att vågor av nya strategiska angreppsätt togs 

fram för att möta dessa angrepp mot det strategiska planeringsbegreppet. (Colin & 

Montgomery, 1995, s. 118) 

 

Många fokuserade inåt, alltså på själva företaget (istället för på företagets omvärld). 

Några av dessa angreppsätt var: Excellent companies, Total quality management, 

Process re-enginering, Core competencies, Competing on capabilities och The learning 

organization. Alla bidrog på sitt sätt, men få byggde på den tidigare strategiforskningen. 

Detta ledde till att företagens förvirring ökade ytterligare. (Colin & Montgomery, 1995, 

s. 118) Lösningen på denna förvirring blev RBV som kombinerar den ovan nämnda 

forskningen om intern analys av fenomen inom organisationer med den externa 

analysen av branschen och konkurrensmiljön. (Colin & Montgomery, 1995, s. 118-119) 

RBV-perspektivet introducerades av Wernerfelt (1984, s. 171-180) som menade att det 

är mer användbart att analysera vilka resurser ett företag bör ha snarare än vilka 

produkter de ska producera. Wernerfelt (1984, s. 172) definierar resurser som: “allt som 

kan anses som en styrka eller svaghet för ett företag”. Företagens resurser vid ett 

specifikt tillfälle är de (materiella och immateriella) tillgångar som är halvpermanent 

knutna till företaget. Exempel på resurser är: varumärken, teknologisk kunskap inom 

företaget, skicklig personal, handelskontakter, maskiner, effektiva procedurer, kapital, 

etc. (Wernerfelt 1984, s. 172) Som tidigare nämnts kombinerar RBV intern och extern 

analys. Barney (1991, s. 105-107) menar att managers ska överväga om resurserna ger 

konkurrensfördelar. Managers bör ställa sig fyra empiriska frågor: är resursen värdefull, 

ovanlig, lätt att kopiera och finns det substitut för resursen? 

 

Vår studie syftar emellertid inte till att analysera företagens förmågor och resurser på 

djupet utan att skapa förtydligande bild av deras konkurrenssituation. Eftersom 

branschen är relativt ny och lite forskning har utförts inom den, anser vi att 

forskningsområdet kan gynnas av detta. Vi kommer dock i analysen att ha RBV i åtanke 

och kommer därför inte dra hårda slutsatser om tjänstedesignbyråernas strategival om 

de inte också är baserade på interna faktorer. 
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4. Praktisk metod 

I fjärde kapitel ges förutsättning för att läsaren ska förstå hur vi praktiskt har gått 

tillväga i genomförandet av vår studie. Inledningsvis presenteras val av respondenter, 

vilket resulterade med två olika urval: personer för respondentintervjuer och personer 

för informantintervjuer. Vidare beskrivs utformningen av intervjumanualer. Vi kommer 

belysa vår roll i insamlingen av det empiriska materialet, forskningens etiska 

utgångspunkter och kritik mot primärkällor. Avslutningsvis redogörs för hur vi hanterat 

och analyserat det insamlade empiriska materialet. 

 

4.1 Urval 
 För att underlätta läsarens förståelse för vår praktiska metod har vi valt att 

sammanställa en tabell som illustrerar det totala urvalet av respondenter: deras namn, 

arbetsplats, arbetstitel, intervjutyp (förklaras i 4.3 Utformning av intervjuer), personligt 

möte/telefonintervju och intervjulängd; se tabell 1. Urval av respondenter  

 

Tabell 1. Urval av respondenter 

 

För att få fram så mycket information som möjligt om det som undersöks i en 

kvalitativstudie bör intervjupersonerna ha kunskap om det som undersöks (Magne-

Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 104). Urvalsgrunden kan till exempel vara att 

forskaren väljer ut respondenter som anses kunna bidra rikligt med information om den 

företeelse som studeras (Jacobsen, 2002, s. 198-200). Därför gjordes urvalet av 

respondenter utifrån vår egen bedömning av populationen, vilket är karakteristiskt för 

ett icke-sannolikhetsurval (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Bryman & Bell (2005, s. 

Namn Arbetsplats 

 

Arbetstitel Intervjutyp Intervju 

utfördes via: 

Intervjulängd i minuter 

Intervju 1 Intervju 2 

 

Magnus 

Bergmark 

 
 

 

Doberman 

 

Account Director 

 

Respondent 

 

Telefon 

 

40 

 

35 

 

Pernilla 

Dahlman 

 
 

 

Transformator 

 

Ansvarig för kund 
och marknad 

 

Respondent 

 

Telefon 

 

70 

 

40 

 

Stefan 

Moritz 

 
 

 

Veryday 

 

Director of Service 
Design 

 

Respondent 

 

Telefon 

 

70 

 

50 

 

Linda 

Bogren 

 
 

 

Designhögskolan 
Umeå Universitet 

 

Kursansvarig inom 
interaktionsdesign 

 

Informant 

 

Personligt 
möte 

 

40 

 

___ 

 

Linus 

Malmberg 

 
 

 

Cordial 

 

Grundare och VD 

 

Informant 

 

Telefon 

 

80 

 

___ 

 

Henrik 

Olsson 

 

 

Volvo 

S-GDP 

Implementation and 
Training Manager 

(consult) 
 

 

Informant 

 

Telefon 

 

80 

 

___ 

 

Katarina 

Wetter 

Edman 
 

 

Högskolan för design 
och konsthantverk 

 

Forskare och lektor 

 

Informant 

 

Telefon 

 

60 

 

___ 
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124) karakteriserar icke-sannolikhetsurval som urval, där respondenterna inte väljs ut 

med hjälp av sannolikhetsprinciper. Urvalet för kvalitativa studier bör göras 

systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 

strategiskt definierade (Magne-Holme & Krohn-Solvang 1997, s. 101). Vi har därmed 

använt olika kriterier för våra val av respondenter. Uppfylldes ett av dem, ansågs 

personen vara relevant för empiriinsamlingen. Det första kriteriet för val av 

respondenter var att respondenten skulle befinna sig i ledningsposition på företag 

verksamma inom antingen tjänstedesignbranschen eller inom branscher som tangerar 

den med sina erbjudanden. Det andra kriteriet var att respondenten skulle arbeta på ett 

företag från tjänstedesigns köparsida och vara en del av den arbetsgrupp som har 

implementerat tjänstedesign in-house. Det sista kriteriet var att respondenten skulle ha 

större akademisk kunskap om tjänstedesign. 

 

Vår första respondent Pernilla Dahlman från Transformator, valdes ut tack vare vår 

förförståelse (se 2.6 Förförståelse) och det faktum att vi i början skulle skriva uppsatsen 

på uppdrag åt Transformator (se 2.5 Ämnesval) Dahlman är ansvarig för kund och 

marknad på Transformator. Hon har med andra ord en ledningsfunktion på ett företag 

inom tjänstedesignbranschen. Vidare har Dahlman gett förslag på andra intressanta 

respondenter för vår studie. Detta kännetecknar snöbolls- eller kedjeurval, är en 

subkategori till icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 124, 126). Det kan 

också ses som ett strategiskt urval, som enligt Langemar (2008, s. 59) innebär att urvalet 

görs utifrån vad som visar sig vara mest relevant under processens gång. Dahlman 

tipsade om Magnus Bergmark, som är kundansvarig på företaget Doberman; Stefan 

Moritz, som är service design director på företaget Veryday; och Linus Malmberg som 

är VD och grundare av företaget Cordial. Företagen Doberman och Veryday förmedlar 

tydligt, liksom Transformator, att de arbetar med tjänstedesign. Cordial är i grund och 

botten en managementkonsult som arbetar kundinsiktsdrivet med affärsutveckling enligt 

tjänstebaserad logik och därigenom tangerar tjänstedesignbranschen. Således uppfyller 

samtliga ovan nämnda respondenter våra krav för att delta i studien. 

 

Vidare tipsade Bergmark, respondenten från Doberman, om företaget Volvo, som har 

implementerat en tjänstedesignavdelning in-house. Olsson arbetar på Volvo som 

konsult under titeln “S-GDP (Service General Development Process) Implementation 

and training manager” Vilket innebär att Olsson uppfyllde kravet för att delta i studien. 

Vidare valdes två respondenter som undervisar inom tjänstedesign på högskolenivå. 

Dessa är Linda Bogren från Design högskolan i Umeå och Katarina Wetter Edman från 

Högskolan för Design och Konstverk (HDK). Bogren är kursansvarig för 

interaktionsdesign och har därigenom kunskap om tjänstedesign. Wetter Edman är 

forskare och lektor inom tjänstedesign. Således kan både Bogren och Wetter Edman 

betraktas ha större akademisk kunskap om tjänstedesign. 

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 95) nämner också att icke-sannolikhetsurval begränsar 

representativitet och att det är upp till forskarnas egna bedömningar att avgöra studiens 

generaliserbarhet. Tack vare vår förförståelse visste vi att Transformator var en av 

branschens nyckelaktörer. Bergmark och Moritz arbetar på de företag som Dahlman 

nämnde som konkurrenter. Vi anser därför att några av branschens nyckelaktörer finns 

representerade i studien. Vi ser inte heller generaliserbarhet som ett problem eftersom 

studien vilar på en hermeneutisk kunskapssyn. Därmed avser studien att ge en djupare 

förståelse och inte en generell bild företeelsen. (Bryman & Bell, 2005, s. 29, 40). Vi 

instämmer med Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 104) som menar att ett icke-
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sannolikhetsurval kan ses som en fördel för forskningen med ett tolkande perspektiv, då 

det har medfört att vi kunde försäkra oss om respondenter med kunskap nog att bidra 

rikligt med information om den svenska tjänstedesignbranschen. Sammanlagt valdes sju 

respondenter ut. Langemar (2008, s. 56) menar att urvalsstorleken bör bestämmas 

beroende på storleken av den kvalitativa variationen inom området som forskarna avser 

undersöka. En respondent valdes ut från respektive företag och högskola. Vi anser att 

respondenterna bör ha representerat sitt företags syn på tjänstedesignbranschen och 

därför bedömde vi den kvalitativa variationen inom företagen som liten. Därmed anser 

vi att en respondent per företag/högskola var tillräckligt. Vidare menar Langemar (2008, 

s. 56) att även kvaliteten på informationen påverkar urvalsstorleken. Samtliga våra 

respondenter uppfattades som mycket insatta i frågor som berör tjänstedesignbranschen 

eller tjänstedesign i allmänhet. Detta medförde att de bidrog med relevant och viktig 

information för studien. Samtidigt som urvalsstorleken ska generera rikligt med 

information, ska det också vara möjligt att hantera mängden av information (Trost, 

1997, s. 109-110). Detta säkerställdes genom att respondenter vid samtliga intervjuer 

tillfrågades om ifall vi fick utföra kompletterande intervjuer vid behov. Efter 

sammanställning av empiriskt material bedömde vi om ytterligare intervjuer skulle 

behövas. 

 

4.2 Forskningsetik 
Forskningsetik innebär att forskaren måste göra en avvägning mellan vad som är bra för 

helheten och vad som är bra för individen (Magne-Holme & Krohn- Solvang, 1994, s. 

334). Patel & Davidson (2011, s. 62-63) och även Vetenskapsrådet (2007, s. 6-14) 

beskriver fyra forskningsetiska krav för att skydda individen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vid forskning. Dessa krav 

kan sammanfattas som att forskaren skall informera om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte till de personer som medverkar i studien; deltagarna har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan; uppgifter om deltagare skall behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem; och uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål. Kvale & Brinkmann (2010, s. 91) poängterar 

vikten av de etiska kraven för att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet i det som 

publiceras och för att resultaten ska vara så representativa och korrekta som möjligt.  

 

Vi följde dessa krav för att säkerställa att våra respondenter behandlas på rätt sätt. 

Samtliga respondenter informerades om forskningens syfte. Respondenterna lämnade 

sedan samtycke att delta och vi gav dem utrymme att själva få påverka vilket sätt de 

skulle delta. Exempelvis har vi låtit respondenterna bestämma över längden på 

intervjuer och antalet tillfällen som intervjun skulle genomföras. Vidare tillfrågades 

samtliga respondenter om de ville delta i studien anonymt. Samtliga respondenterna 

valde emellertid att använda sina riktiga namn. Vi behandlade information av 

företagshemlighetskaraktär konfidentiellt. Vidare informerades respondenterna om att 

det insamlande empiriska materialet enbart kommer användas för denna studie. 

Samtidigt informerade vi om att uppsatsen skulle publiceras offentligt. Vi anser att de 

åsikter som framlyfts i studien varken kan skada individernas integritet eller användas i 

säljande syfte. Därmed kan vår studie anses ha följt Vetenskapsrådets krav och 

förutsättningar getts för god etisk hänsyn till respondenterna vid datainsamling. 
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4.3 Utformning av intervjuer 
I enighet med vår hermeneutiska kunskapssyn och vår kvalitativa forskningsmetod var 

målet med våra intervjuer att få ut så djup kunskap som möjligt av ett fåtal individer. 

Kvalitativa intervjuer är användbara för att få utförliga och detaljerade svar. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 40, 363). Med detta i åtanke anser vi att den kvalitativa intervjun passar 

vår studie bäst. Styrkan i den kvalitativa intervjun, enligt Magne-Holme & Krohn- 

Solvang (1994, s. 99), ligger i att situationen som undersöks liknar vardagliga samtal. 

Detta medför att den kvalitativa intervjun är den intervjuform där forskaren utövar den 

minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. Istället strävar forskaren efter att 

låta respondenterna påverka samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de 

tematiska ramarna - men måste samtidigt försäkra sig om att få svar på de frågor 

identifierats som viktiga för studien. Vi ämnade ge våra respondenter utrymme att själva 

få styra riktningen i intervjuerna. Anledningen till detta var att vi ansåg att 

respondenterna hade bättre kunskap än oss om det undersökta fenomenet. Därmed ansåg 

vi detta som en självklarhet och vår roll att styra intervjun för att få svar på studiens 

problemformulering. 

 

Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer: ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 362). Vid genomförandet av 

ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren oftast av ett fåtal lösa minnesnoteringar 

för att gå genom ett visst antal intressanta ämnen under intervjuns gång. Beroende på 

svaren kan forskare ställa följdfrågor för att reda ut de punkter som vår mest intressanta 

för forskaren. (till exempel i Bryman & Bell, 2005, 362-363; Justesen & Mik-Meyer, 

2011, s. 46; Langemar, 2008, s. 69) Under semistrukturerade intervjuer, till skillnad från 

ostrukturerade intervjuer, har forskaren en intervjumanual (eller intervjuguide) som 

innehåller en lista över de teman som forskaren vill prata om med respondenten under 

intervjuns gång. Här är det viktigt att poängtera att personen som intervjuas behöver 

inte följa någon form av mall utan kan utforma svaren på ett fritt sätt. Forskaren behöver 

inte heller följa intervjuguiden strikt, utan kan variera frågornas ordning och inkludera 

frågor som inte finns i den (till exempel i Bryman & Bell, 2005, 363; Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s. 46-47; Langemar, 2008, s. 69). Trots att vi har försökt att ge 

respondenterna friheten för att styra riktningar i intervjuerna grundade vi vår studie på 

den deduktiva ansatsen och därför har intervjuguiden bestått av en hel del teman och 

punkter som vi hade i avsikt att få svar på för att kunna besvara studiens frågeställning. 

Med detta i åtanke valde vi att genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Tack vare 

våra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer fick respondenterna själva styra riktningen 

på intervjuerna. Vi anser att detta bidrog till att resultatet optimerades då 

respondenternas expertis utnyttjades till fullo. 

 

Vidare skiljer Magne-Holme & Krohn- Solvang (1997, s. 104) mellan informant- och 

respondentintervjuer. En respondentintervju går ut på att intervjua personer som själva 

är delaktiga i den företeelse forskaren studerar. En informantintervju innebär att 

forskaren pratar med en person som själv står utanför företeelsen som studeras men som 

har mycket att säga om det. Eftersom att avsikten med vår studie är att få en bild av 

tjänstedesignbranschen sett från olika perspektiv beslutade vi oss för att genomföra båda 

intervjutyper. Respondentintervjuer genomfördes med representanter från företagen 

Doberman, Transformator och Veryday eftersom att dessa företag säger sig erbjuda 

tjänstedesign och är således delaktiga i den företeelse som vi avsåg studera. 

Informantintervjuer genomfördes med representanter från Cordial och Volvo och bägge 

högskolelärare. Dessa respondenter arbetade alltså inte på tjänstedesignbyråer, utan 
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hade istället mycket kunskap om den utifrån andra perspektiv. För enkelhetens skull 

kommer intervjupersonerna för respondentintervjuer benämnas som 

branschrespondenter. 

 

Intervjufrågor bör täcka det område som forskaren är intresserad av, och dessutom bör 

frågorna formuleras utifrån respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 369). 

Vid utformningen av intervjumanualer för både respondentintervjuer och 

informantintervjuer, utgick vi ifrån Porters femkraftsmodell samt Olofs 

förstahandsförståelse från att ha jobbat för Transformator (se 2.7 Förförståelse). Vår 

deduktiva ansats medförde detta, vilket skapade goda förutsättningar till djupare 

förståelse om respondenternas uppfattningar om det undersökta fenomenet. 

Intervjumanualen utvecklades dessutom efter varje intervju. Allt eftersom vår kunskap 

om ämnet ökade, fick vi mer insikt om vilka frågor som behövdes för att besvara 

studiens frågeställning. Bryman & Bell (2005, s. 371), Langemar (2008, s. 72-75) 

poängterar vikten av att använda sig av olika slags av frågor som ställs till respondenter 

under en kvalitativintervju. Vi varierade därför intervjufrågorna för att täcka 

undersökningsområdet på ett uttömmande sätt. Bryman & Bell (2005, s. 369) och även 

Langemar (2008, s. 75) råder forskarna att undvika användning av ledande, dubbla och 

värderande frågor. Allt detta hade vi i åtanke vid utformande av frågor för 

intervjumanualen. Vi vill belysa att studiens deduktiva angreppssätt medförde till att 

vissa normativa frågor ställdes för att fastställa huruvida tidigare teorier om Porters fem 

krafter är tillämpbara på dynamiska branscher, vilket också ingår i studiens syfte. 

 

Vi genomförde respondentintervjuerna först. Efter dessa kunde vi sedan avgöra vilken 

kunskap som saknades för att uppfylla studiens frågeställning. Gemensamt för både 

respondent- och informantintervjuer är att intervjumanualen är indelad i teman. Bryman 

& Bell (2005, s. 369) råder forskare att dela in manualen i de teman som forskaren har 

för avsikt att få svar på, samt att inte glömma bort att ställa frågor om respondenternas 

bakgrund. Intervjumanualen bestod därför av frågor rörande: Respondentens bakgrund, 

Porters fem krafter, samt branschens mognad och framtidsutsikter (se figur 3 i appendix 

A och intervjumanual i appendix B). 

 

Vidare är det viktigt för forskarna att inte bara utveckla frågor, utan helst även testa sina 

intervjufrågor samt eventuellt justera dem vid behovet (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 

51). Forskarna bör säkerställa att intervjufrågor är anpassade för respondenter och att 

dessa täcker det område som studeras (Patel & Davidson, 2011, s. 86). Med detta i 

åtanke gick vi igenom intervjumanualen och diskuterade varje fråga inför 

genomförandet av senare intervjuer. Som tidigare nämnts, utvecklades frågeguiden efter 

varje intervju. 

 

4.4 Intervjuförfarande 

4.4.1 Intervjuarens roll 
Kunskap i en kvalitativ forskningsintervju framställs genom ett socialt samspel mellan 

intervjupersonen och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98). Personen som 

intervjuar bör skapa förutsättningar för att respondenten inte ska känna sig hämmad att 

svara på frågorna (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Dessutom bör intervjuaren sträva 

efter att empatisk förstå respondenten (Trost, 2011, s. 56). Med detta i åtanke försökte 

vi alltid att skapa ett bra samspel med våra respondenter. I början av intervjuer 

informerades respondenterna om att de när som helst kan avbryta intervjun, vilket är 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
38 

 

viktigt enligt Trost (2011, s. 63). I de fall då vi har upplevt att respondenten hade 

svårigheter med att svara på en viss fråga har vi försökt att omformulera den för att ge 

respondenten förutsättningar för att dela med sig så mycket information som möjligt 

och samtidigt inte känna sig obekväma. Magne-Holme & Krohn-Solvang (1997, s. 107) 

och även Trost (2011, s. 65) poängterar vikten av miljön, vilken intervjun genomförs i. 

Det är emellertid upp till forskarna att välja det sätt som intervjun ska ske på; om den 

skall genomföras under ett personligt möte eller om den ska genomföras över telefon 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 51). 

 

Telefonintervjuer kan till exempel användas vid stora geografiska avstånden (Langemar, 

2008, s. 81). I vårt fall befann sig majoriteten av våra respondenter i andra delar av 

Sverige och det skulle ha varit både kostsamt och tidskrävande att resa från Umeå till 

dessa destinationer för att genomföra fysiska intervjuer. Vi var medvetna de nackdelar 

som finns gällande telefonintervjuer. En hel del av den icke-verbala informationen i 

form av till exempel ansiktsuttryck går förlorad och dessutom får respondenten mindre 

möjligheter till pauser och eftertanke (Langemar, 2008, s. 81- 82). Vi upplevde att 

respondenterna var vana med telefonintervjuer och telefonmöten, vilket märktes på 

deras avslappnade tonlägen och utförliga svar. Vi kunde inte påverka huruvida 

respondenterna befann sig i en bekväm miljö. Däremot har vi gett respondenterna flera 

dagars framförhållning, vilket har gett goda förutsättningar för respondenternas 

planering. 

 

I början av intervjuerna frågade vi dessutom samtliga respondenter om de hade 

möjlighet att prata och om de satt bekvämt. En av intervjuerna genomfördes i Umeå och 

skedde under ett personligt möte. Vi kunde då fastställa att den intervjun skedde under 

goda förutsättningar. Vidare har vi varit medvetna om att intervjuer kan uppfattas av 

respondenter som ett stressmoment, särskilt om det är två intervjuare inblandade. Trost 

(2011. s. 67) skriver att två intervjuare kan upplevas av respondenten som framkalla en 

känsla för respondenten att hen befinner sig i ett underläge. Detta har vi försökt undvika 

och därför har en av oss varit ansvarig för själva intervjuförandet, medan den andra har 

varit ansvarig för den tekniska biten. Under intervjuerna användes bandspelare. Holme 

& Krohn-Solvang (1997, s. 107) poängterar vikten av att intervjuerna spelas in, och att 

respondenterna bör informeras om inspelningen innan inspelningen påbörjas. Trost 

(2011, s. 74-75) skriver att det är upp till intervjuaren att välja om bandspelaren skall 

användas eller inte, då det finns både för och nackdelar med inspelningen av intervju. 

Till fördelarna hör att intervjuaren kan koncentrera sig på själva intervjuprocessen och 

inte på att göra anteckningar. Dessutom gör inspelningen det möjligt att lyssna genom 

intervjuerna flera gånger och lyssna på bland annat respondentens ordval och tonfall. 

Till nackdelarna hör att genomlyssnandet och transkriberingen är tidskrävande. 

Dessutom kan respondenterna bli stressade av inspelningsfaktorn. Vi valde att spela in 

intervjuerna för att kunna lyssna på respondenternas svar vid flera tillfällen och på det 

sättet minimera risken för missförstånd av respondenternas svar. Samtliga respondenter 

har informerats om att intervjun spelas in och alla har gett sitt medgivande till det. 

 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Alla respondentintervjuer samt tre av fyra informantintervjuer genomfördes över telefon 

med hjälp av en konferenstelefon, som hyrdes av Umeå universitets servicecenter. För 

att undvika en störande miljö genomfördes samtliga telefonintervjuer ifrån ett av Umeå 

universitets konferensrum. Majoriteten av respondenter befann sig i en miljö där de 

kunde prata i lugn och ro. Dock är det viktigt att poängtera att båda två intervjuerna med 
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Moritz, respondent från Veryday genomfördes medan han färdades med tunnelbana. Vi 

upplevde inte att detta påverkade intervjuerna negativt. Vi baserar detta på att Moritz 

talade med en lugn, avslappnad ton, samt gav utförliga och engagerade svar. Dessutom 

genomfördes intervjuerna med Moritz på engelska, vilket vi inte anser som ett problem, 

eftersom vi båda har studerat utomlands och behärskar språket väl. Informantintervjun 

med Bogren genomfördes på Bogrens arbetsplats vid Designhögskolan vid Umeå 

universitet. Intervjun genomfördes då i en lugn och ostörd miljö. 

 

Materialet samlades under en fyra veckors period. Anledningen till den relativt långa 

var framförallt frågeguidens iterativa karaktär. Därmed ägnade vi mycket tid åt att 

utforma varje intervju, vilket krävde flerfaldiga diskussioner om vilken kunskap som 

behövde kompletteras inför nästkommande intervju. Samtliga respondentintervjuer 

genomfördes vid två tillfällen. Detta ser vi som en styrka eftersom vi hann reflektera 

över respondenternas svar efter det första intervjutillfället och spetsat till frågeguiden 

inför nästa tillfälle. Intervjuerna med Bergmark genomfördes med två dagars mellanrum 

och intervjuer med Dahlman med fyra dagars mellanrum. Intervjuerna med Moritz 

genomfördes under samma dag med tre timmars mellanrum. Som nämnt ovan går det 

att utläsa längd på samtliga intervjuer i tabell 1 (Appendix A). Vi upplevde 

intervjuernas kvalitet som hög eftersom samtliga respondenter har varit kunniga och 

pålästa om tjänstedesignbranschen och/eller dess metodik. Ofta besvarade 

respondenterna frågor innan de ens har blivit ställda, vilket har lett till att vi istället för 

att ställa frågor ur frågeguiden kunde fokuserade på att ställa följdfrågor, som i sig 

bidragit till djupare kunskap.  

 

Bryman & Bell (2005, s. 371) lyfter fram betydelsen av att forskaren efter intervjun bör 

notera hur den har gått. Vi gjorde noteringar under intervjuns gång om det som vi fann 

intressant eller avvikande, dessutom diskuterade vi med varandra om våra upplevelser 

efter varje genomförd intervju. Vid empiri- och analysframställningen har noteringar 

och diskussioner tagits med i beaktning. Vidare har samtliga respondenter i både 

respondent- och informantintervjuer, efterfrågat ett exemplar av uppsatsen. Trost (2011, 

s. 112) skriver att om personerna som intervjuades efterfrågar en rapport, bör forskare 

utlova den och sedan hålla sitt löfte. Ett exemplar till respektive respondent utlovades. 

Vår tro är att detta har haft en positiv inverkan för studien eftersom det ger ytterligare 

incitament till att inte förvränga det insamlade empiriska materialet. 

 

4.5 Kritik mot primärkällor 
Primärdata är den data som samlas in av forskaren för att analyseras (Eliasson, 2010, s. 

24). I den kvalitativa forskningen utgörs oftast primärdata av ord (Bryman och Bell, 

2005, s. 40). För att bedöma sanningshalten i diverse påståenden om verkligheten bör 

källkritik diskuteras (Thurén, 2003, s. 8). Dessutom påverkas forskaren nästan 

oundvikligt av tunnelseende och önsketänkande (Thurén, 2003, s. 16). För att kritiskt 

granska och ifrågasatta den information som respondenter har gett, föreslår Jacobsen 

(2002, s. 359) användning av fyra bedömningsgrunder för att avgöra respondenternas 

förutsättningar att ge riklig information: närhet, kunskap, vilja och kontext.  

 

Närhetskriteriet innebär att respondenten går att anse som en förstahandskälla till 

informationen om det fenomenet som studien ämnar undersöka, med andra ord att 

respondenten refererar till händelser som hen själv har varit med om. (Jacobsen, 2002, s. 

359) Som det nämndes tidigare har vi intervjuat tre stycken branschrespondenter som är 

aktiva inom tjänstedesignbranschen. Således kan dessa respondenter anses befinna sig i 
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den företeelse som undersöks och därigenom kan närhetskriteriet anses vara uppfyllt 

gällande de. Cordial kan ses som ett substitut till tjänstedesignbyråer enligt 

femkraftsmodellen och således influerar, och influeras de av konkurrenssituationen för 

svenska tjänstedesignkonsulter. Volvo representerar beställarsidan och därigenom är de 

också till en viss grad delaktiga i det undersökta fenomenet. Således anser vi även att 

intervjuerna med både Malmberg från Cordial och Olsson från Volvo också uppfyller 

närhetskriteriet. Bogren från Designhögskolan i Umeå och Wetter Edman från HDK kan 

dock enligt oss inte anses som förstahandskällor till informationen om det undersökta 

fenomenet. Anledningen är att deras kännedom om detta kan anses som 

andrahandsförståelse eftersom att informationen som de besitter om branschen ofta 

baseras på information från branschens aktörer. Vilket innebar att närhetskriterium inte 

kan uppfyllas. Dock är det viktigt att poängtera att dessa två respondenter kommer från 

den akademiska sidan och deras deltagande i studien är intressant för att få en insikt om 

tjänstedesignbranschen ur ett icke- företagsperspektiv. Vi anser emellertid att 

respondenter som står väldigt nära fenomenet som undersöks, kan medföra en viss risk 

för att respondenten har partiska åsikter. Detta är något som vi hat tagit i hänsyn när vi 

analyserade respondenternas svar. Dessutom gynnas studien av mångfaldiga perspektiv 

tack vare fyra informantintervjuer. 

 

Kunskapskriteriet innebär att respondenten bör ha rikligt med kunskap inom det ämne 

som studien avser att undersöka (Jacobsen, 2002, s. 359). Samtliga respondenter har 

bidragit rikligt med relevant information till studien därigenom anser vi att innehållet i 

samtliga intervjuer lever upp till kunskapskriterium. För att bedöma respondenternas 

kunskap gällande specifika punkter, formades dessutom efterkommande intervjuguider 

för att säkerställa att argumentationen var rimlig. Det tredje kriteriet viljan innebär att 

respondenterna är villiga att dela med sig information (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi 

bedömer denna vilja hos samtliga respondenterna som hög. Som tidigare nämnts, 

besvarade samtliga respondenter frågor ofta innan de ens har blivit ställda, vilket är ett 

tydligt tecken på detta. Kontexten bör vara så att respondenten känner trygghet och vilja 

att rikligt dela med sig av information. Respondenten bör inte behöva oroa sig för att bli 

hörd av någon utomstående under intervjutillfället (Jacobsen, 2002, s. 359). Som vi 

nämnde tidigare (under 4.4.1 Intervjuarens roll) kunde vi inte påverka kontexten i 

vilken respondenter i telefonintervjuer befann sig i. Som tidigare nämnts, utfördes 

telefonintervjun med Moritz samtidigt som han färdades genom tunnelbana. Detta 

medförde till stor sannolikhet att han förmodligen inte kunde prata ostört. Vi anser att 

informationen som vi har fått från samtliga respondenter ändå var av hög nivå tack vare 

respondenternas professionalitet. Vi upplevde också kontexten för vår personliga 

intervju med Bogren var tillfredsställande eftersom vi befann oss i en lugn isolerad 

miljö. 

 

4.6 Hantering av insamlad data 

4.6.1 Transkribering av intervjuer 
Samtliga av våra intervjuer har spelats in och efter att ha genomfört varje intervju 

påbörjade vi arbetet med att transkribera dessa. Transkriberingen är ett tidskrävande 

arbete för personen som forskar, dessutom leder den ofta till att forskaren har mycket 

text som bör hanteras vid analysen (Bryman & Bell, 2005, s. 375-376, Trost, 2011, s. 

75-76). För att underlätta transkriberingen använde vi oss av olika 

transkriberingsprogram där vi hade möjlighet att både reglera hastigheten och smidigt 

spola tillbaka i samtalen. Vidare transkriberade vi direkt i ordbehandlingsprogram för 
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att optimera tidsåtgång. Transkribering behöver inte göras fullständigt, utan en 

sammanfattning kan skrivas där de viktigaste teman finns besvarade (Trost, 2011, s. 75-

76). De delar av intervjun som forskaren redan från början inser som icke-bidragande 

till analysen, kan uteslutas vid transkriberingen (Bryman & Bell, 2005, s. 377). Vår 

transkribering var därför inte ordagrann, utan vi har till exempel utelämnat ord som 

“uhm” och “ehh”. Vi har emellertid kommenterat saker som “respondenten skrattar”, 

“pausar”, “sarkasm” och “pratar entusiastiskt”. De gånger då vi kände oss osäkra på vår 

tolkning av respondentens åsikt gick vi tillbaka och lyssnade på inspelningen igen. Vi 

menar att därigenom har risken för subjektiv tolkning minskats, vilket stärker studiens 

tillförlitlighet. Vi transkriberade även frågor som inte stod med i intervjuguiden, men 

som har blivit ställda under intervjun som följdfrågor för få djupare förståelsen för 

respondentens åsikter och uppfattningar. 

 

4.6.2 Empiri- och analysframställning 
I samband med att de flesta intervjuer var transkriberade påbörjades bearbetning av det 

empiriska materialet. På grund av vår semistrukturerade intervjuform, följde 

intervjuerna inte manualens på förhand definierade ordning. Dessutom kunde frågorna 

skilja sig från intervju till intervju. För att skapa helhetskänslan för det material som har 

samlats in inleddes empiriframställningen genom att lyssna och läsa igenom 

intervjuerna ett flertal gånger. Enligt Trost (2011, s. 147-148) bör forskarna arbeta med 

insamlat data i tre steg: insamling, analys och tolkning. Eftersom stegen överlappar 

varandra är det upp till forskaren att avgöra ordningen för dessa steg. Vi menar att det är 

svårt att avgöra vilken ordningsföljd vi utförde dessa steg. Under insamlingen av data 

har vi både analyserat och tolkat det för att formulera motfrågor. Det går däremot att 

säga att den större delen av vår analys och tolkning har skett efter insamling av data, när 

de flesta intervjuer hade utförts. Den sista av våra intervjuer genomfördes också efter att 

vi redan påbörjat analys av tidigare intervjuer. Det är också viktigt att anmärka att vi har 

redogjort för empiri och analys parallellt, vilket vi anser är positivt för studien eftersom 

att respondenterna ofta hade liknande uppfattningar om vissa ämnen. Därför har vi inte 

ansett det relevant att beskriva deras uppfattningar enskilt. Vi anser också att det sättet 

att presentera empiri och analys, underlättar för läsare att avgöra hur respondenternas 

uppfattningar skiljer åt sig rörande olika teman (beskrivet i nästa stycke). Det har också 

medfört att vi har sluppit upprepa empiritext i två olika kapitel. 

 

Under den empiriska analysen strukturerades data utifrån olika teman, vilket 

kännetecknar tematisk analys (Langemar, 2008, s. 127). Enligt Langemar (2008, s. 127) 

kan dessa teman vara bestämda i förväg (deduktiv eller teoristyrd) eller utarbetas utifrån 

det insamlade materialet (induktiv eller empiristyrd). Vår deduktiva ansats har medfört 

att faktorer redan identifierade i tidigare teori har legat till grund för hur det empiriska 

materialet har strukturerats. I praktiken är det vanligt och ofta lämpligt att kombinera 

förhandsbestämda teman med empiristyrda teman i samma undersökning (Langemar, 

2008, s. 127). Detta är något som vi har dragit nytta av. Utöver de övergripande teman 

som användes i intervjumanualen (Porters fem krafter), identifierades vissa delteman 

som var särskilt intressanta för analysen (se figur 4: Analysteman). Vår hermeneutiska 

kunskapssyn ligger till grund för hur vi har sammanställt både empiriskt material samt 

analyserat och tolkat detta. I vår tolkningsprocess har olika samband, orsaker och 

meningar identifierats för att uppnå vårt syfte. I kapitel 5 Empiri och analys har vi 

sammanställt hur det empiriska materialet förhåller sig till vår teoretiska referensram 

och sedan tolkat dessa resultat för att skapa förståelse för konkurrenssituationen samt 

framtidsutsikterna för tjänstedesignbyråer verksamma på den svenska marknaden. 
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5. Empiri och analys  

I detta kapitel applicerar vi studiens teoretiska utgångspunkter på det empiriska 

materialet som vi har samlat in. Analysen är strukturerad som så att vi först beskriver 

samtliga respondenter i respondent- och informantintervjuer för att sedan analysera 

empiri efter de olika teman som vi valt att utgå från i analysen (se figur 5 under 4.6.2 

Empiri- och analysframställning). Empiri kommer att presenteras med utgångspunkten 

att i stor utsträckning använda intervjupersonernas egna ord. 

 

5.1 Beskrivning av respondenter 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av samtliga intervjupersoner, först respondenter 

och sen informanter (sorterat i efternamnens bokstavsordning). I analysen har vi 

omnämnt alla intervjupersoner som respondenter (eller intervjupersoner), oavsett 

intervjutyp. 

 

5.1.1 Magnus Bergmark, Doberman 
Bergmark arbetar på Doberman. Han är utbildad inom multimedia och har under sin 

karriär varit med om att starta upp en webbyrå samt arbetat i fem år på den 

varumärkesbyrån som idag heter Identity Works. Sedan flera år tillbaka har Bergmark 

jobbat för Doberman, där han idag är kundansvarig. Detta innebär att han har ett 

helhetsansvar för Dobermans engagemang, kvalitet, lönsamhet och teamets välmående. 

Bergmark jobbar också som innovations director, som också skulle kunna kallas 

marknadschef. Således har han även ansvar för att se till att Doberman får sådana 

uppdrag som de vill jobba med; uppdrag som utvecklar anställda och företagets 

verksamhet i rätt riktning. Doberman började som en digital konsultbyrå. Sedan ganska 

många år tillbaka har de designat digitala tjänster med perspektivet att backa ut och 

förstå hur deltjänster hänger ihop med den totala kundresan, andra tjänster och 

tillhörande processer. Sedan tre år tillbaka pratar de allt mindre om det digitala och 

säger sig istället vara en designbyrå som jobbar med design av kundupplevelser. Idag 

kallar företaget sig för en user experience-designbyrå som också erbjuder tjänstedesign. 

Till skillnad från många andra digitala byråer har Doberman blivit bra på att designa 

hela ekosystem genom att göra analyser och koncept som sträcker sig över alla kanaler 

och touchpoints med användarna. Sammanfattningsvis är Doberman en designbyrå som 

hjälper företag med att utforma produkter, tjänster och varumärken. De är fortfarande 

till en viss grad digitalt nischade och deras projekt resulterar ofta i digitala gränssnitt. 

Idag har Doberman närmare 60 anställda och cirka 40-50% av Dobermans verksamhet 

handlar om tjänstedesign. De växer också med tio procent eller fyra personer om året. 

Bergmark sammanfattar företagets vision till att få arbeta med större projekt, få ett 

större helhetsgrepp på upplevelsen och nyttan hos slutkunderna och förändra alltfler 

saker till det enklare och bättre. 

 

5.1.2 Pernilla Dahlman, Transformator design 
Dahlman arbetar på Transformator design. Hon är utbildad ekonom i botten och har 

jobbat med projekt- och förändringsledning i stora organisationer som exempelvis 

Sandvik. Vidare har hon varit konsult inom projektledning i flera år. Dahlman har 

arbetat på Transformator sedan december 2011. Där är hon ansvarig för 

marknadsföring, försäljning och ekonomi. En av Dahlmans roller på företaget är chef 

för kund och marknad, vilket innebär att hon ansvarar för att driva efterfrågan på 
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Transformators tjänster. Hon ansvarar för marknadsföringen av Transformators 

erbjudande ända till försäljning och offerter. Dahlman är också ansvarig för resultatet, 

arbetssättet och personalen inom det område på Transformator. Dessutom är hon 

ansvarig för ekonomiprocesserna på företaget. Företaget Transformator har funnits 

sedan 1998 och började med att utveckla produktdesignstrategier. Kring 2006 började 

Transformator arbeta med tjänster och att kalla sig tjänstedesigners efter att ha hittat 

begreppet service design ute i länder som Storbritannien, Holland och Tyskland. Idag 

säger sig Transformator arbeta med kanaloberoende tjänstedesign. De utgår ifrån 

insikter om kunders behov och hittar sedan lösningar som fungerar i alla kanaler, som 

exempelvis det fysiska mötet med kunden, hemsidan eller i smartphones. Transformator 

hjälper företagen med strategier, tjänster och implementering av tjänster. Det som gör 

Transformator speciellt, enligt Dahlman, är att de har en välutarbetad metod för 

utveckling som baseras på kunddrivna insikter. Detta är en metod som kombinerar 

research och innovation i samma process. Hon sammanfattar Transformators vision och 

mission till att tillsammans med uppdragsgivare göra Sverige lite bättre för den lilla 

människan genom att bort sadistiska tjänsteupplevelser. Deras mål är också att bli en 

stor spelare bland Sveriges konsulter inom området kundinsiktsdriven utveckling. 

Transformator har idag drygt 30 stycken anställda och växer med 50 % per år. 

 

5.1.3 Stefan Moritz, Veryday 
Moritz arbetar på företaget Veryday. Han började med att studera och arbeta inom 

ämnen som journalistik, varumärken samt event management. Vidare tog han en 

kandidatexamen i tjänstedesign vid Köln International School of Design i Tyskland; den 

första skolan som erbjöd en utbildning i tjänstedesign. Några år senare kom han också 

tillbaka för att bli den första person i världen som har tagit en masterexamen inom 

tjänstedesign. Hans magisteruppsats finns nu som e-bok och heter “Service design: 

practical access to an evolving field.” Moritz läste sedan strategic design i Helsingfors. 

Vid sidan av studierna jobbade han också som frilansare. Han har dessutom under sin 

karriär jobbat på en multidisciplinär ”think tank” i London med rollen som designer. 

Nyligen har Moritz blivit rekryterad till Veryday som Head of Service Design (en roll 

som på andra företag kallas för service design director). Moritz uttrycker sig som att han 

ansvarar för tjänstedesignbubblan på Veryday. De har ett team av människor med olika 

kompetenser som jobbar med tjänstedesign. Moritz ansvarar bland annat för att bygga 

upp tjänstedesignkompetensen på Veryday och att utveckla nya verktyg och metoder för 

att företaget ska ligga i framkant området. Dessutom jobbar han med att utveckla 

partnerskap med andra företag och ansvarar för rekryteringen. Företaget Veryday har 

funnits sedan 1969 och designade ursprungligen produkter. Sedan 6-8 år tillbaka har de 

också utfört tjänstedesign. Moritz menar att detta var ett naturligt steg eftersom att 

världen har förflyttat sig från produkter till tjänster och eftersom få produkter saknar 

tjänster och interaktioner kopplade till sig. Veryday arbetar med både nationella och 

globala kunder. De har kontor i Stockholm, London, New York och Tokyo. Företaget 

erbjuder all slags innovations- och designsupport, som grundar sig i människodriven 

innovation. Moritz berättar att Verydays specialitet är att förstå människor bättre än de 

förstår sig själva. Verydays tjänsteportfölj består av bland annat: design av produkter, 

tjänster och interaktioner, men även av tjänster på högre nivåer, så som: utveckling av 

strategier, affärsmodeller och transformeringen av branscher genom innovation. 

Veryday har idag drygt 70 stycken anställda och växer mellan 12-15 % per år. Enligt 

Moritz är det dock svårt att säga hur stor del av Verydays verksamheten som handlar 

om just tjänstedesign men uppskattar ändå att det handlar om ungefär en tredjedel av 

företagets verksamhet. 
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5.1.4 Linda Bogren, Designhögskolan i Umeå 
Bogren arbetar på Designhögskolan i Umeå. Hon är utbildad industridesigner och har en 

magister i interaktionsdesign. Vidare har hon varit anställd på Designhögskolan sedan 

2007 då hon tog examen. Dessutom har hon jobbat som tillämpad forskare (utan att vara 

doktorand) och utfört olika typer av projekt, som exempelvis en informationsterminal 

för personer med funktionshinder på uppdrag för Trafikverket i Luleå. Bogren jobbar 

mycket med utbildning idag och är kursansvarig inom interaktionsdesign. Den rollen 

anser hon påminner mycket om projektledning eftersom hon håller kontakten med olika 

företag som studenterna utför projekt åt. Hon ser till att studenterna får göra någonting 

som både är enligt deras kursplan som också är användbart för företagen. Bogren har 

hand om olika typer av studenter, allt från samhällsplanerare till studenter från 

Handelshögskolan i Umeå, och olika typer av studenter vid Designhögskolan. Hon har 

en del insikt i tjänstedesignbyråer eftersom hon tar in föreläsare från näringslivet. Detta 

medför att hon kan hålla sig uppdaterad samtidigt som studenterna får ta del av de 

senaste metoderna och den senaste kunskapen. På så sätt får hon ta del av berättelser 

från aktörer från näringslivet. Hon har bland annat kontakt med Stefan Moritz från 

Veryday, Stina Engström från Transformator. 

 

5.1.5 Linus Malmberg, Cordial 
Malmberg är grundare, huvudägare och VD på företaget Cordial. Han har två 

akademiska examen: både som jurist och ekonom. Han har läst juridik i USA, där han 

också genomförde ett MBA-program. Vidare har Malmberg varit några vändor till 

Harvard där han har utbildat sig inom ’professional services’ och strategi. Under 90-

talet började han arbeta i ett embryoteam inom Ernst & Young som skulle bygga upp en 

managementkonsult-avdelning, som växte till nästan 500 personer på fem år, som sedan 

såldes till Cap Gemeni. Malmberg bestämde sig då för att hoppa av och starta upp eget 

företaget som idag heter Cordial. Utanför Cordial är han bland annat också djupt 

engagerad i tre andra bolag. Malmberg menar att hans roll på Cordial nog inte skiljer sig 

mot för vad andra Vd:ar för management-konsulter gör. Han har en roll som 

verksamhetsledare, vilket innebär att han har ett antal personer som rapporterar till 

honom. Vidare leder och driver Malmberg Cordials marknads- och försäljningsprocess 

genom en marknadsansvarig som rapporterar till honom och ledningsgrupp. Han deltar 

också aktivt i att marknadsföra och sälja företagets tjänster, och är även delaktig i 

leverans av olika projekt till klientorganisationerna. Cordial erbjuder 

managementrådgivning och utgår ifrån att utföra projekt tillsammans med, snarare än åt 

uppdragsgivaren. De är väldigt noga med att lösa det som kunden verkligen behöver 

hjälp med och när projekten är färdiga har klienten utvecklat sin egen förmåga att utföra 

uppgifterna. Cordial omvandlar, definierar och hjälper till att ta fram strategier. De 

hjälper också företag att omvandla strategi till resultat på den sista raden. Företaget 

arbetar likt tjänstedesignkonsulter kundinsiktsdrivet och de har samarbetat med företag 

som Engine och Transformator för att ta del av deras kompetens när det gäller kund- 

och användarinsikter. Fokus är att utveckla affärsmodeller: vilka värden ska klienten 

erbjuda till olika kunder och hur ska detta möjliggöras. Ett projekt hos Cordial kan svara 

på frågor som: vad har klienten för portfölj av affärsmodeller, hur den ska se ut i 

framtiden, och vilka konsekvenser har det för processer, informationssystem, 

organisationsstrukturer, affärsplanering och rapportering. Cordials projekt sträcker sig 

allt från sex månader till tre år. 
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5.1.6 Henrik Olsson, Volvo 
Olsson arbetar som konsult på obestämd tid för Volvo. Hans karriär började inom 

militären där han jobbade som fänrik. Efter några år insåg han att det inte var rätt 

karriärväg för honom och bestämde sig för att bli civilingenjör inom elektronik. Sen 

dess har han arbetat mycket med användbarhetsfrågor rörande produkter och tjänster. 

Under de senaste sex åren har han främst jobbat som projektledare och har bland annat 

arbetat med att utveckla olika användargränssnitt. Sedan december har han arbetat under 

den interna titeln S-GDP (Service Global Development Process) Implementation and 

Training Manager för Volvo Group. Detta innebär att han är en av två personer som är 

ansvarig för implementering och utbildning inom den process som Volvo (används idag 

främst av Volvo Trucks och Renault Trucks) ska använda sig av vid utveckling av 

tjänster; med andra ord hur tjänstedesign ska användas inom Volvo. Han är en del av 

den avdelning som bildades 2008 och idag består av fyra personer. De lär bland annat 

upp andra avdelningar hur de ska tänka vid utveckling av nya tjänster. Olsson förklarar 

att processen är extremt kundcentrerad och handlar mycket om att möta kundbehov. 

Anledningen till att Volvo har börjat med tjänstedesign är att tidigare när man utvecklat 

tjänster inom Volvo har man använt antingen processer för produktutveckling eller 

andra hemmasnickrade processer. Projektledarna var inte vana att jobba med tjänster 

överhuvudtaget. Detta resulterade med varierande kvalitet och att tjänster sällan 

utvecklades enligt kundernas preferenser. 2007 krävde organisationen fler redskap och 

metoder att jobba kundfokuserat vid tjänsteutveckling. Processen innehåller 35 verktyg 

som t ex visar hur man kan visualisera saker för styrgrupper och hur de håller i olika 

workshops. 

 

5.1.7 Katarina Wetter Edman, Högskolan för design och konsthantverk 

(HDK) 
Wetter Edman undervisar inom tjänstedesign och ”User-driven innovation” vid HDK i 

Göteborg och vid Karlstad universitet. Dessutom är hon doktorand vid Karlstad 

Universitet och på Business & Design Lab vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad 

industridesigner från HDK och tog examen 2001. Innan hon började forska arbetade 

hon som design manager på Designstudio Värmland och som Chief Designer på Brio. 

Hon doktorerar inom tjänstedesign. Projektet är inriktat mot tjänsteinnovation och hur 

designern kommer in som förmedlare av användarens och personalens kunskap i tidiga 

faser av utvecklingsprojekt. Wetter Edman ansvarar också för en tjänstedesignkurs vid 

HDK. Kursen var menad som en valbar kurs kopplad till masterprogrammet Business 

and design. Söktrycket blev oväntat hårt och profilerna överraskande; de flesta 

deltagarna under hösten 2012 hade mellan fem och femton års yrkeserfarenhet. Wetter 

Edman träffar Transformator, Veryday och Doberman regelbundet. De utbyter kunskap 

med varandra och hon lär sig av deras arbetssätt samt hur de tänker. Wetter Edmans 

doktorandprojekt handlar bland annat om att försöka förstå vad förflyttningen från 

produkt till tjänst innebär för företagens arbetssätt. 

 

5.2 Empirianalys 
Nedan följer en analys av den empiri som har samlats in. Analysen utgår ifrån 

femkraftsmodellen och innehåller följande övergripande teman: Förvirring om 

branschens definition, Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter, Hot från substitut, 

Hot om nyetablering, Köparnas förhandlingsstyrka, Leverantörernas 

förhandlingsstyrka och Branschens framtidsutsikter. Dessa övergripande teman 
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innehåller i sin tur underordnade teman som finns illustrerade i figur 5 under 4.6.2 

Empiri- och analysframställning) 

 

5.2.1 Förvirring kring branschens definition 
Vi började med att ställa frågor om det fenomen, vi i början kallade för 

tjänstedesignbranschen. Varje gång vi ställde frågor om hur respondenterna ser på 

konkurrenssituationen inom branschen, fick vi svar som: “Det beror på hur man 

definierar branschen (Olsson).”; “Grundfrågan är vad det är det för bransch. (Wetter 

Edman)”, “Bra fråga, vad menar du med branschen? (Bogren)”; och “Då är vi där 

igen på definition, vad det egentligen är vi konkurrerar om. Tjänstedesign är en metod 

för att uppnå vissa resultat och det finns också andra metoder uppnå de resultaten. 

(Dahlman).” Bergmark tog upp en intressant aspekt som ytterligare försvårar och 

förvirrar analysen av tjänstedesignbranschen: “Tjänstedesign seglar omkring i ett 

rymdskepp och letar efter världar att befolka. Men rymdskeppet kommer aldrig att flyga 

själv. Tjänstedesign måste ut i olika områden, precis som grafisk design, så att det ger 

mer påvisbara resultat.” Vi tolkar att det renodlad tjänstedesign egentligen inte finns, 

vilket är logiskt eftersom området är tvärvetenskapligt och angränsar till andra områden 

som t ex tjänsteutveckling, organisationsutveckling, kommunikation och 

varumärkesutveckling (Moritz, 2005, s. 49). Frågan blir därför inom vilken/vilka 

kontext/kontexter som tjänstedesignbranschen befinner sig i. Därför vill vi här 

understryka vilken bransch och konkurrenssituation som studien ämnar undersöka. 

 

Studien ämnar undersöka den bransch som tjänstedesignbyråer är en del av. Porter 

(2008, s. 91) menar att om branschstrukturen för två olika områden liknar varandra 

(köpare, leverantörer, etableringshinder osv), bör de behandlas som en del av samma 

bransch. Tumregeln är att om branscher skiljer sig i hur de påverkas av en viss kraft 

eller om flera krafter skiljer sig åt, bör de ses som separata. Lyckligtvis kommer en 

noggrann femkraftsanalys upptäcka viktiga hot från konkurrenter, även om branschen är 

felaktigt avgränsad. Om en nära relaterad produkt missas på grund av en för snäv 

branschdefinition kommer den istället dyka upp som ett substitut t ex. Det är upp till 

femkraftsanalysen att avgöra hur branschen bör definieras. Vår förförståelse (se 

avsnittet 2.5 Förförståelse) medförde att vi på förhand visste att Transformator design 

var en av nyckelspelarna i tjänstedesignbranschen. Därför har vi utgått ifrån hur de ser 

på sin konkurrenssituation och sedan tagit del av andra för att få en bredare uppfattning 

av om den kontexten är rimlig. Vi har i analysen försökt ge vägledning i denna 

förvirrande konkurrenskontext. För enkelhetens skull, är tjänstedesignbyråernas bransch 

omnämnd som tjänstedesignbranschen. 

 

5.2.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 
Inledningsvis ges en översikt över branschen, vilket åtföljs av en diskussion om 

branschens fas. Detta åtföljs av en kortfattad beskrivning hur branschaktörernas olika 

perspektiv. Vidare diskuteras rivalitetsgraden mellan nyckelaktörer och avslutningsvis 

diskuteraras olika triggers som kan påverka rivaliteten. 

 
Branschöversikt 

Wetter Edman uppskattade att i Sverige finns det ungefär 10-12 byråer som är tydliga 

med att de erbjuder tjänstedesign. Moritz ansåg att de mer eller mindre etablerade 

aktörerna som idag erbjuder så kallad renodlad tjänstedesign är: Transformator, 

Propeller, Doberman, Fjord, Veryday, Story lab, Oceans observations och Business 

design i Göteborg. Det finns alltså få aktörer som idag är tydliga med att de erbjuder 
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tjänstedesign och framförallt verkar det enligt våra intervjupersoner finnas få aktörer 

som erbjuder tjänstedesigntjänster av högre kvalitet. Detta kan belysas av Bogrens citat: 

”Det finns en del som säger sig jobba med tjänstedesign. Men de flesta av dem arbetar 

inte riktigt på den nivån hon tänker sig att tjänstedesign ska utföras.” 

 

Företagen erbjuder dessutom olika omfattande tjänstedesignlösningar. Moritz nämnde 

att tjänstedesign befinner sig inom en tjänsteutvecklingsprocess och vi tolkar att han 

syftade en liknande process som den Wilson et al. (2012, 177-180) beskriver. Holmlid 

(2008, s. 342) menar att tjänstedesign verkar inom en sådan tjänstedesignprocess som 

den ovan nämnda processen. Detta är också anledningen till att vi antar att även Moritz 

syftar på samma, eller åtminstone en liknande, process. Han berättade att företag kan 

komma in i olika skeden av processen: “Man kan vara en fullservicebyrå som Veryday 

som utför alla delar av processen, men företag kan också samarbeta med andra för att 

utföra mer omfattande projekt. Vissa företag är specialiserade som Doberman, en del 

designar endast hemsidor och andra utför endast kundundersökningar.” Fyra 

intervjupersoner (inklusive de tre branschrespondenterna) nämnde Doberman, 

Transformator och Veryday som de mest väletablerade aktörerna inom tjänstedesign. 

Resterande respondenter verkade inte vara lika insatta i den nationella 

konkurrenssituationen. Vi bedömer att branschrespondenternas åsikter bör anses som 

pålitliga i fallet, då dessa är mest insatta. Det framgick tidigt i vår undersökning att 

dessa tre företag ser på varandra som branschens nyckelaktörer och främsta 

konkurrenter inom tjänstedesign. Därför har vi analyserat konkurrenssituationen sedd 

utifrån deras perspektiv. Det är vanligt att managers definierar konkurrensen för snävt, 

som om den endast inträffar med företagets för tillfället närmaste konkurrenter (Porter, 

2008, s. 79). Detta verkar inte vara fallet för våra respondenter vilket belyses av 

Dahlmans citat: “Det finns flera olika typer av lösningar på om ett tjänsteföretag har 

problem med exempelvis kundnöjdhet eller vikande försäljning... Det finns många 

konsulter som hjälper till med olika lösningar.”  

 
Dobermans, Transformators och Verydays olika perspektiv 

Innan konkurrenskrafternas påverkan på tjänstedesign kan analyseras, är det viktigt att 

förstå att våra intervjupersoner kan ha olika uppfattningar om vad tjänstedesign är för 

något. Olika begrepp har olika betydelser för dem och alla ser branschen från sina egna 

perspektiv. Vi har tagit detta i åtanke i analysen när vi har tolkat respondenternas 

uppfattningar för att öka resultatets tillförlitlighet. Det ligger emellertid inte i denna 

studies scope att redogöra för skillnader i intervjupersonernas uppfattningar om detta. 

Vi vill inte heller avslöja för mycket om aktörernas arbetssätt och strategier. Det verkar 

råda blandade uppfattningar om vad aktörerna är bra på och levererar. Moritz anser att 

Veryday har hand om hela processen. Dahlman anser att Transformator hjälper till med 

allt från strategi till implementering. Bergmark anser att Doberman är bättre än många 

av de icke-digitalt inriktade konsulterna på att skapa tjänster som faktiskt går att visa 

upp. Han menar att ”renodlad tjänstedesign”, som inte syftar till att designa produkter, 

många gånger istället leder till organisationsutveckling. Vissa saker som den ena byrån 

ser som någonting unikt för dem, ser den andra som unikt med sig själva och vice versa. 

 

För att beskriva vad dagens nyckelaktörer står för, utför Doberaman, Transformator och 

Veryday tjänsteutveckling och även organisationsutveckling för att projekten ska kunna 

implementeras fördelaktigt. Dessutom framgick det tydligt att Transformator och 

Veryday vill agera affärsrådgivare för klientorganisationerna. Det står t ex på Verydays 

hemsida (Veryday, 2013) att de bland annat hjälper företag med affärsmodeller, 
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organisationsutveckling och segmenteringsmodeller. Vi vet inte i vilken utsträckning 

som Doberman erbjuder tjänster inom affärsutveckling, men Bergmark berättade att 

tjänstedesign börjar efterlikna affärsutveckling. Han menade också att tjänstedesign 

hjälper företag att prioritera vilka tjänster som genererar mest värde. Vi tolkar det som 

att han menar att Doberman hjälper företag med tjänsteportföljstrategier. Det finns alltså 

tecken på att även Doberman tänker arbeta en del med affärsutveckling. Vi vet inte i 

detalj hur byråerna arbetar med affärs- och organisationsutveckling. Därmed vet vi för 

lite om tjänstedesignbyråernas erbjudanden för att kunna jämföra dem med 

forskningsdefinitioner. Vi saknar också information om till vilken utsträckning de 

arbetar med sådana tjänster. Även om byråerna verkar överlappa varandra inom tjänste-, 

affärs-, och organisationsutveckling, skiljer sig deras inriktningar en del. Doberman är 

inriktade på digitala gränssnitt och de utvecklar dessutom varumärken. Veryday är en 

relativt bred byrå som också designar fysiska produkter. Vi har redan nämnt att det 

råder förvirring om vilken bransch tjänstedesignbyråerna hör till på grund av att 

tjänstedesign är tvärvetenskapligt och byråer därmed applicerar metodiken inom olika 

områden. Att den så kallade tjänstedesignbranschen är i rörelse och håller på att etablera 

sig på andra områden medför emellertid problem eftersom olika inriktningar skapar 

skilda konkurrenssituationer. Vi har försökt att analysera konkurrenssituationen sedd 

utifrån ett perspektiv som inkluderar alla tre aktörers konkurrenssituationer. Även om 

samtliga perspektiv diskuteras, har vi valt att fokusera på det som nyckelaktörerna har 

gemensamt, vilket framförallt är tjänste- och organisationsutveckling, men också att de 

utför affärsutveckling (även om vi inte vet vilken utsträckning som byråerna arbetar 

med detta). 

 
Branschens fas 

Vi fick bekräftat av samtliga intervjupersoner att branschen är i ett tidigt skede. 

Bergmark tyckte att företagen fortfarande är utforskande. Wetter Edman menade att 

branschen är i någon slags tonårsfas där företagen håller på att etablera sig, samtidigt 

som de springer åt flera olika håll och vill fortfarande bli bättre på att följa upp vad det 

är faktiskt man gör och vilka konsekvenser det ger. Bogren instämde om att branschen 

är ung och berättade att även internt på Designhögskolan i Umeå har synsättet på 

tjänstedesign förändrats mycket de senaste åren. Olssons åsikt var att: 

“Framtidsutsikterna för tjänstedesignkonsulter ser ljus ut. Vi går mot ett 

tjänsteorienterat samhälle... I framtiden kommer branschen bestå av fler aktörer och 

några stora drakar.” Branschens utveckling tenderar att vara långsam i början då det är 

få konsumenter som är medvetna om branschens existens och de fördelar som kunder 

får ta del av genom att använda sig av den nya branschens utbud. (Fleisher & 

Bensoussan, 2003, s. 368-369) Det har framgått att marknadens kännedom om 

tjänstedesign är låg och kunderna är dessutom osäkra på vilken funktion tjänstedesign 

fyller, vilket alltså är karaktäristiskt för unga branscher. Fleisher & Bensoussan (2003, 

s. 368-369) skriver att efter ett tag börjar företagen i den framväxande branschen få sina 

konkurrensfördelar vilket i sin tur leder till produkt- och varumärkesdifferentiering 

inom branschen. Tjänstedesignbyråerna har gradvis börjat utveckla konkurrensfördelar 

som starkare varumärken. Vi baserar detta på att samtliga branschrespondenter talade 

om sina respektive konkurrensfördelar gentemot de andra företagen, vilket kan belysas 

av Moritz som sa att några av Verydays styrkor är att de har många seniora konsulter 

och är ett av världens bästa företag på research. 
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Rivalitetsgrad mellan Doberman, Transformator och Veryday 

Porter (1991, s. 37-38) skriver att rivalitetsgraden mellan etablerade konkurrenter beror 

på att alla företag vill ha en del av den totala potten (som avgörs av de fem krafterna) 

som finns i branschen. Konkurrensen mellan etablerade företag sker genom välkända 

taktiska åtgärder för att skaffa sig en fördelaktigare position som: prisutspel, 

reklamkampanjer, produktlanseringar, ökad kundservice eller garantiåtagande. Rivalitet 

uppstår när en eller flera konkurrenter känner sig pressade eller ser möjligheter för att 

förbättra sitt läge. Enligt branschrespondenterna är rivaliteteten nästan obefintlig, vilket 

kan belysas av Dahlmans citat: “Dagens marknad är outforskad och vi tänker att det 

finns jobb för alla. Vi har därför inte brytt oss särskilt mycket om konkurrenterna... 

Dagens tjänstedesignbyråer influerar varandra genom att påverka begreppet 

tjänstedesign och den kvalitet som förknippas med det. Om någon av oss utför dåliga 

jobb, får hela branschen lida.” Moritz berättade: “För tillfället är vi i ett skiftande läge 

där branschen håller på att öppnas upp. Många organisationer blir intresserade, vill 

testa det och vill göra något. Detta resulterar med att konkurrensen inte är särskilt 

hård. Förstås händer det att samma klientorganisation har arbetat med flera aktörer, 

och då jämförs man på ryktesplan. Vi aktörer konkurrerar inte med pris men det händer 

att klienten sedan väljer en av aktörerna efter en pitch och att den andra då blir lite 

upprörd.” Porter (1991, s. 37) skriver att konkurrensen kan intensifieras om branschen 

växer snabbare än marknaden. I den unga tjänstedesignbranschen i Sverige så växer 

marknaden, enligt våra respondenter, snabbare än branschen vilket är en trolig 

förklaring på varför rivaliteten är låg. Porter, (1991, s. 164) skriver att unga branscher 

tenderar att ha större efterfrågan än utbud, vilket vidare förklarar den låga rivaliteten 

inom tjänstedesignbranschen. Istället för att tävla mot varandra, samarbetar de tre 

nyckelaktörerna med varandra. Dahlman berättade att Doberman, Transformator, 

Veryday och även andra aktörer samarbetar tillsammans för att bygga upp branschen.  

 
Faktorer med potential att motverka rivalitetsgrad 

Även om konkurrensen idag är nästan obefintlig, har vi analyserat den 

konkurrenssituation som råder idag för att skapa förståelse över branschens 

framtidsutsikter. Fleisher & Bensoussan (2003, s. 368-369) skriver att unga branscher 

karaktäriseras av intensiva marknadsföringsstrategier hos företagen. Strategierna 

inriktar sig på att öka konsumenternas medvetande om den nya branschens utbud. 

Konkurrenssituation i unga branscher kännetecknas av att det finns få ledande och 

starka företag inom den nya branschen som dominerar på marknaden. I fallet 

tjänstedesignbranschen verkar det som att de tre nyckelaktörerna banar väg och säljer in 

begreppet tjänstedesign. Inom unga branscher finns ibland problem med branschimage, 

trovärdighet och köpares villrådighet, och därför kan företagen vara beroende av 

varandra, för sin egen framgångs skull (Fleisher & Bensoussan (2003, s. 368-369). En 

strategisk nyckelfråga i framväxande branscher är huruvida företaget ska främja 

branschnytta eller företagsnytta (Porter, 1991, s. 223-224). Inom tjänstedesignbranschen 

samarbetar företagen för att gynnsamt utveckla branschen. De har nyligen startat ett 

svenskt nätverk för personer som är involverade inom tjänstedesign. Det svenska 

nätverket hänger ihop med ett större europeiskt nätverk som heter ”service design 

network”. Moritz förklarar att de samarbetande svenska företagen försöker skapa 

uppfattningar om ett robust och moget område, och ger en metaforisk förklaring: “Det 

finns en gata i London med endast gitarrbutiker. En rätt schysst idé. Det är ungefär vad 

vi försöker åstadkomma med den svenska tjänstedesignmarknaden. En gata i Sverige 

med alla tjänstedesignbyråer skulle skapa tydlighet i vad klienterna har att välja bland. 

Alla får ha sin egen butik, och välja vilka gitarrer man ska sälja. Vissa inriktar sig på 
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vissa märken. Han menade att då blir det tydligt att tjänstedesignbyråerna är en del av 

samma spelfält. Moritz berättade vidare: “De mest seniora medarbetarna på de olika 

företagen har diskussioner om hur man ska forma saker, hur vi ska arbeta för att få 

klienterna att utvecklas, hur utbildningssystemet ska ändras, hur vi ska kunna utnyttja 

olika framgångsberättelser. Vi diskuterar hur vi ska påskynda utvecklingen och skapa 

en samarbetsbar marknad. Företagen delar information med varandra för att 

utvecklingen kan fortskrida och påskyndas.” Det är uppenbart att nyckelaktörerna 

åtminstone delvis arbetar för att främja branschnytta och att marknadsföringsstrategier 

är inriktade på att öka medvetenhet om branschens utbud, branschimage och 

trovärdighet. Frambach et al. (1998, s. 171) skriver att företag genom 

marknadsföringsstrategier kan stödja köpares adoptionsprocesser. Detta kan göras 

genom att t ex tydligt positionera tjänstens utmärkande egenskaper. Vi anser därför att 

om byråer samarbetar för att öka marknadens kunskap om vad tjänstedesign är för 

något, underlättas köparnas adoptionsprocess av tjänstedesign. 

 

Gummesson (2002, s. 14-16) och Brandenburger & Nalebuff, (1995, s. 57) skriver att 

samarbete mellan konkurrenter kan gynna företagens tjänstekvalitet. Vi ser tecken på att 

kvalitet är en viktig drivkraft hos branschbyråerna, vilket kan belysas av Wetter Edmans 

citat: “Det finns någon slags drivkraft inom design som inte bara handlar om 

lönsamhet, utan en genuin vilja att göra saker och ting bättre och förändra det för 

slutkund och samhälle. Lönsamhet är en grej, men detta är inte drivkraften för de som 

verkar inom den här branschen, utan resultat för slutkund är viktigare.” Flera 

respondenter menade att rivalerna influerar varandra genom att påverka tjänstedesign 

och den kvalitet som förknippas med det. Det är svårt att avgöra om branschnyttan är 

högsta prioritet hos företagen. Dahlman menade till exempel att nu när det blir allt fler 

aktörer och begreppet tjänstedesign blir allt bredare, måste företagen differentiera sig 

och bli tydligare med vad man står för. Vi tolkar detta som att Dahlman menar att 

samtidigt som man måste värna om att branschen håller hög kvalitet måste företagen 

vara tydliga med sin egen positionering. Porter (1991, s. 38) menar långsam 

branschtillväxt resulterar ofta till ett spel om marknadsandelar för företag som vill 

expandera. Vi anser att eftersom nyckelaktörerna samarbetar för att påskynda 

branschtillväxten, motverkar de en ökande rivalitetsgrad. 

 

Porter (2008, s. 86) menar att rivaler som konkurrerar på andra dimensioner än pris - till 

exempel produktfunktioner, supporttjänster, leveranstid, eller image, tenderar inte lika 

ofta att urholka lönsamheten eftersom att kundvärdet stödjer högre priser. En sådan 

rivalitet kan också förbättra värdet hos branschens tjänster gentemot substitut och 

dessutom höja inträdesbarriärer för nyetablerare. Konkurrenssituationer där företagen 

inriktar sig på att tillfredsställa behov inom olika kundsegment, med olika mixar av pris, 

produkter, tjänster, funktioner eller varumärkesidentiteter ökar pris/nyttorelationen sett 

från köparnas perspektiv. Branschtjänsten kan därmed resultera med högre lönsamhet, 

expandera branschen och bättre uppfylla kundernas behov. Som läget ser ut idag verkar 

branschen gynnas av konkurrensen mellan nuvarande rivaler eftersom de samarbetar för 

att värna om begreppet tjänstedesign och den kvalitet som förknippas med det. Idag 

konkurrerar företagen genom det värde de erbjuder sina kunder, och på så sätt bygger de 

upp förtroenden, rykte och relationer. Detta blev uppenbart eftersom alla aktörerna 

verkar vara måna om att utveckla tjänster av hög kvalitet för sina beställare och för 

tjänsternas slutkonsumenter.  
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Aktörernas visioner avslöjar att de drivs av att göra bättre och användarvänliga tjänster. 

Moritz berättar att det finns ett starkt etiskt tänk inom branschen och förhoppningar om 

att kunna göra Sverige bättre genom tjänstedesign. Grönroos (2008, s. 15ff) menar att i 

dagens tjänstesamhälle är det genom att erbjuda bättre tjänstekvalitet än sina 

konkurrenter som företag förblir lyckosamma. Detta är en filosofi som dagens aktörer 

verkar anamma. Kotler & Connor (1977, s. 72) skriver att filosofin hos konsulter ofta är 

att de kommer nå sina mål genom att tillhandahålla den bästa kvaliteten på sina tjänster 

till existerande klienter. De resonerar att hög kvalitet leder till nöjda klienter, som 

kommer anlita konsulten igen för nya uppdrag. Vidare menar konsulter ofta att klienter 

kommer rekommendera byrån till andra, vilket ska leda till hållbart inflöde av nya 

klienter. Konsulters ansatser till att skapa konkurrensfördelar genom inbyggda relations- 

och tillväxtmekanismer för att skapa rykte inom klientorganisationsnätverk kan ses som 

ett en interaktiv marknadsföringsstrategi (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 290). Vi 

anser att tjänstedesignbyråernas sätt att konkurrera därmed kan ses som typiskt för 

konsultföretag. Detta kan belysas av Bergmarks citat: “För att bli en konkurrensmässig 

aktör behöver man bygga upp ett starkt förtroende... Detta kräver en stark 

designprocess, väldigt god projektstyrning och briljanta hantverkarna, som kan designa 

själva produkten.” Moritz berättade för oss att Veryday får in många projekt genom 

beställare som rekommenderar den vidare till andra kunder. Baserat på detta anser vi att 

tjänstedesignbyråerna anammar klassiska filosofier för konsultföretag. B2B-företags 

huvudsakliga marknadsföringsuppgift är att skapa, utveckla och behålla relationer med 

kunder (Ford, 1993, s. 341, 349), vilket verkar stämma väl överens med hur 

tjänstedesignbyrårena arbetar. Vi menar att tjänstedesignbyråernas filosofier om att 

konkurrera genom att skapa sig ett rykte, i kombination med visioner om att göra bättre 

tjänster för att förbättra samhället, bör motverka konkurrens på prisdimensionen. 

 
Faktorer med potential att intensifiera rivalitetsgrad 

Porter (1991, s. 37) skriver att om företagen är små men relativt jämbördiga med hänsyn 

till storlek och observerbara resurser skapas instabilitet. Detta eftersom de kan vara 

benägna till att bekämpa varandra och ha resurser till utdragna kraftmätningar. 

Nyckelaktörerna är ganska jämnstora om man räknar de anställda som arbetar med 

tjänstedesign (ca 20-30 personer). Enligt Porter ger alltså företagens jämbördighet 

incitament för tilltagande konkurrens företagen sinsemellan. Om konkurrensen hårdnar 

utgör alltså nyckelaktörernas jämbördighet ett incitament en mer intensifierad rivalitet. 

Porter (2008, s. 86) skriver att om rivaliteten är intensiv kan priskonkurrens uppkomma. 

Detta är negativ form av konkurrens som påverkar branschers lönsamhet negativt. Efter 

att ha intervjuat respondenter från några av branschens nyckelaktörer, insåg vi att ingen 

av dessa aktörer idag konkurrerar genom pris. Porter (2008, s. 85-86) skriver att 

priskonkurrens är mer sannolikt när produkter har begränsad hållbarhet. Tjänster har i 

regel begränsad hållbarhet eftersom oanvänd kapacitet inte kan återanvändas (Porter, 

2008, s. 86; Wilson et al., 2012, s. 17). Detta ger tjänstedesignbyråerna incitament för 

att sänka priser under perioder där efterfrågan på deras tjänster är låg. Vi menar att detta 

är något som kommer påverka branschen i framtiden då branschens utbud kommer 

ikapp efterfrågan. Stonehouse & Snowdon (2007, s. 258) skriver att modellen har fått 

kritik för att den inte tar hänsyn till att företag inom en och samma bransch kan 

påverkas olika av konkurrenskrafterna. Huruvida priskonkurrens kommer påverka 

dagens nyckelaktörer är svårt att svara på och beror på individuella företagsstrategier. 

 

Branschens lönsamhet beror också på huruvida företagen konkurrerar på samma 

dimensioner. Riktar företagen in sig på olika behov att uppfylla, kommer det ha positiv 
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påverkan på lönsamheten. (Porter, 2008, s. 86) Som det ser ut idag arbetar aktörerna 

ibland för samma klientorganisationer, även om det skiljer sig för vilken del av 

organisationerna de arbetar med. Företagens projekt skiljer sig också i storlek och 

omfattning. Gemensamt för de tre företagen är att de alla i olika stor utsträckning utför 

tjänste-, organisations-, och affärsutveckling. Många av projekten verkar likna varandra 

men vi anar ändå vissa skillnader mellan företagens inriktningar. Som nämnts under 

Dobermans, Transformators och Verydays olika perspektiv är Doberman inriktade på 

projekt som resulterar med digitala gränssnitt. Det var svårt att få en tydlig bild över hur 

mycket företagen liknar varandra gällande projekttyper. Vi vet inte heller huruvida om 

projekten skiljer sig storleksmässigt för respektive företag. För det första varierar 

utseendet på respektive företags projekt och för det andra rör sig detta om 

företagshemligheter. Vi kan emellertid med fastställa att alla tre aktörer strävar efter att 

utföra större uppdrag där de kan göra stor påverkan för konsumentupplevelser. 

 

När vi frågade Moritz om deras projekt är mindre omfattande än managementkonsulter 

svarade han: “Det beror på, är våra på den nivån och ibland inte. Vi har tre olika 

projekttyper om man ser till omfattningen: de som är stora från början, de som kommer 

från klienter som litar på oss och de projekt som börjar smått men är i en större kontext 

och pågår sedan under en längre tid och blir större och större. Sådana har vi många 

av, men vi har stora också.” Som framgår i Dobermans vision (se 5.1 Beskrivning av 

respondenter) strävar även de efter att få ett större helhetsgrepp på kundupplevelsen 

genom att utföra större projekt. Vi tolkar att detta även skulle projekt innehåller 

organisationsutveckling i större utsträckning. Även Transformator verkar satsa mer på 

detta. Dahlman berättade nämligen: "Vi upplever en ökad efterfrågan från våra 

uppdragsgivare på att införliva tjänstedesign som metod inom flera utvecklingsområden 

utöver tjänsteutveckling/affärsutveckling inom företag och organisationer. Det gäller t 

ex inom strategiutveckling och organisationsutveckling, implementationsarbete och 

förändringsarbete." Det verkar som att de tre nyckelaktörerna är ute efter att genomföra 

mer omfattande projekt. Baserat på Moritz citat ovan verkar Veryday utföra omfattande 

organisationsutvecklingsprojekt redan idag. Vi ser tecken på att dessa tre aktörer 

konkurrerar en del på samma dimensioner när utbud och klienttyper. Detta kan belysas 

av att Moritz berättade att de tre företagen ibland möts i upphandlingar. Detta fick vi 

även höra av de andra två branschrespondenterna. Gällande 

organisationsutvecklingsprojekt verkar aktörerna skilja sig åt i hur omfattande projekten 

är. Bergmark, t ex, berättade att Doberman utför mindre sådana projekt i samband med 

att de utvecklar nya tjänster. Veryday verkar kunna anta större projekt av den typen än 

två andra aktörerna tack vare sin storlek. Vi har emellertid inte tillräcklig kunskap om 

företagens segmenteringsstrategier för att kunna avgöra om dessa liknar varandra.  

 

Att nyckelaktörerna verkar konkurrera en del på samma dimensioner kan anses vara 

negativt för lönsamhet. Doberman, däremot, som är mer inriktade på 

tjänstedesignprojekt som resulterar med digitala gränssnitt, inriktar sig därmed på att 

uppfylla andra kundbehov än de två andra företagen. Bergmark berättade emellertid att 

även om Doberman alltid kommer fokusera på det digitala, etablerar de sig allt mer 

inom icke-digital tjänstedesign. Veryday är emellertid en fullservicebyrå eftersom de 

även erbjuder tjänster för att designa både digitala gränssnitt och fysiska produkter och 

kan därför också anses konkurrera med Doberman när det gäller digitala gränssnitt. Det 

bör tilläggas att även Transformator ibland utför tjänstedesignprojekt som resulterar i 

digitala gränssnitt. I de fallen anlitar Transformator andra byråer eller frilansare med 

sådana kompetenser, eller lämnar det upp till klientorganisationen att själva genomföra 
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implementeringen. De studerade företagen har alltså olika inriktningar, men som det ser 

ut idag utför de ibland liknande typer av projekt. Nyckelaktörerna strävar alla efter 

större projekt inom organisationsutveckling, men Doberman verkar ändå inrikta sig på 

tjänstedesign med fokus på digitala gränssnitt. 

 

Förenklat, bidrar dagens höga efterfrågan på tjänstedesigntjänster jämfört med det 

rådande låga utbudet av aktörer, till en nästan obefintlig rivalitet mellan aktörerna. 

Antalet aktörer som använder sig av tjänstedesignmetodik ökar, men det verkar finnas 

få aktörer som idag kan erbjuda omfattande tjänstedesignprojekt av högre kvalitet. 

Nyckelaktörerna närmar sig varandra gällande personalstyrka inom tjänstedesign. 

Samtidigt visar nyckelaktörerna tecken på att konkurrera på samma dimensioner. Detta 

är två faktorer som kan intensifiera rivalitet bland nuvarande konkurrenter. Just nu finns 

dock inga tecken på att detta skulle kunna hända. Vi tolkar det som att nyckelaktörerna 

samarbetar för att marknadsföra begreppet tjänstedesign och betydelsen av att utveckla 

affärer baserat på kundinsikter och tjänstebaserad logik.  

 

5.2.3 Hot från substitut 
Inledningsvis ges en övergripande bild av tjänstedesignbyråernas substitut, vilket åtföljs 

av en jämförelse mellan managementkonsulter och tjänstedesignbyråer. Avslutningsvis 

ges en mer direkt diskussion om substitutens påverkan. 

 
Aktuella substituttjänster till tjänstedesign 

Alla företag i en bransch konkurrerar i en vid mening med branscher som producerar 

substituttjänster. Dessa substitut begränsar branschers potentiella lönsamhet genom att 

lägga ett tak på de priser som branschföretagen kan ta ut, utan att lönsamheten ska 

påverkas negativt. Organisationer kan identifiera substituttjänster genom att se sig om 

efter andra tjänster som kan utföra samma funktion som branschtjänsten. (Porter, 1991, 

s. 43) Vi har därför identifierat vilka tjänster som kan ses som substitut till tjänster inom 

tjänstedesign. För att kunna göra det, behövde vi alltså först identifiera vilken funktion 

som tjänstedesign uppfyller. Dahlman berättade, som tidigare nämnts att det finns olika 

lösningar för tjänsteföretag som har problem med kundnöjdhet eller vikande lönsamhet. 

Hon fortsatte: “Vår lösning är att föra dialog med slutkunderna och försöker sedan 

utveckla tjänster efter deras önskemål. Köpare kan också prata med reklambyråer som 

säger att företaget måste förbättra sitt budskap. En annan lösning är att företaget ska 

synas mer i digitala medier eller att genomföra lean-program för att dra ner på interna 

kostnader. Det finns många konsulter som hjälper till med olika lösningar.” Alla typer 

av konsulttjänster som finns för att öka lönsamheten hos företag, verkar utgöra substitut 

till tjänstedesign, vilket övriga respondenter verkade eniga om. 

 

Samtliga intervjupersoner menar att de ser företag från flera olika håll som drar sig mot 

tjänstedesign. Vilken typ av företag detta rör sig om kan belysas av Moritz citat: 

“Reklambyråer, varumärkesbyråer, digitala byråer, research-byråer, och även 

management-konsulter börjar titta på hur deras tjänstedesignerbjudanden ska se ut. De 

hör alla till, och har alla ansvarsområden i den domänen.” Wetter Edman förklarade 

att tjänstedesign exempelvis kan användas till affärsutveckling, organisationsutveckling 

och varumärkesmässiga ompositioneringar för beställare. Tjänstedesignbyråer kan alltså 

tillhandahålla lösningar som angränsar till de andra konsulttypernas tjänster. Detta kan 

ses som en naturlig utveckling eftersom tjänstedesign, enligt Moritz (2005, s. 49) 

angränsar till management, marknadsföring, research, och design och deras olika 

underordnade discipliner. Inom olika kontexter är tjänstedesign alltså substitut till de 
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ovan nämnda tjänstetyperna. Tjänstedesignbranschen består alltså av aktörer från flera 

olika områden som börjar anamma dessutom tjänstedesignmetodik. Vissa kallar sig 

tjänstedesignbyråer, andra lägger till tjänstedesign i sin portfölj och en del applicerar 

tjänstedesignmetodik för att förbättra sina tjänster. Vi anser att beroende på vad 

företagen använder/kommer att använda tjänstedesign till, är de mer eller mindre 

betydelsefulla konkurrenter till varandra. Byråernas inriktningar avgör också i vilken 

utsträckning olika substitut påverkar företaget. 

 

Som nämndes ovan är det funktionen av tjänstedesign som avgör vilka andra tjänster 

som tjänstedesign är substitut till. Moritz (2005, s. 57) listar olika typer av funktioner 

som tjänstedesign hjälper företag med: det företag verkligen att förstå marknadens 

behov; högre värde med tillgängliga resurser; förbättrar organisationskulturer; ger nya 

perspektiv på framtida utveckling; bättre effektivitet (både i att uppnå mål och i 

resursåtgång); minskar gapet mellan organisationer och klienter; förbättrar 

tjänsteupplevelser; differentiering gentemot konkurrenter; samt ökar varumärkesaffinitet 

hos slutkonsument. Vi anser att dessa funktioner liknar vissa av 

managementkonsulternas funktioner. Enligt detta resonemang är tjänstedesignbyråer 

naturliga konkurrenter till managementkonsulter. När vi ställde öppna frågor om 

byråernas konkurrenssituation, nämnde Wetter Edman, Moritz, Olsson och Bergman 

managementkonsulter som konkurrenter till tjänstedesignbyråer. Att tjänstedesignbyråer 

delvis konkurrerar med managementkonsulter bör inte komma som en chock med tanke 

på att de branschaktörer som vi har undersökt, i olika utsträckning, arbetar med tjänste-, 

organisations- och affärsutveckling. Dahlman berättade att: “... traditionellt har 

managementkonsulter som Connecta och McKinsey jobbat tillsammans med 

företagsledningar för att utveckla strategier, tjänster, produkter och organisation. Och 

nu kliver vi in på den här arenan från Transformators sida med en annan metodik i 

lådan. Med designmetodik som grund utvecklar vi tjänstestrategier, tjänsteprodukter 

och organisationer. Det är där som vi börjar överlappa varandra”. Tidigare förklarade 

vi att dagens nyckelaktörer arbetar alltmer med organisations- och affärsutveckling. 

Malmberg menade att tjänstedesignprojekt ofta kräver organisations- och 

affärsutveckling för att resultatet ska kunna implementeras. Dessa omnämns också som 

viktiga delar i tjänsteutvecklingsprocessen, enligt Wilson et al. (2012, s. 177-180). 

Bergmark berättade dessutom: “Cordial har varit duktiga på att närma sig 

tjänstedesign. Det är en ganska tjänstedesignsorienterad konsultbyrå. Det som är 

intressant är att vi, Cordial och ibland Transformator har stött på varandra i olika 

sammanhang.” Detta ser vi som ett tydligt bevis på att tjänstedesign och 

managementkonsulter börjar bli nära substitut till varandra. Eftersom dagens 

nyckelaktörer verkar alla utför en del affärs- och organisationsutveckling genom 

tjänsteutvecklingsprocesser anser vi att managementkonsulter utgör det närmaste 

substitutet för dem. 

 
Tjänstedesigners vs managementkonsulter i pris/nyttorelation 

Porter (2008, s. 84) menar att hotet från ett substitut är högt om det erbjuder en attraktiv 

pris/nyttorelation gentemot branschens tjänster. Jämför vi branschpriser med det värde 

som köparna får ut av respektive tjänst, skulle vi kunna avgöra hur stort hotet från 

managementkonsulterna är. Våra respondenter ville inte avslöja sina priser och därför 

kan vi inte ta någon vidare hänsyn till detta. Dahlman berättade emellertid att 

konsultbyråer ofta fastställer pris beroende på projektens längd, alltså beroende på 

antalet timmar. Timpriset hos de olika företagen är för oss okänt, men vi har sett 

tendenser på att managementkonsulternas projekt idag är mer omfattande, vilket alltså 
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borde innebära ett högre pris. Vi har fått betydligt mer underlag för diskussion om 

skillnader vad gäller värdeskapande. Våra branschrespondenter beskriver tjänstedesign 

bland annat som någonting kundinsiktsdrivet (ett utifrån-och-in-perspektiv) som 

föreslår att kundernas behov ska styra företagens värdeerbjudanden. Malmberg som 

arbetar för managementkonsulten Cordial antydde en intressant sak: “Att säga att 

managementkonsulter som McKinsey och BCG inte skulle vara kundinsiktsdrivna, vore 

helt galet. De är mer kundinsiktsdrivna än alla konsultbyråer i världen. Saken är den 

att de utför många andra typer av uppdrag också.” Dahlmans syn är att det länge har 

varit allmänt känt att företag ska vara kund- och marknadsorienterade, men att: “... man 

har inte riktigt kunnat svara på hur det ska gå till bara. Tjänstedesign har metoder för 

att integrera kunder i själva utvecklingsarbetet”. Moritz berättade att tjänstedesigners 

och managementkonsulter är bra på olika saker. Han sa att tjänstedesigners är t ex bättre 

för att förstå sig på kunder, känslor och designmetodik. Malmberg berättade att 

tjänstedesign är en väsentlig del av tjänsteutveckling och menar att det är svårt att 

paketera tjänster som kunder är villiga att betala för. Han menade emellertid att “det är 

dock en väldigt liten del av det vi gör. Det viktigaste är att få företagen att förstå... När 

man vet vad kunden vill ha, uppkommer nya frågor: ‘Hur kan man genomföra det?’, ’Är 

det verkligen rimligt att göra det?’ Det spelar ingen roll hur bra man har varit på att 

designa tjänsten om den inte kan implementeras. När man känner till vad kunden vill 

ha, måste man komma på hur det ska lösas på riktigt och det är den svåra biten”. 

 

Wilson et al. (2012, s. 176-179) förklarar att det är av högsta betydelse att förstå 

organisationens övergripande strategiska orientering, vision och mission vid skapandet 

av nya tjänster. Strategin för nya tjänster och specifika idéer måste passa in i den större 

bilden. När tjänsten har utformats konceptuellt, är det viktigt att genomföra en 

affärsanalys för att avgöra om det är värt att utveckla och implementera tjänsten. Vi 

tolkar att Malmberg menar att tjänstedesignbyråer ofta skapar fina koncept och att det 

sedan är det upp till klientorganisationen att avgöra huruvida det är genomförbart och 

att implementera tjänsten. Dessutom antydde han att managementkonsulter levererar 

betydligt mer värde än tjänstedesigners. Wetter Edman, Olsson och Moritz delade synen 

att många tjänstedesignbyråer är dåliga på implementering. Olsson menade att många 

aktörer egentligen är rätt dåliga på business och levererar ofta lösningar som är dyra att 

implementera och egentligen inte är särskilt verklighetsförankrade. Även Wetter Edman 

höll med om att svenska tjänstedesigners idag ofta är dåliga på implementering. Hon 

menade att tjänstedesigners ofta utvecklar tjänstekoncept och sen lämnar det upp till 

klientorganisationerna att själva implementera tjänsten. Moritz poängterar att: “En 

utmaning för tjänstedesigners idag, och kommande år, är att organisationerna, 

strukturellt sett, egentligen inte är redo för tjänstedesignmetodik. Gamla strukturer 

möter framtidens tänk... Tjänstedesign missmatchar hur företag och projekt är 

organiserade. Vi gör något från framtiden i en konfiguration från dåtiden. Vi måste 

därför improvisera och göra det bästa med vad vi har.” Detta tyder på att Moritz verkar 

hålla med Malmberg om att det svåra med tjänsteutveckling är hur företag ska kunna 

implementera tjänster som kunder vill ha. 

 

Transformator, Veryday och Doberman verkar alla tillhandahålla lösningar för hur 

tjänster ska implementeras. Vi kommer nu redogöra för hur Veryday arbetar med 

implementering av tjänster. Moritz förklaring löd: “Processer, kultur och politik hör till 

klientorganisationers verklighet. Vår roll är att ta ett helhetsperspektiv över vad som är 

bra med klientens varumärke och det som företaget erbjuder. Han berättade att Veryday 

tänker på hela företaget och inte bara den avdelning som de arbetar åt. Moritz fortsatte 
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och sa att Veryday påbörjar implementeringen redan från början: “Detta åstadkommer 

vi genom att ta in nyckelpersoner i tjänstedesignprocessen, vilket bidrar till att de ser 

betydelsen av att förstå kunderna. De kan avgöra vad som är genomförbart, bidra med 

idéer och filtrera bort ogenomförbara idéer. Vi startar rått och skissartat, tjänsten 

sedan blir stegvis bättre och mer detaljerad, tills man knappt ser skillnad mellan 

prototyp och tjänst. Då sker implementeringen naturligt och smidigt längs vägen.” 

 

Detta visar tecken på att Veryday precis som Cordial arbetar med mer än själva 

designen av tjänster. Moritz pratade om att inkludera personer från 

klientorganisationerna i tjänstedesignprocessen. Detta stämmer väl överens med det 

som Wetter Edman ser som styrkan med tjänstedesign, nämligen: “Tjänstedesign tar ett 

helhets- och värdeskapande perspektiv och involverar flera intressenter (både inom och 

utanför klientorganisationen), för att transformera företag (eller beteende hos 

individer) i önskad riktning.” Andra intervjupersoner som Dahlman och Bergmark 

pratade också om involvering och helhetsperspektiv. Bergmark nämnde att: 

“Tjänstedesign får företag att arbeta för att överbrygga interna siloer, där 

organisationer arbetar med samma saker på olika ställen och avdelningar, och istället 

kan fokusera insatserna på de ställen som levererar mest värde i slutet.” Wilson et al. 

(2012, s. 178-179) menar att eftersom tjänstedesign och tjänstekonsumtion är invecklat 

sammanflätade, måste alla aktörer som är involverade, i alla typer av aspekter inom den 

nya tjänsten, arbeta tillsammans i implementeringen och utformningen av tjänsten. 

Annars kan små operativa detaljer orsaka problem som kan få utmärkta tjänsteidéer att 

misslyckas.  

 

Det finns tydliga tecken på att tjänstedesignbyråerna arbetar med detta i åtanke, vilket 

potentiellt sett kan bidra till att tjänstedesinbyråer kan skapa ett högt värde för sina 

klienter. De flesta av intervjupersonerna nämnde att en av tjänstedesignbyråernas 

styrkor är att involvera slutkonsumenter, vilket kan belysas av Dahlmans citat: 

“Tjänstedesign tillhandahåller metoder för att praktiskt arbeta kunddrivet... Man har ju 

länge pratat om kunden i fokus och man har länge utfört kundundersökningar. Det 

fungerar ofta inte eftersom det stannar vid undersökningarna. Vår styrka är att vi har 

en metod som kombinerar undersökningar och innovation i samtliga faser av vår 

arbetsprocess.” Wilson et al. (2012, s. 177-180) menar att om man involverar 

slutanvändarna i flera av tjänsteutvecklingsprocessens faser kan företagen skapa bättre 

tjänstekoncept. Detta eftersom användarna kan komma med bra idéer och förstås för att 

det är dessa avgör vilket kundvärde tjänsten faktiskt genererar. Tjänstedesignbyråer är 

bra på just detta enligt Dahlman, Moritz, Bergmark, Bogren och Wetter Edman. 

 

Moritz menar att managementkonsulter är bättre än tjänstedesignbyråer på vissa saker: 

“Tjänstedesigners är inte lika robusta och komfortabla i att använda traditionella och 

omoderna mätverktyg som underlag till beslutsfattande... Vi får förfrågningar av kunder 

som undrar om deras 20 miljonersprojekt är affärsmässigt lönsamt. Det fungerar inte 

för organisationerna om vi undviker frågan. Vi måste därför bli mer robusta. Just nu 

arbetar vi fram metoder för att leverera beslutsunderlag med mätvärden som våra 

kunder kan basera investeringsbeslut på.” Wetter Edman menar att både management- 

och varumärkeskonsulter är bättre på att räkna på vad deras projekt ger för effekter. Hon 

menar att det är svårt att mäta t ex hur slutkonsumenternas förväntningar på tjänster ser 

ut, hur de uppfylls och därmed vilka effekter tjänstedesign har på kundnöjdhet och 

lönsamhet. Wilson et al. (2012, s. 178-179) skriver att innan organisationer 

implementerar tjänstekoncept, genomför de en affärsanalys som jämför potentiella 
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intäkter med kostnader och projektets genomförbarhet. Om det är svårt att mäta det 

värde som utvecklingen av tjänsten kan generera, blir detta alltså ett stort problem när 

organisationerna genomför affärsanalysen. Vi anser att detta bör ses som en del i 

värdeskapandeprocessen eftersom om inte klienterna kan ta beslut baserat på 

tjänstedesigninsikter, är projekten meningslösa. Därmed ser vi detta som en brist i 

dagens tjänstedesigntjänster. 

 

Wetter Edman berättade: “Den viktigaste drivkraften för de som verkar inom 

tjänstedesignbranschen är att göra det bättre för slutanvändarna... Jag får känslan att 

managementkonsulter är mer fokuserade på att vinna i lönsamhet för sitt eget företag 

och för klientorganisationernas skull. Tjänstedesignbyråer måste bli bättre på att räkna 

på saker och bli bättre på implementeringen. Jag tror att vi står någonstans där 

designkåren måste komplettera sig för att kunna bli konkurrenskraftiga.” Sett från 

klientorganisationernas perspektiv kan detta ses som en svaghet hos 

tjänstedesignbyråerna. Moritz och Dahlman anser emellertid att den metodik 

tjänstedesignföretag använder har potential att generera mer värde för kunderna än vad 

managementkonsulternas tjänsteutvecklingsprocesser gör idag. I en diskussion om 

skillnaden mellan de två substituten berättade Moritz att: “Klientorganisationer vänder 

sig till managementkonsulter när de vill spara pengar. Men vi menar att med 

tjänstedesign sparar man pengar och samtidigt som man skapar högre värde för 

slutkonsumenterna och bättre resultat för klienterna.” En förklaring till detta ges i 

Moritz (2005, s. 59-61), där han skriver att tjänstedesignmetodik möjliggör för 

organisationer att använda sina resurser på smartare, effektivare sätt. Exempelvis kan 

tjänstedesign minska kostnader eftersom kundinsikter talar om för organisationen vilka 

tjänster som behövs och vilka som är inte är nödvändiga. 

 

Tolkat av Moritz citat ovan, anser han att Veryday redan idag genererar mer värde för 

kunder än managementkonsulter. Vi har redan nämnt att tjänstedesignbyråerna arbetar 

för att förbättra sina värdeerbjudanden till klientorganisationerna. Vi är dock inte 

tillräckligt insatta för att kunna avgöra huruvida tjänstedesignbyråer har potential att 

generera mer värde än vad managementkonsulter gör idag. Däremot verkar det som att 

tjänstedesignbyråer och managementkonsulter är bra på olika delar av 

tjänsteutvecklingsprocessen. Vi anar att Wetter Edman, Olsson och Malmberg anser att 

managementkonsulterna är bättre på att utföra projekt enligt företagens övergripande 

affärsstrategier och på affärsanalys förknippade med nya tjänster. Med andra ord verkar 

managementkonsulterna vara bättre på att utföra projekt som faktiskt är genomförbara 

för klientorganisationen. Flera av våra respondenter anser att tjänstedesign är ett mer 

fördelaktigt perspektiv på tjänsteutveckling, men att byråerna måste förbättra sig vad 

gäller analys av strategi och affärer. Tjänstedesignbyråerna verkar vara bättre på 

idégenerering, konceptutveckling och framförallt duktiga på att involvera många olika 

aktörer i utvecklingen. Vi vill poängtera att det är svårt att avgöra huruvida dessa 

påståenden är tillförlitliga eftersom vi baserar dem på partiska åsikter från våra 

respondenter. De kan dessutom ha bristfälliga insikter gällande den konsulttyp som 

faller utanför deras expertis i. Dessutom gav Moritz en betydligt mer utförlig förklaring 

över hur Veryday arbetar med implementering av tjänster, gentemot den vi fick av 

Malmberg angående Cordial. Detta medför att vi inte har kunnat ge en rättvis jämförelse 

mellan byråtyperna i den aspekten. Vidare gav respondenterna generaliserade åsikter 

om konsulttyperna och därmed kan de ovan nämnda skillnaderna variera beroende på 

företagsfall. 
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Porter (2008, s. 84) skriver att om en bransch inte distanserar sig från substitut genom 

produktprestanda, marknadsföring, eller på andra sätt, kommer den förlora lönsamhet 

och ofta tillväxtpotential. Vi kan fastställa att de tjänstedesignbyråer som vi har varit i 

kontakt med arbetar för att förbättra prestandan på deras tjänster, vilket också kan 

belysas av Dahlmans kommentar: “Det är viktigt för branschen att hålla hög kvalitet 

nu. Vi måste bevara värdet för att kunna ta betalt för våra tjänster.” 

 
Substituttjänsternas hot 

Vi har redan nämnt en del om hur substituten hotar tjänstedesignbyråerna och vi har 

dessutom, genom att jämföra skillnader i pris/nyttorelation mellan 

managementkonsulter och tjänstedesigners, diskuterat managementkonsulternas 

påverkan på tjänstedesignbranschen. När vi frågade våra respondenter rakt ut om hur de 

tycker sig påverkas av managementkonsulterna fick vi emellertid ta del av några andra 

resonemang. Dahlman menade att: “... hotet från managementkonsulterna handlar om 

att de har väldigt stora kundportföljer och väldigt stora kontaktnät. Dessa 

organisationer bygger på partnerägarskap och på personliga nätverk. Antingen har 

man Connecta eller McKinsey som konsult. Byter man VD, byter man huskonsult. Och 

där är vi lite som en udda fågel, som måste lägga kraft på att bygga upp förtroende”. 

Vi tolkar att bristen på förtroende är ett hinder för tjänstedesignbyråer att sälja projekt 

av större räckvidd. En annan förklaring till detta ges av adoptionsprocessen. Kotler 

(2005, s. 287) skriver att innan köpare bestämmer sig för att använda en ny tjänst 

regelbundet genomgår de fyra steg i adoptionsprocessen. Först får köparen kännedom 

om den nya tjänsten. Sedan skaffar de sig information om den för att sedan utvärdera 

informationen och avgöra huruvida de ska prova på tjänsten. Efter det provar köparna 

tjänsten i mindre utsträckning. Första gången beställare provar tjänstedesign, kommer 

de alltså vilja köpa mindre projekt för att sedan utvärdera dess kvalitet. Vi anser att detta 

är ytterligare en förklaring till varför byråer idag inte alltid kan sälja 

tjänstedesignprojekt av större räckvidd.  

 

Moritz anser inte att det finns något större hot från managementkonsulter: “Vi 

konkurrerar snarare med andra innovationsbyråer. Jag tycker att vi är väldigt unika i 

vårt erbjudande och vi uppfyller andra behov än managementkonsulter. Det är lätt att 

se skillnaden mellan oss och dem.” Veryday kallar sig som tidigare nämnt för 

innovationsbyrå. Detta skulle kunna medföra att de inriktar sig på andra typer av projekt 

än många managementkonsulter. Moritz forsätter: “Vissa klienter kanske fastnar med 

dem istället för att byta till oss. En stor nordisk klientorganisation ville arbeta med oss, 

men de hade redan börjat förbättra en process tillsammans med en managementkonsult. 

De ville bli färdiga med det projektet innan de kunde tänka sig att anlita oss. De gör 

förstås detta på helt fel sätt... Det är nästan meningslöst för oss att involveras eftersom 

det skulle varit bättre om vi hjälpte dem med processen från första början. Moritz 

förtydligade att det inte finns några rätt och fel: “... managementkonsulterna är stora, 

dyra, smarta, trovärdiga och alla vet att de existerar. Att ta in dem är ett säkert kort för 

klienter i trubbel. Veryday är en innovationsbyrå och de tänker inte på oss i dessa 

sammanhang.” Wilson et al. (2012, s. 176) menar att organisationers strategiska 

orientering påverkar hur de ser på tillväxt genom utveckling av nya tjänster. Iansiti & 

McCormack (1997, s. 117) menar en generell strategisk orientering är prospektören som 

strävar efter att vara innovativ, söker efter nya möjligheter och tar risker. Motsatsen till 

denna inriktning är den reaktiva som sällan gör stora justeringar om man inte tvingas till 

det av omvärlden. Vi tolkar det som att i grova drag utgörs Verydays kunder oftast av så 

kallade prospektörer. Klienter i trubbel som inte tänker på innovation, har om man 
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tolkar det Mo sa, en mer reaktiv orientering. Med detta i åtanke, verkar Veryday ändå ha 

viljan att konkurrera med managementkonsulter, i alla fall när klientorganisationerna 

har en reaktiv strategisk orientering, eller är i trubbel som Moritz formulerar det. 

 

Baserat på vad klientorganisationerna behöver ha hjälp med, skiljer sig de substitut som 

utgör starkast hot. Tjänsteutveckling verkar ofta gå hand i hand med tjänste-, affärs- 

och/eller organisationsutveckling. Behöver klienterna hjälp med tjänsteutveckling är 

alltså managementkonsulter naturliga substitut till tjänstedesignbyråer. Substituttjänster 

kan begränsa branschens lönsamhet genom att de lägger ett tak på de priser som 

företagen i branschen kan ta ut (Porter, 1991, s. 43). Enligt Malmberg finns det ett 

ganska bestämt pris som man får ta inom managementkonsultbranschen. Detta innebär 

att priserna är ganska fasta för managementkonsulternas tjänster inom tjänste-, affärs- 

och organisationsutveckling. Doberman som är en digitalt inriktad tjänstedesignbyrå 

konkurrerar med andra digitala byråer på substitutnivå. Projekt som syftar till 

varumärkesutveckling konkurrerar som tidigare nämnts med varumärkesbyråer på 

substitutnivå. Priset på dessa digitala och varumärkesutvecklande projekt begränsas 

därmed av substituten, enligt samma princip som managementkonsulter begränsar 

prissättning. Som tidigare nämnt menar Porter (2008, s. 85) att om branscher inte 

distanserar sig från substitut genom produktprestanda, marknadsföring, eller på andra 

sätt, kommer den förlora lönsamhet (Porter, 2008, s. 84). Tjänstedesignbyråer kan alltså 

inte ta ett högre pris än substituten utan att antingen bevisa att deras projekt genererar 

mer värde eller genom att övertyga köparna om att det finns andra fördelar med att 

anlita dem.  

 

Bergmark resonerade också om prissättning: “Jag tror att tjänstedesign är en relativt 

billig konsulttjänst per timme om man jämför med tjänster inom juridik, 

managementkonsulter och affärsstrategi på hög nivå. Detta kan bero på att det är 

svårare att bevisa det affärkritiska värdet av tjänstedesign. Eftersom det är nytt, finns 

det inte flera generationers framgångsrika företagare som gått i skola och utbildat inom 

ämnet.” Wilson et al. (2012, s. 398-399) menar att det finns psykologiska kostnader 

förknippade med att använda nya tjänster. Kunderna är exempelvis oroliga för huruvida 

de förstår tjänsten och för utkomsten av tjänstens. Kunderna tar dessa psykologiska 

kostnader i beaktning när de köper tjänster. Om kunder väljer mellan två tjänster med 

samma monetära pris, kommer de välja den tjänst som bidrar till minst psykologiska 

kostnader. Eftersom metodiken tjänstedesign inte är lika bevisad som många andra 

konsulttjänster, kan köparna uppleva psykologiska kostnader förknippade med den. 

Detta kan därför anses begränsa priset på tjänstedesign. Ett uppbyggt rykte kan ses som 

en inträdesbarriär i branschen som managementkonsulternas, där beställare upplever en 

stor grad av osäkerhet (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 290-291). Detta verkar vara en 

orsak till varför tjänstedesignbyråerna tar ett lägre timpris än managementkonsulter.  

 

Beroende vad tjänstedesignbyråerna använder tjänstedesign till finns olika substitut som 

hotar lönsamheten. Managementkonsulter verkar vara det närmsta substitutet till dagens 

nyckelaktörer verkar utföra affärs- och organisationsutveckling med hjälp av 

tjänsteutvecklingsprocesser. Detta hot påverkar nyckelaktörerna eftersom det begränsar 

de priser som byråerna kan ta ut på sina projekt. Utan att kunna bevisa att deras projekt 

genererar mer värde än managementkonsulternas, kommer tjänstedesignbyråer inte 

kunna ta ut högre priser. 

 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
61 

 

5.2.4 Hot om nyetablering 
I följande avsnitt diskuteras vilka förutsättningar nya aktörer har att tillträda 

tjänstedesignbranschen, utifrån de etableringshinder som existerar idag. Avslutningsvis 

diskuteras aktuella hot om nyetablering. 

 
Etableringshinder 

Etableringshot minskar lönsamheten då det håller nere priser eftersom attraktivt höga 

priser lockar nya aktörer. Ett stort hot kan också medföra att etablerade aktörer måste 

öka sina investeringar för att avskräcka nyetablerare. (Porter, 2008, s. 81) Det är 

etableringshotet, inte huruvida nyetableringar faktiskt äger rum, som håller nere 

lönsamhet (Porter, 2008, s. 81). Hotet om nyetablering i branscher beror på de 

etableringshinder som existerar (Porter, 1991, s. 28). 

 

Med detta i åtanke har vi ställt frågor till våra respondenter för att tolka deras syn på 

etableringshot. Hotet om nyetablering beror på de etableringshinder som finns inom 

branschen. Detta är de övertag som existerande aktörer har jämfört med nyetablerare, 

vilket kan avskräcka nya aktörer att tillträda branschen. (Porter, 2008, s. 81). Vi har 

försökt identifiera och analysera etableringshinder för att kunna avgöra hotet om 

nyetablering i den tjänstedesignbranschen. Dahlman menar det behövs små konsultteam 

för att bedriva tjänstedesignprojekt och att byråernas kostnader i princip utgörs av löner, 

lokal, datorer och IT-support. Vi tolkar det som att det är relativt billigt att starta upp en 

tjänstedesignbyrå (jämfört med t ex producerande företag). Porter (1991, s. 31) menar 

att behovet av att investera kapitalresurser för att konkurrera skapar etableringshinder. 

Att det är billigt att starta upp en tjänstedesignverksamhet, medför alltså ett lågt 

kapitalbehov för nya aktörer. Köpares omställningskostnader kan utgöra ett 

etableringshinder. Om kostnaden för köpare att byta leverantör är hög, blir det svårt för 

nyetablerare att komma in på marknaden. Porter (1991, s. 31; 2008, s. 80) Detta hinder 

skapas av förekomsten av dem. När vi frågade Olsson om kundernas 

omställningskostnader svarade han att det beror på: “Om man har ramavtal kan inte 

klientorganisationerna komma ur avtalet helt utan anledning. När de avtalen löper ut är 

de dock helt fria att välja vem man vill... Det är ingen nackdel att byta mellan byråer 

eftersom man hela tiden kan lära sig nya saker.” Idag är tjänstedesign den nya 

metodiken som står som substitutet till exempelvis managementkonsulter. Därför 

gynnas de unga tjänstedesignbyråerna idag tack vare avsaknaden av 

omställningskostnader. Vi anser emellertid att detta är negativt för tjänstedesignbyråer 

på lång sikt eftersom detta ger incitament till nya aktörer att etablera sig.  

 

Branschrespondenterna menar att som ny aktör inom området, får man kämpa med att 

bygga upp förtroende. Deras respektive företag har genom åren utfört många projekt 

och därmed skaffat sig olika case som de kan visa upp som bevis på trovärdighet. 

Tjänster går inte att prova på förhand och produceras samtidigt som de konsumeras. 

Detta medför att kunder upplever en viss risk och osäkerhet förknippad med att prova 

nya tjänster. Marknadsföring av tjänster bör ta hänsyn till detta faktum. (t ex Wilson et 

al., 2012; Grönroos, 2008 och Zeithaml et al., 1985) Företag kan t ex visa upp vissa 

servicebevis på att deras tjänster kan leverera. (Wilson et al., 2012, s. 219) Sättet som 

tjänstedesignbyråerna arbetar idag, att värdesätta införskaffandet av case som 

bevismaterial, är alltså karaktäristiskt för tjänsteföretag. Glückler & Armbrüster (2003, 

s. 290) skriver att beställare upplever en stor grad av osäkerhet när de ska anlita 

managementkonsulter. Vi anser att detta gäller även i fallet för tjänstedesigners eftersom 

deras område, likt managementkonsulternas område, har en låg grad av formell 
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institutionalisering som lagstiftning, professionella standarder och certifikat, och 

därmed de institutionella inträdesbarriärerna minimala (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 

290). När det gäller professionella standarder, anser vi att tjänstedesignbranschen 

förmodligen har en lägre grad än managemenkonsultbranschen. Detta baserar vi 

framförallt på att tjänstedesigners är ett relativt nytt fenomen och det märks att de få 

etablerade företagen fortfarande utvecklar sina egna standarder. Moritz berättade t ex att 

beställare ofta önskar kvantifierade mätvärden om tjänsteanvändarnas åsikter och 

uppfattningar. Därför har de idag börjat med olika “prototypstationer” där Veryday får 

feedback från många testpersoner under kort tid för att kunna kvantifiera åsikterna. Han 

berättade att detta är någonting Veryday kör nu och provar sig fram med tillsammans 

med uppdragsgivare. 

 

Avsaknad av kvalitetskontroll och institutionell miljö, tillåter opportunistiskt beteende 

och risken för att råka ut för aktörer som säljer otillräckliga tjänster ökar. Beställarna 

kan därför uppleva en avkastnings- och prestandarisk förknippad med att köpa 

tjänstedesigntjänster. Inom managementkonsulternas område beror tillväxt, 

konkurrensmässighet och framgång på marknaden, på konsultfirmas förmågor att skapa 

långvariga och pålitliga nätverk av klientrelationer. Istället för formella institutionella 

eller baserade på kostnader inträdesbarriärer, erbjuder affärsområden baserade på tillit 

och uppbyggt rykte inom nätverk distinkta inträdesbarriärer för både konkurrenter och 

nyetablerare. (Glückler & Armbrüster, 2003, s. 290-291) Detta menar vi även ska gälla 

för tjänstedesigners, vilket förklarar vikten för dem att bygga upp förtroende och varför 

dagens nyckelaktörer strävar efter att bygga upp sitt rykte genom att öka sina 

värdeerbjudanden. Porter (1991, s. 30-31) menar att om nuvarande aktörer säljer 

differentierade tjänster utgör detta etableringshinder. Detta eftersom välkända 

varumärken medför kundlojaliteter som har uppkommit tack vare tidigare annonsering, 

kundservice, skillnader i produktegenskaper eller helt enkelt beror på att de var de första 

i branschen. Differentiering hindrar etablering genom att tvinga etablerarna att 

övervinna existerande kundlojaliteter, vilket innebär stora utgifter, höga initialförluster 

och kräver lång för tid för dem att lyckas. Vi anser att dagens tre nyckelaktörer har 

arbetat med att bygga upp varumärken och kundlojalitet. Detta baserar vi på att 

respondenterna från dessa byråer nämner återkommande köpare och en ökande 

trovärdighet. Lojalitet bör alltså utgöra etableringshinder för nya aktörer. 

Nyckelaktörerna inom tjänstedesignbranschen konkurrerar genom att erbjuda hög 

tjänstekvalitet för att bygga upp tillit och rykte inom nätverk och kundlojaliteter. Genom 

att leverera tjänster av hög kvalitet skapar tjänstedesignbyråer tillit, rykte och 

kundlojaliteter. Vi menar att dessa utgör etableringshinder inom tjänstedesignbranschen. 

Tjänstekvalitet är enligt Grönroos (2008, s. 94) och Wilson et al. (2012, s. 145) 

nyckelfaktorn för relationsbyggande. 

 

Samtliga respondenter menar att tjänstedesignbyråernas värdeskapande är beroende av 

de människor som arbetar på företagen. Detta kan belysas av Bergmarks tidigare 

nämnda citat: “För att bli en konkurrensmässig aktör krävs en kombination av 

människor som kan leda bra designprocesser, som också har väldigt god 

projektstyrning och briljanta hantverkare, de experter som kan designa själva 

produkten eller tjänsten.” För att dagens tjänstedesignbyråer ska kunna differentiera sig 

värdemässigt och skapa kundlojaliteter behöver de alltså kompetenta människor. 

Grönroos (2008, s. 270-271) skriver interaktiv marknadsföring är viktigt för 

tjänsteföretag eftersom produktion och konsumtion sker samtidigt. Den interaktiva 

marknadsföringen sköts av personalen som utför tjänsten och därför får medarbetarna 
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en avgörande roll i tjänstekvalitet och att marknadsföring av tjänsten. Grönroos (2008, 

s. 81ff) menar att företag förtjänar pålitlighet, trovärdighet, positiv ryktesspridning och 

återkommande kunder genom att leverera tjänstekvalitet genom att överträffa, eller 

åtminstone leva upp till, kundernas förväntningar. Kompetenta människor förbättrar 

alltså den interaktiva marknadsföringen och bidrar med pålitlighet, trovärdighet, 

tjänstekvalitet, positiv ryktesspridning och återkommande kunder. Personalen på 

tjänstedesignbyråerna har alltså en avgörande betydelse på hur tjänsterna marknadsförs. 

Wilson et al. (2012, s. 119-221) skriver, som tidigare nämnt, att det är svårt att bedöma 

tjänsters kvalitet på förhand och därför kan olika servicebevis användas för att inge 

förtroende. Vi anser att medarbetarna kan ses som servicebevis eftersom de kan vara 

inge förtroende. På samma sätt som tjänstedesignbyråerna, kan de anställda ha case och 

referenser att visa upp. Som nämnts, beror framgången för en tjänstedesignbyrå på dess 

förmåga att skapa pålitliga nätverk av klientrelationer. Dessa relationer är uppbyggda av 

människor, vilket är ytterligare ett argument till medarbetarnas betydelse. Att 

medarbetare kan utgöra servicebevis och att det är dessa som “äger” relationer med 

klienter har ytterligare implikationer: tjänstedesignbyråer kan rekrytera erkänd 

kompetent personal som bevis på kvalitet och personal som har relationer inom 

klientnätverk. Vi har redan nämnt att behovet av att investera kapitalresurser för att 

konkurrera skapar etableringshinder. Vi anser att kostnaden att rekrytera 

förtroendeingivande, kompetenta tjänstedesigners eller personal som innehar relationer 

inom klientnätverk utgör ett etableringshinder för att tillträda tjänstedesignbranschen. 

 

Dahlman och Moritz var eniga om att det är svårt att hitta duktiga tjänstedesigners, 

vilket både beror på att tjänstedesignbranschen är ny och att det finns få utbildningar 

inom tjänstedesign. “Idag går det rätt bra att rekrytera men detta kommer bli svårare i 

framtiden. Talangpoolen växer inte lika snabbt som marknaden.”, berättade Moritz. 

Dahlman berättade att det inte finns färdiga tjänstedesigners som kommer direkt från 

skolan och istället måste de skolas in. Bristen på duktiga tjänstedesigners utgör alltså 

ytterligare ett etableringshinder, och därför förmodar vi att det är dyrt att rekrytera för 

att öka sin trovärdighet, leva upp till kundernas förväntningar och leverera hög 

tjänstekvalitet. Enligt respondenterna måste tjänstedesignbyråer, som tidigare nämnts, i 

början ägna mycket tid för att bygga upp trovärdighet, case och referenser. Porter (2008, 

s. 90) menar att nivån för marknadsföringsmässiga kostnader kan utgöra 

etableringshinder. Att nya byråer måste ägna mycket tid för att bygga trovärdighet bör 

ses som etableringshinder för nya aktörer som väljer att bygga upp sitt rykte helt från 

scratch. Detta eftersom sådana nyetablerare därför behöver ha tillgång till kapital tack 

vare den osäkerhet angående intäkter som råder för nya aktörer. Bergmark berättade att: 

“Stora klienter med stora projekt vill inte påverkas av att deras leverantör drabbas av 

sjukskrivningar eller att folk drar på semester. Det kan orsaka att man som liten 

spelare, har svårt att få stora uppdrag. Små aktörer med bra rykte kan förstås 

överkomma detta.” Porter (1991, s. 29) skriver att stordriftsfördelar kan utgöra 

etableringshinder. Bergmarks citat illustrerar hur byråers storlek kan begränsa 

projektens omfattning. Därmed utgör stordriftsfördelar ett visst etableringshinder inom 

tjänstedesignbranschen. 

 
Etableringshinder skiljer sig beroende på inriktning 

Porter (1991, s. 148-149) menar att etableringshinder kan skilja sig mellan olika typer 

av företag inom branscher. Vi har tidigare nämnt att tjänstedesignbranschen är nära 

relaterad till andra branscher som t ex managementkonsulternas, varumärkesbyråernas 

och digitala designers. Tjänstedesignbyråer kan välja att gå många olika vägar eftersom 
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tjänstedesign kan appliceras på olika områden. Detta medför att byråerna kan välja att 

konkurrera inom flera områden. Doberman, Transformator och Veryday skiljer sig inom 

vissa aspekter. Det går att ana olika inriktningar, som att t ex Doberman fokuserar på 

uppdrag som leder fram till digitala gränssnitt. Samtidigt närmare sig nyckelaktörer sig 

affärs- och organisationsutveckling för att tjänsteutvecklingsprojekt ska kunna 

implementeras. Oavsett inriktning verkar tjänstedesignbyråer arbeta för att skapa 

trovärdighet på respektive marknader. Beroende på hur omfattande, och därmed 

betydande, projekt som företagen satsar på, ju större trovärdighet och pålitlighet anser vi 

att företagen behöver ha. Projekt inom organisationsutveckling verkar vara mer 

omfattande än t ex digitala tjänstedesignprojekt. Därmed står företag som vill etablera 

sig som tjänstedesignbyråer som inriktar sig på affärs- och organisationsutveckling inför 

större utmaningar vad gäller trovärdighet, pålitlighet och relationsbyggande för att 

överkomma de etableringshinder som finns i branschen för managementkonsulter. Detta 

medför alltså högre krav på tillit och uppbyggt rykte inom nätverk, för byråer som 

inriktar sig på organisationsutveckling, jämfört med att bli en digitalt nischad 

tjänstedesignbyrå likt Doberman. Som tidigare nämnts består den monetära kostnaden 

för att starta upp en tjänstedesignbyrå mestadels av personalkostnader. Vi har inte fått 

tillräcklig insikt i personalkostnadsfrågor och kan därför inte avgöra huruvida 

etableringshindren, generellt sett, är lägre för att bli en digitalt nischad byrå eller inte. 

Däremot anser vi att nya företag har möjligheten att inrikta sig på mindre omfattande 

projekt. Detta innebär lägre kapitalbehov samt lägre behov av tillit och uppbyggt rykte 

inom nätverk. Vi anser emellertid inte att små nyetablerare utan klientrelationer och 

trovärdighet, utgör hot mot nyckelaktörerna eftersom de inte har förmågan att 

konkurrera om samma projekttyper. 

 
Managementkonsulternas möjligheter att erbjuda tjänstedesign 

Porter (1991, s. 28) menar att diversifiering av företag från andra marknader bör 

bettraktas som en nyetablering, även om inget nytt företag skapas. En intressant fråga 

att diskutera är vilka möjligheter managementkonsulternas har att diversifiera sig in på 

tjänstedesignbyråernas område. Idag kan man se tydliga tecken på att 

managementkonsulter skaffar sig tjänstedesignkompetens. Några dagar efter att vi hade 

utfört den sista intervjun, gav nämligen managementjätten Accenture ett utlåtande om 

att de har köpt upp Fjord, världens just nu snabbaste tjänstedesignbyrå. Fjord har kontor 

runt om i världen och har över 200 anställda. (Accenture, 2013). Detta är alltså ett sätt 

för managementkonsulterna att skaffa sig tjänstedesign kompetens. De kan också 

rekrytera tjänstedesigners, eller välja att utbilda sig inom kompetensen internt. Porter 

(1991, s. 28) skriver att diversifiering in i branschen genom uppköp i avsikt att bygga 

upp en marknadsposition också bör betraktas som en nyetablering. När vi frågade 

Moritz om han tror på uppköp av tjänstedesignbyråer från stora managementkonsulter 

svarade han att det är väldigt möjligt. Men att det också kan ske från det andra hållet, att 

tjänstedesignbyråer köper mindre managementkonsulter. 

 

Moritz berättade att: “Managementkonsulter har två val: Antingen rekryterar man 

uppmärksammade ”thought leaders” inom tjänstedesign för att leda anstormningen. 

Men då får det problemet att de måste rekrytera en massa folk, som inte kommer 

existera. Eller scenariot: bra, här är ett företag som inte är så stort, vi kan nog köpa 

det.” Dahlman berättar om ett hinder för uppköp av tjänstedesignbyråer: “Det är ett 

väldigt personligt engagemang i ledarskapet bland nyckelaktörer, att man driver 

företag inte av kapitalistiska skäl, utan man lever i företaget och lever med företaget. 

Man har startat bolag inte av kapitalistiska skäl, utan eftersom det är en livsdröm.” 
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Dahlman menade dock att detta kan variera mellan olika byråer. Accentures nyliga 

uppköp av Fjord är bevis på detta. Vi anar en viss skepticism hos Moritz om 

managementkonsulternas möjligheter. Han resonerade att när managementkonsulter 

köper upp designbyråer har de åtminstone tre år på sig till dess att personalkontrakt går 

ut och då sticker kompetensen därifrån för att de inte trivs. Wetter Edman verkar hålla 

med om att managementkonsulter kan få svårigheter med att bedriva tjänstedesign. Hon 

har sett fall där designkompetens har haft svårt att frodas och fungera hos 

managementkonsulter. Wetter Edman menade ändå att detta kan förändras och även 

beror på hur konsultbyrån arbetar idag. Flera av intervjupersonerna nämnde att det finns 

en annan typ av kultur inom managementkonsultbyråer än inom tjänstedesignbyråer. 

Bogren berättade: “Jag tror att managementkonsulterna har en annan syn på vem som 

är kunden. Medan tjänstedesignbyråerna ser användarna som kunder, ser 

managementkonsulterna beställaren som kund.” 

 

Flera respondenter nämnde att kulturskillnaden kan bli ett hinder. Moritz berättade att: 

“... om man inte har designblod som genomsyrar organisationen, kommer man få 

kämpa med att utföra design på rätt sätt. Jag tror att managementkonsulter kommer att 

försöka att vara lite mer innovativa, visuella och ta in designverktyg som är lättare att 

ta in och använda som: starkare idégenerering, kreativa sätt att utföra workshops, och 

produktiva sätt att engagera folk. När det kommer till undersökningar så tenderar de att 

inte vara särskilt känslo- och människoorienterade. Han menade att detta har både för- 

och nackdelar. Han fortsatte och sa att: “... för dem att förändras och omfamna den 

helhetssyn som tjänstedesign förespråkar; då får de börja om från början. De kommer 

behöva kämpa med både “prototyping” och att skapa upplevelser som verkligen 

betyder någonting och känns. De kan få problem med att skapa empati och förståelse 

för människor på djupet och att förstå saker som inte människor själva säger. De vore 

dumma om de inte rekryterar designers och det gör de redan. Det är snarare ett 

kulturellt och strukturellt problem som sådana organisationer inte kan förändra över 

natten. Moritz poängterar att vissa är bättre än andra och att de kommer att bli bättre på 

det. Enligt det som Moritz berättade anser vi att detta kan gälla även företag som 

Accenture, som nu har förvärvat en stor tjänstedesignbyrå. De kan alltså få problem 

med att leverera tjänstedesign av högsta kvalitet. Dock har de ju andra fördelar som 

trovärdighet, resurser, och starka relationer inom klientorganisationsnätverk. Dessutom 

har de lång erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling, vilket förstås är en 

betydelsefull styrka. Diskussion om managementkonsulternas förutsättningar i att 

erbjuda tjänstedesign fortsätter under 5.2.7: Branschens framtidsutsikter. 

 
Identifierade etableringshot 

Vi identifierar nya företag och diversifiering från andra marknader och länder som 

etableringshot. Managementkonsulter och andra substitut kan överkomma flera av de 

identifierade etableringshinder som nämnts ovan, men kan ställas inför kulturella 

problem. Internationella företag som Fjord (numera uppköpt av Accenture) har redan 

etablerat sig på den svenska marknaden. Dahlman och Bergmark menar det finns en del 

potentiella internationella aktörer som skulle kunna köpa in sig på svenska marknaden. 

Moritz åsikt om det är att: “Från ett internationellt perspektiv finns företag som Ideo, 

Frog och Continuum som fokuserar allt mer på tjänstedesign. Det är inte säkert att de 

kommer till Sverige, men kanske en av dem försöker.” Vi anser att internationella 

företag också kan överkomma flera etableringshinder tack vare uppbyggt rykte 

internationellt, samt stora resurstillgångar. Eftersom den svenska 

tjänstedesignmarknaden idag fortfarande växer, finns incitament för fler internationella 
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aktörer att träda in. Under hot om en hårdnande konkurrenssituation strävar dagens 

nyckelaktörer efter att öka sin trovärdighet genom att förbättra deras värdeerbjudanden, 

vilket kan ses som en faktor som håller nere deras lönsamhet idag, om de inte kan ta ut 

priser som kompenserar för deras kvalitetsförbättringar. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att tjänstedesignbranschen har få monetära 

etableringshinder. Istället utgör tillit och uppbyggt rykte inom nätverk, kundlojaliteter, 

kostnader för att rekrytera förtroendeingivande människor, brist på kompetenta 

tjänstedesigners, tillsammans med behov av tjänstedesignkultur, hinder för att komma 

på en konkurrensmässig basis med dagens nyckelaktörer. Dagens etableringshot utgörs 

av nya företag och diversifiering från andra marknader och länder. Dessa kan 

överkomma vissa av etableringshindren tack vare sina väletablerade varumärken och 

starka resurser. 

 

5.2.5 Köparnas förhandlingsstyrka 
Först diskuteras vilka som köper tjänster inom tjänstedesign idag och sedan analyseras 

köparnas förhandlingsstyrka utifrån faktorer som påverkar den. Avslutningsvis ges en 

utförlig diskussion om köparnas hot om integration bakåt. 

 
Vilka är köparna? 

Dahlman berättade att Transformators kunder är stora svenska företag med egen 

verksamhet för affärsutveckling. Hon upplever marknaden som praktiskt taget oändlig 

och att det finns stor potential för tjänstedesign och kundinsiktsdriven affärsutveckling 

överlag. Vi uppfattade det också som att de andra nyckelaktörerna har en liknande syn 

på marknaden. Beroende på vilket projekt det rör sig om arbetar tjänstedesignbyråerna 

med olika avdelningar inom klientorganisationerna. Som tidigare nämnts skiljer 

Dobermans, Transformators och Verydays projekttyper åt en del. Vi kommer att försöka 

allmänt diskutera kundernas förhandlingsstyrka gentemot branschen. Detta eftersom vi 

inte har tillräcklig insikt vad gäller företagsspecifika köpartyper för att det ska anses 

relevant att analysera dem var för sig. Vilka avdelningar som tjänstedesignbyråer 

arbetar med verkar skilja sig från fall till fall och beror på vilken klient det rör sig om 

och typen av projekt. En annan sak som är gemensam för de tre byråerna är att deras 

klientorganisationer har små budgetar för tjänsteutveckling. Tjänstedesignbyråernas 

klienttyper kan illustreras av Moritz citat: “I de flesta organisationer idag finns det 

ingen som ansvarar för att köpa eller använda tjänstedesign. Tjänstedesignbyråer 

arbetar mycket med beställare från affärsutvecklings-, innovations- och forskning och 

utvecklings-avdelningar. De har små budgetar och lite fickpengar.” Bergmark menar 

också han att avdelningarna skiljer sig beroende på projekt och att Doberman ibland 

också har att göra med IT-avdelningar. Wetter Edman förklarar situationen: 

“Industridesigntjänster har klassiskt upphandlats av avdelningar som ansvarar för 

produktutveckling. När det gäller tjänstedesign skiljer detta sig. Företagen har svårt att 

få in tjänstedesign i deras budgetstrukturer.”  

 
Faktorer som påverkar köparnas förhandlingsstyrka 

Köpare kan anses vara konkurrenter eftersom de gör sitt bästa för att förhandla ner 

priserna inom branschen (Porter, 1991, s. 44). Vi ska nu diskutera köparnas förmåga att 

förhandla ner priserna. Moritz berättade att: “Veryday säger nej till projekt, men inte för 

att vi inte har överkapacitet, utan snarare för att vi tycker att dessa projekt känns fel av 

etiska skäl. Även Transformator säger ibland nej till projekt av den anledningen att de 

inte har kapacitet nog. De vill nämligen kunna leverera bra resultat.” Oavsett skäl till 
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att företagen säger nej, anser vi att detta är ett tecken på att dagens tjänstedesignbyråer 

har en stark förhandlingsstyrka gentemot kunderna. Olsson nämnde han tycker att priset 

på tjänstedesigntjänster är dyrare än det för exempelvis produktdesign och 

interaktionsdesign. Bergmark trodde dock att det i princip är samma pris på 

produktdesign och tjänstedesign. Han nämnde emellertid också att det händer att 

Doberman prisar in sig eftersom kunderna kanske inte prövat på tjänstedesign tidigare, 

vilket skulle kunna förklara hans syn. Vi anser att Olsson är en trovärdig källa eftersom 

han har haft att göra med flera olika leverantörer av tjänstedesign. Vi har redan nämnt 

att det idag råder låg rivalitet mellan etablerade aktörer. Anledningen verkar vara att 

köparnas efterfrågan på tjänstedesign idag är större än utbudet. Porter (1991, s. 44) 

skriver att beroende på hur många köpare det finns av branschens tjänster i relation till 

antalet leverantörer kommer köparnas förhandlingskraft variera. Inom 

tjänstedesignbranschen finns betydligt färre leverantörer än köparen, vilket inte alltid är 

fallet inom B2B-branscher, där antalet köpare generellt sett är begränsade gentemot 

B2C-branscher (Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 174). Dock verkar 

klientorganisationerna ha små budgetar för utveckling av tjänster, vilket bör begränsa 

den mängd tjänster upphandlas inom tjänstedesign och därmed bör byråernas 

förhandlingsstyrka minska gentemot köparna. 

 

Vi har redan diskuterat vilka substitut som finns till tjänstedesign och utgår man ifrån 

att designbyråerna konkurrerar med managementkonsulter, finns betydligt fler 

tjänsteleverantörer för köparna att välja bland. Som tidigare nämnts anser vi att 

tjänstedesignbyråernas prisnivå begränsas av att det finns ett ganska bestämt pris på 

managementkonsulternas tjänsteutvecklingstjänster, vilket bidrar till att 

tjänstedesignbyråer inte kan ta ett högre pris på affärs- eller 

organisationsutvecklingsprojekt utan att bevisa att deras projekt genererar mer värde. 

Porter (1991, s. 44) menar att om köparnas produktkvalitet påverkas starkt av 

branschens produkter är köparen mindre priskänslig. Som sagt kan tjänstedesignprojekt 

se olika ut och vara olika omfattande. Beroende på projektets omfattning och hur stor 

del av klientorganisationerna som berörs av projektet, bör därför köparnas 

förhandlingsstyrka se olika ut. Köpare är förmodligen mindre priskänsliga när det gäller 

stora organisationsutvecklingsprojekt än när det gäller köp av tjänster med mindre 

påverkan. Tilläggas bör att om det gäller omfattande projekt finns det substitut som 

managementkonsulter med lång erfarenhet och är bevisat kompetenta. Därför jämförs 

förmodligen tjänstedesignbyråernas pris med managementkonsulternas i det avseendet.  

 

Porter (1991, s. 44) menar att om köpare berörs av få omställningskostnader vid byte av 

leverantörer ökar deras förhandlingsstyrka. Olsson berättade som tidigare nämnts att det 

inte existerar några omställningskostnader, förutom att det är svårt att byta konsult om 

man har tecknat ramavtal. Det verkar också på honom som att köpare har incitament till 

att byta mellan byråer eftersom man lär sig av de olika företagen. Vi anser att detta 

begränsar lönsamheten inom tjänstedesignbranschen ytterligare eftersom detta driver på 

byråerna att öka sin pris/nyttorelation. Köpare som är säkra på att de alltid kan finna 

alternativa leverantörer kan spela ut en leverantör mot en annan, får större 

förhandlingsutrymme. Ju mer differentierade företagen är, desto mindre betydelse 

kommer priset att ha. (Porter, 1991, s. 44) Även fast nyckelaktörerna idag är ganska lika 

varandra utbudsmässigt, verkar det finnas få aktörer för köparna att välja bland. Både 

Veryday och Transformator säger nej till vissa projekt, både på grund av överkapacitet 

och av etiska skäl. Även om nyckelaktörerna idag liknar varandra, uttryckte 
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respondenterna en vilja om att differentiera sina företag och bli tydligare om vad de står 

för. Detta kan ha en positiv inverkan på byråernas förhandlingsstyrka gentemot köparna. 

 
Köpares hot om vertikal integration bakåt 

Porter (1991, s. 45) skriver att om köpare utgör ett trovärdig hot om vertikal integration 

bakåt, ökar köparnas förhandlingsstyrka och därmed minskas lönsamheten i branschen. 

Bogren menar att hemmabyggen är ett väldigt vanligt substitut till tjänstedesign: “Idag 

finns det planerare av olika slag som utformar tjänster. Ytorna på en flygplats, t ex, 

planeras av människor med den kompetensen. Det är de som traditionellt gjort jobbet, 

men det kanske inte är de som borde göra det.” Olsson berättade att Volvo har påbörjat 

en implementeringsprocess av tjänstedesign. Detta är ett tydligt bevis på att det finns ett 

visst hot från köparna att vertikalt integrera bakåt. Porter (1991, s. 45) skriver att hotet 

blir mer aktuellt ifall kostnaden för köparen att själv utföra tjänsten närmar sig 

kostnaden för att köpa branschens tjänst. Köparnas incitament för att vertikalt integrera 

bakåt består t ex av: ekonomiska fördelar, kontrollfördelar, informationsfördelar, ökad 

förmåga att differentiera sig (Porter, 1991, s. 291-293). Om köpare integrerar 

tjänstedesign påverkas de i mindre utsträckning av byråernas förhandlingsstyrka. 

Klientorganisationen kan då också lättare ta del av den information och kunskap som 

kommer ut från tjänstedesignprojekten och på så vis utnyttja den i andra projekt. Porter 

(1991, s. 295) skriver att en nackdel för köparna med att integrera bakåt utgörs av att de 

får minskade möjligheter till nya affärskontakter. Det finns en risk att den interna 

leverantören tillhandahåller en dyrbar, underlägsen eller olämplig produkt. Den 

vertikala integrationen bakåt ökar då kostnaderna att byta till en annan leverantör 

jämfört med om de skulle kontrakterat fristående enheter. Moritz berättade att även om 

klientorganisationerna integrerar tjänstedesign, kommer de att behöva 

tjänstedesignbyråerna för att uppdatera dem med den senaste metodiken. Risken finns 

alltså att klientorganisationer som integrerar tjänstedesign inte lyckas prestera enligt 

samma kvalitet som byråerna, samtidigt som den interna tjänstedesignkostnaden 

överstiger tjänstedesignbyråernas priser. Vi anser att köparnas hot om integration bakåt, 

är beroende av vilken nivå de kan utföra tjänstedesign på gentemot byråerna. 

 

Vi nämnde i stycket ovan att Volvo håller på att integrera tjänstedesign. Olsson 

berättade att Volvo har tagit fram en “extremt kundcentrerad” process för hur Volvo ska 

utveckla tjänster Vi har tidigare varit inne på att företag bör ha en slags 

tjänstedesignkultur för att utföra tjänstedesign av högre kvalitet. Olsson menar att det 

största hindret är att: “Det finns en stark mentalitet om produktfokus idag. Det största 

hindret är att få cheferna att förstå vikten av tjänster.” Han arbetar i ett team på fyra 

personer som utbildar chefer på Volvo inom tjänster och tjänstedesign. Olsson sa det 

inte rakt ut, men vi tolkar det som att Volvo arbetar för att förändra kulturen till att bli 

mer kund- och tjänstinriktad. Moritz nämnde att managementkonsulter kommer få 

svårigheter med att förändra sina kulturer för att kunna utföra effektiv tjänstedesign. Vi 

anser att detta mycket väl kan gälla organisationer som Volvo, som tidigare fokuserat på 

att utveckla tekniska produkter som t ex bilar och lastbilar. De flesta av våra 

respondenter var säkra på att alltfler klientorganisationer kommer rekrytera in 

tjänstedesignkompetens. Wetter Edman menade att både stora och små organisationer 

har idag integrerat tjänstedesign. “Tullverket, Skatteverket och Länsförsäkringar har 

börjat med det. Inom resebranschen har man börjat med något de kallar 

destinationsdesign.” Moritz berättade att SMHI har använt tjänstedesign fördelaktigt i 

många år. 
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Det verkar finnas många tydliga tecken på att köparsidan börjar integrera tjänstedesign. 

Vi påstod ovan att köparnas hot om integration bakåt, blir större om köparna närmar sig 

samma nivå på tjänstedesign som byråerna. En del av de etableringshinder som vi 

identifierat för nyetablerare borde gälla även för köparna. Som nämnts menade Olsson 

kulturella aspekter som hinder för Volvo att utföra tjänstedesign. Detta bör gälla i 

många andra organisationer också. Moritz menade att företag behöver designblod för att 

kunna utföra riktigt bra tjänstedesign. Ju mer designinriktad kultur företagen har desto 

större möjligheter har köparna enligt detta resonemang till att integrera bakåt. Vi 

identifierade också bristen på kompetenta tjänstedesigners som ett etableringshinder. 

Moritz berättade för oss att: “Mogna klientorganisationerna arbetar faktiskt inte 

vanligtvis särskilt mycket med att rekrytera för att få in kompetenser likt tjänstedesign. 

Istället söker de internt för att utveckla kompetenser. Rekrytering inom unga områden 

som tjänstedesign är riskfullt eftersom metodiken är ny och fortfarande utvecklas.” Han 

berättade att om klientorganisationerna istället arbetar med agenturer kan de prova på 

metodiken och får då större kontroll och kan lära sig mer. Den vertikala integrationen av 

tjänstedesign innebär förstås också kostnader om kompetensen ska utvecklas internt. I 

Volvos fall är de fyra stycken heltidsanställda som ansvarar för att utbilda personal 

inom tjänstedesign, vilket alltså inte utgör någon betydande kostnad. Olsson anser 

emellertid att de borde varit många fler som ansvarar för förändringen. Vi tolkar det 

dock som att det är ett långsiktigt projekt som kommer utvecklas i många år. Moritz 

förklarar varför det är bra för klientorganisationerna att integrera tjänstedesign: 

“Tjänstedesign handlar dessutom om att förstå sig på klienten. Det är stor skillnad 

mellan människorna på agenturer och de som arbetar hos klienterna i vad de är bra på. 

Agenturer kanske har bättre kompetenser inom området och de kan dra nytta av sin 

erfarenhet från andra sektorer. Den stora fördelen med att arbeta internt är att de 

känner till sitt varumärke, resurser, ursprung och kultur. I slutändan är det 

organisationen som kommer utföra tjänsten.” Klientorganisationerna har alltså potential 

till att bättre kunna utföra tjänstedesign in-house än byråerna, i alla fall inom vissa delar 

av processen. Klientorganisationerna skulle exempelvis kunna bli bättre på de tidiga 

faserna av tjänsteutvecklingsprocessen, där Wilson et al. (2012, 176-178) menar att 

strategier för nya tjänster ska tas fram i enighet med företagets mission, vision och 

strategi för tillväxt. 

 

Dahlman berättade att: “Våra viktigaste kunder blir intresserade och duktiga. Det 

kommer att leda till att de har en baskompetens internt, kring hur de arbeta kunddrivet. 

Kanske de till och med får tjänstedesignkompetens internt och därför bli en mycket 

bättre beställare.” Porter (1991, s. 127) menar att köpare som är dåligt informerade om 

produkten och/eller köper inte utifrån väldefinierade specifikationer, tenderar att vara 

mycket mindre priskänsliga än välinformerade köpare. Enligt detta resonemang gynnas 

lönsamheten i branschen idag av okunniga köpare. Detta skulle kunna förändras till det 

negativa för byråerna om köpare skaffar baskompetens inom tjänstedesign internt. Vi 

tror dock att Dahlman menade att bättre beställare bidrar till att tjänstedesigners kan 

fokusera på att utveckla bra tjänster, istället för att utbilda företagen om varför 

tjänstedesign är bra. Det finns enligt respondenterna ett starkt hot från köparna när det 

gäller integration bakåt. Enligt Porter (1991, s. 45) skulle detta kunna öka köparnas 

förhandlingsstyrka. Klientorganisationerna kommer inte vilja köpa konsulttjänster inom 

tjänstedesign om de kan utföra det lika bra och billigare själva. Dock är varken Moritz, 

Dahlman eller Olsson oroliga för negativ inverkan för byråerna, utan istället kommer 

byråerna att hjälpa till med andra saker. Vi anser att köparnas hot om vertikal 
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integration bakåt skulle kunna begränsa tjänstedesignbranschens potentiella totala 

lönsamhet ur ett långsiktigt perspektiv. Förenklat sett beror detta på att om byråerna tar 

ut för höga priser kommer köparna att utföra tjänsteutvecklingen själva.   

 

Sammanfattningsvis anser vi att köparnas förhandlingsstyrka idag är låg eftersom det 

finns få aktörer som idag erbjuder tjänster inom tjänstedesign. Är man som köpare mån 

om att få högsta tjänstekvalitet, finns ännu färre aktörer i Sverige att välja bland. 

Samtidigt växer marknaden för tjänstedesign i allt snabbare takt och respondenterna ser 

den som nästintill oändlig. Beroende på tjänstedesignprojektens omfattning och 

innebörd för klientorganisationer kan förhandlingsstyrkan se olika ut. Detta eftersom 

omfattande projekt kan innebära en lägre priskänslighet hos köparna. Dock finns det 

mer erkända substitut som managementkonsulter, som kan sätta ett pristak för 

tjänstedesignbyråerna. Det finns nästan inga omställningskostnader för köpare att byta 

leverantör vilket ökar deras förhandlingsstyrka. Köparna utgör ett allvarligt hot om 

integration bakåt, vilket i det långa loppet kan begränsa branschens potentiella totala 

lönsamhet. 

 

5.2.6 Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Dahlman berättade att det ibland händer att Transformator anlitar underkonsulter. Det 

kan handla om att de behöver komplettera med någon specifik kompetens som t ex 

webbdesign. Vidare menar hon också att de inte påverkas av leverantörer. Bergmark 

menar att Dobermans leverantörer är frilansare, vilka anlitas då de har projekt som de 

inte klarar av att täcka själva kompetens- eller bemanningsmässigt. Det kan också 

handla om duktiga personer de har jobbat med tidigare, som hellre jobbar för sig själva 

än på byrå. Porter (1991, s. 46) menar att leverantörer med hög förhandlingsstyrka kan 

minska lönsamheten för branschens företag. I tjänstedesignbyråernas fall verkar 

företagen vara nästintill oberoende av leverantörer eftersom leverantörskostnader utgör 

en obetydlig del av den totala kostnaden. Därmed finns inga leverantörer med hög 

förhandlingsstyrka som påverkar branschens lönsamhet negativt. 

 

5.2.7 Branschens framtidsutsikter 
Vi har fått stora mängder av underlag om våra intervjupersoners spekulationer om 

framtiden. Det finns inte utrymme i denna studie att i detalj diskutera hur de fem 

konkurrenskrafterna kan förändras utifrån respondenternas spekulationer. Vi har därför 

valt att diskutera olika teman som intervjupersonerna ansåg vara viktigast för 

branschens utveckling: Marknadens utveckling, Utveckling på klientsidan, Köparnas 

integration av tjänstedesign, Förändringar i köparnas budgetstrukturer, Potentiella 

inriktningar, Managementkonsulter som komplement och Konkurrens med 

managementkonsulter. 

 
Bransch eller område? 

Som vi nämnde inledningsvis i kapitlet varierade respondenternas syn på vad som utgör 

tjänstedesignbyråernas bransch. Vi tolkar det som att flera respondenter ser 

tjänstedesign som ett perspektiv och en metodik snarare än att det faktiskt ska utgöra en 

bransch. Bergmark gav som tidigare nämnt en förtydligande metafor: “Tjänstedesign 

seglar omkring i ett rymdskepp och letar efter världar att befolka. Men rymdskeppet 

kommer aldrig att flyga själv. Tjänstedesign måste ut i olika områden, precis som 

grafisk design, så att det ger mer påvisbara resultat.” Egentligen stämmer detta 

resonemang väl överens med det som Moritz (2005, s. 49) skriver: att tjänstedesign är 

en multidisciplinär process som integrerar olika expertisområden som exempelvis 
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processmanagement, affärsutveckling, organisationsutveckling, varumärkesbyggande 

och marknadsundersökningar. Det är ett arbetssätt som utnyttjar dessa andra 

expertisområden till fullo. Dagens nyckelaktörer inom tjänstedesign använder 

metodiken inom olika områden som tjänste-, produkt-, affärs-, organisations- och 

varumärkesutveckling och kan därför anses vara en del av de branscher som erbjuder 

dessa tjänster. Dessa aktörer har idag gemensamt att de utför tjänste-, affärs- och 

organisationsutveckling, vilket gör dem till naturliga konkurrenter med 

managementkonsulter. Framförallt de som inriktar sig på tjänsteverksamheter. Vi anser 

att när tjänstedesignbyråer börjar erbjuda tjänster inom dessa områden, kliver de in i 

andra branscher/områden. Under 5.2.3 hot från substitut framgår det att samtliga 

konsulttyper som hjälper företag att förbättra sin lönsamhet utgör substitut till 

tjänstedesignbyråerna. Zoomar man ut, kan det alltså betraktas som att 

tjänstedesignbyråerna utgör en del av en större konsultbransch som hjälper företag att 

förbättra sin lönsamhet. 

 

Porter (2008, s. 91) menar att om branschstrukturen för två olika områden liknar 

varandra, bör de behandlas som en del av samma bransch. Eftersom vi främst har 

analysera konkurrenssituationen sedd från tjänstedesignbyråernas perspektiv, kan vi inte 

avgöra huruvida tjänstedesignbyråer påverkas av konkurrenskrafterna på samma sätt 

som exempelvis en varumärkesbyrå. Vi har emellertid sett tecken på att åtminstone 

vissa krafter påverkar tjänstedesignbyråer på liknande sätt som de påverkar 

managementkonsulter, exempelvis: hot om nyetablering, leverantörernas 

förhandlingsstyrka (eftersom även managementkonsulter bör sakna betydelsefulla 

leverantörer då deras kostnader också mestadels utgörs av löner) och det faktum att 

företagstyperna verkar konkurrera med varandra. Vi har inte undersökt köparnas 

förhandlingsstyrka gentemot managementkonsulter. Malmberg sa emellertid att priserna 

begränsas som resultat att det finns ett stort antal konsulter att välja mellan för köparna. 

Detta är inte fallet för tjänstedesignbyråer eftersom det finns få tjänstedesignaktörer som 

levererar ett trovärdigt erbjudande. På sikt kan denna förhandlingsstyrka förändras 

beroende på hur tjänstedesignperspektivet genererar värde till klientorganisationerna 

och beroende på hur många konsulter som applicerar det. Porter (2008, s. 86) menar att 

femkraftsanalysen ska ta hänsyn till strukturella istället flyktiga faktorer. Vi anser att 

tjänstedesignbegreppets popularitet utgör flyktig faktor och inte en strukturell skillnad 

gentemot området för managementkonsulter. Därmed anser vi att tjänstedesignbyråerna 

(i olika stor utsträckning) utgör ett område eller nisch inom branschen för 

managementkonsulter, snarare än en egen bransch. Det bör poängteras att företag som 

Doberman, som är delvis inriktade på digitala gränssnitt och varumärkesutveckling, 

angränsar även till andra branscher (eller områden). Eftersom de tre nyckelaktörernas 

fokus ligger på utveckling av tjänster, anser vi ändå att de bör anses ingå inom samma 

område. Från och med nu kommer vi benämna detta som tjänstedesignområdet. 

 
Områdets utveckling 

Samtliga intervjupersoner såg ljust på framtiden för tjänstedesignområdet. De menar att 

marknadens kunskap om tjänstedesign idag är liten, men ökar allt snabbare vilket 

resulterar i fler kunder. Olsson berättade: “Vi går mot ett tjänsteorienterat samhälle. 

Produktionen kryper sakta österut. Man producerar produkter i Kina och levererar 

tjänster i Sverige. I västvärlden fokuserar vi allt mer på att ta fram tjänster eftersom det 

är mer kostnadseffektivt för oss.” Även Malmberg är helt övertygat om att området för 

tjänstedesignbyråer har goda affärsmöjligheter. Wetter Edman är också optimistisk och 

menar att alla typer av företag kommer använda sig av tjänstedesign: “Jag tror att vi 
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kommer se mycket mer av tjänstedesign inom den offentliga sektorn. Där är 

involverande och samskapande principer extra nödvändiga.” Linda Bogren tyckte att: 

“... det svenska tjänstedesignområdet i Sverige är litet och skulle kunna bli mycket 

större. Det skulle kunna finnas många fler människor som arbetar med tjänstedesign”. 

Nyckelaktörernas projekt blir enligt flera respondenter alltfler och större.  

 

Fleisher & Bensoussan (2003, s. 366) förklarar at tillväxttakten i unga branscher ökar 

genom företagens intensiva marknadsföringsstrategier, vilka leder till att 

konsumenternas medvetandegrad om branschen och dess utbud ökar. Idag lägger 

nyckelaktörerna ned tid och resurser på att utbilda marknaden om vad tjänstedesign är 

för något. Detta verkar löna sig eftersom marknaden får allt större kännedom om 

tjänstedesign och företagens försäljningssiffror är stiger. En ökande försäljningstakt 

inom branscher, ger upphov till nyetablerare, hårdnande konkurrens med substitut, 

utveckling av nya produkter och tilltagande rivalitet mellan etablerade konkurrenter 

(Fleisher & Bensoussan, 2003, s. 366). Det har tidigare framgått att respondenterna 

ansåg att det idag finns få aktörer som kan leverera tjänstedesign av högre kvalitet. 

Intervjupersonerna är dock ense om att antalet företag som erbjuder tjänstedesign 

kommer öka under de närmaste åren. Moritz berättade att: “Vi får se en hårdare 

konkurrens om några år när fler företag har kommit in. Jag vet flera aktörer som 

kommer starta upp under de kommande 2 åren.”, vilket stämmer väl överens med 

utvecklingen i tillväxtfasen. Dahlman, Moritz, Bergmark och Wetter Edman är eniga 

om att nyckelaktörerna inom tjänstedesign kommer att vara desamma i framtiden, med 

möjligtvis några nytillskott. Vi har tidigare nämnt att det finns tecken på att 

managementkonsulter, som att t ex Accenture, kommer erbjuda tjänstedesign. Detta 

diskuteras vidare nedan under Konkurrens med managementkonsulter. Dahlman tror 

inte att lönsamheten kommer att påverkas av en tilltagande konkurrens på medellång 

sikt eftersom det finns många nya köpare att arbeta med. Hon menar att det finns 

mycket obruten mark och många företag att bearbeta. Det verkar alltså finnas en stor 

outforskad marknad för tjänstedesign idag, vilket skulle kunna främja konkurrensen 

enligt Porter (1991, s. 25ff). Vi har tidigare nämnt att tjänstedesignprojektens räckvidd 

idag begränsas av att flera köpare är i ett tidigt skede av adoptionsprocessen. På samma 

sätt som när vi identifierade att tjänstedesignbegreppets popularitet är en flyktig faktor, 

menar vi att köparnas adoption är också det. Om tjänstedesignbyråerna fortsätter att 

leverera tjänster av hög kvalitet och på så vis vinner trovärdighet, kommer de i 

framtiden kunna sälja tjänster av större omfattning. Större projekt betyder fler 

konsulttimmar och därmed ett högre pris på tjänsterna för tjänstedesignbyråerna. 

 
Utveckling på klientsidan 

Många av våra respondenter nämnde att det kommer ske stora förändringar på 

klientsidan gällande budgetstrukturer, organisationsstrukturer och tjänsteutveckling. 

Moritz nämnde att en stor förändring kommer ske på klientsidan om några år, och att 

detta är den viktigaste faktorn som avgör hur området kommer att utvecklas. Då menar 

han inte endast att de integrerar tjänstedesign, utan att omorganiseringar kommer 

inträffa för att företagen ska kunna skapa mer värde till kunderna. Han menar 

utvecklingen på klientsidan är mer intressant för utvecklingen än att analysera de 

smidiga och justerbara byråerna. Moritz berättade: “Det är ofta en stor utmaning att 

implementera tjänstedesign och det kommer fortsätta att vara så kommande år. 

Organisationerna, strukturellt sätt, är egentligen inte redo för tjänstedesign. Det rör sig 

om gamla strukturer som möter framtidens tänk. Därför måste tjänstedesigners ofta 

improvisera efter dessa förutsättningar.” Han menade att en stor sak som kommer 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
73 

 

hända de närmaste fem till tio åren, kanske femton för vissa företag, är att företagen 

kommer omorganisera sig, eftersom traditionella organisationsstrukturer inte längre är 

vettiga.  

 

Moritz berättade vidare: “Många företag förändrar sina segmenteringsmodeller från att 

segmentera efter demografiska variabler och tänker allt oftare i termer av 

kundupplevelser och slutkundernas olika behov ur ett livscykelperspektiv. På samma 

sätt kommer hela företag omorganiseras. Det är oundvikligt. Vi vet ännu inte hur det 

kommer se ut, utan idag experimenterar man med det.” Moritz berättade att det som blir 

lyckosamt kommer att avslöja vilken organisationsstruktur som fungerar bäst, och 

fortsatte: “Jag tror att den utvecklingen i företagens strukturer kommer att svara på 

frågan om vilken slags hjälp de behöver. Det gäller för företagen att utveckla en viss 

kultur och att ändra sättet de ger befogenheter till medarbetare för att kunna leverara 

bättre service. Resten av organisationen behövs för att stödja dem bakifrån. Det är en 

flipp, där man inte längre ser inifrån och ut utan tvärt om. Företagen utvecklas då mer 

kring där värde skapas och adderas, och istället för att chefer pushar resurser och 

uppdrag till personalen, bör det vara frontpersonalen som tar beslut om vad de behöver 

och då drar resurser från supportfunktioner. Hela organisationen fungerar mer som en 

servicearmada som hjälper folket som faktiskt utför tjänsterna, så att de gör ett bättre 

jobb.” Moritz förtydligade att detta är någonting mer eller mindre förbestämt som 

kommer hända, och inte någonting som sker för att det ska passa tjänstedesignbyråer. 

 

Moritz avrundade diskussionen genom att poängtera att: “Idén med tjänstedesign är att 

möjliggöra detta på ett bättre och snabbare sätt. Man behöver inte kalla det 

tjänstedesign för att det ska lyckas. Det finns många där ute, som inte kallar sig 

tjänstedesigners, men ändå gör bra jobb.” Moritz är inne på att organisationerna under 

de närmaste 5-15 åren kommer att förändras mot att beslut ska fattas närmare 

slutkunden. Han menar att man inte vet idag hur denna utveckling kommer att se ut. 

Samtidigt är han säker på att denna utveckling kommer ha stora implikationer för 

tjänstedesignbyråernas framtid. Wetter Edman sa det aldrig rakt ut, men vi tolkar det 

som att hon är inne på samma spår. Vi baserar detta på följande citat: “Tjänstedesign 

involverar aktörer både inom och utanför organisationen. Det är en helhetssyn som ger 

organisationerna ett fokus på värdeskapande. Tjänstedesign transformerar 

organisationer. Det används för att designa företagens kärnverksamheter. Man tittar på 

hur klientorganisationer skapar värde till sina kunder. Tjänstedesign har verktygen för 

att göra det.” Wetter Edmans och framförallt Moritz resonemang har stora likheter med 

(2008, s. 217-220) teorier om ‘Den inverterade organisationspyramiden’. Ett 

tjänsteföretag bör inte vara onödigt byråkratiskt eller innehålla för många hierarkiska 

nivåer. Kundinriktning kräver att personalen verkligen förstår och accepterar sitt 

kundansvar och att de medarbetare som interagerar med kunder har de befogenheter 

som krävs för att möta kundernas behov. Beslutsfattare har inte alltid tillräcklig kunskap 

för att fatta beslut snabba nog för att servicen ska bli bra. Företagsledningen bör inte 

vara direkt inbegripen i det dagliga beslutsfattandet på operativ nivå. Istället bör de 

tillhandahålla det strategiska stöd och de resurser som krävs för att möjliggöra en 

serviceinriktad strategi. Personalen med kundkontakt är de personer som har störst 

potential att skapa värde för kunderna. Därför bör resten av organisationen utgöra stöd 

för interaktionerna i servicemötet. I grova drag innebär detta att den personal som är 

närmast kunden, och därmed är viktigast för värdeskapandet, blir beslutsfattare och har 

det omedelbara ansvaret för de sanningens ögonblick som uppstår.  
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Precis som Grönroos, pratade nämligen Moritz att hela organisationen ska arbeta för att 

stödja folket som faktiskt utföra tjänsterna och att den personalen får befogenheter för 

att erbjuda mer service. Grönroos (2008, s. 337ff) förklarar också hur organisationer ska 

kunna utföra detta mer praktisk, men det ligger utanför studiens räckvidd. Intressant är 

också att både Moritz och Wetter Edman menar att tjänstedesign hjälper 

klientorganisationerna att påskynda denna utveckling. Grönroos (2008, s. 217) menar att 

den ovan nämnda omorganiseringen optimerar organisationernas värdeskapande. Vi 

anser att detta potentiellt sett skulle kunna innebära att tjänstedesign genererar betydligt 

mer värde än renodlade tjänsteutvecklingsprojekt eftersom denna så kallade 

transformering av organisationer borde innebära större lönsamhet sett ur ett mer 

långsiktigt perspektiv.  

 

Flera respondenter menar också att tjänstedesign ofta leder fram till 

organisationsutveckling, vilket vi anser är ett tecken på att de menar att företag behöver 

omorganisera sig för att bättre kunna utveckla sina tjänster. Eftersom att vi inte har 

någon insikt i hur dessa strukturella förändringar inom klientorganisationerna skulle 

kunna se ut, får vi svårt att spekulera hur detta kommer påverka tjänstedesignbyråerna. 

Porter har fått kritik för att strukturanalysen är statisk samtidigt som företagens omvärld 

är ökande dynamisk (Stonehouse & Snowdon, 2007, s. 258). När vi ställde frågor om 

områdets och marknadens utveckling var våra respondenter ofta tvungna att spekulera 

baserat på magkänsla eftersom de ansåg att framtiden var oviss. Moritz pratar om stora 

strukturförändringar inom tjänstedesignområdet beroende på faktorer som är svåra att 

förutsäga. Porter (1991, s. 172) poängterar betydelsen av förändringar i köparsegment 

eftersom köparnas behov och resurser påverkar deras förhandlingsstyrka gentemot 

branschen. Därför måste företag analysera förändringar inom nuvarande segment och 

identifiera potentiella nya köparsegment. Eftersom det är svårt att avgöra hur klienternas 

organisationer kommer förändras blir det komplext att avgöra hur köparnas 

förhandlingsstyrka kan förändras. 

 
Köparnas integration av tjänstedesign 

Flertalet klientorganisationer verkar idag titta på hur de ska kunna använda sig av 

tjänstedesign. Vi har därför ställt frågor till våra intervjupersoner om hur detta kan 

påverka tjänstedesignområdet. Våra respondenter verkar inte oroliga utan menar att 

byråerna kommer att justera sig och att det fortfarande kommer finnas uppdrag för dem. 

Dahlman menar att om Transformators kunder skaffar sig tjänstedesignkompetens 

kommer det finnas andra typer av uppdrag för Transformator: “därför att företag alltid 

kommer behöva förstärka med specialistkompetens. De behöver också uppdateras på 

metoder. Jag tror inte att vi kan hindra den utvecklingen. Istället bör vi välkomna att 

kunderna blir duktigare beställare.” Som tidigare nämnts anser Moritz att köparnas 

omorganiseringar kommer att påverka vad tjänstedesignbyråer kommer att behövas till. 

Bergmark tror att behovet av tjänstedesignbyråer blir mindre om köparna utvecklar 

kompetensen själva. Han menar att om deras kunder integrerar tjänstedesign, kan 

behovet av konsultation bli mindre, men att behovet av duktiga tjänstedesigners är 

större. Han tror dock inte att Doberman kommer att påverkas negativt eftersom de hela 

tiden justerar sig beroende på omvärlden och köparnas behov. 

 

Olsson menar att: “Det kommer det alltid finnas en marknad för konsultföretag. Om 

organisationer använder tjänstedesign in-house, måste de utveckla tjänster 

kontinuerligt för att personalen inte ska bli sittandes utan att ha något att göra. Det är 

endast de allra största bolagen som kommer att kunna ha någon chans att bedriva all 
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sin tjänsteutveckling själva. Jag tror inte ens att de företagen kommer att klara av det 

eftersom de behöver kunna parera för olika slags arbetsbelastning.” Wetter Edman 

berättade: “Förhoppningsvis påverkar det byråerna positivt eftersom byråerna får ägna 

sig åt det som är bäst på, istället för att utbilda företagen om vad tjänstedesign är för 

något.” Olsson menar ändå att den totala lönsamheten inom området påverkas negativt: 

“På sikt när organisationerna är mer inarbetade, tror jag att risken finns för allt 

snävare utrymmen för konsultbolagen. Idag finns det många byråer som får driva hela 

projekt och inneha de flesta rollerna i projekten. Jag tror att köparna istället kommer 

att använda konsulter för att fylla specifika platser i projekten. Om företag har behov av 

kompetens inom kundanalys eller workshops t ex, kanske man plockar in den personen 

för att stärka teamet... Jag tror också att man kommer ta in konsultbolag till att utforma 

koncept och idéer för att sälja in tjänsteutvecklingsprojekt.” Porter (1991, s. 45) menar 

att om köparna hotar branschen genom att potentiellt sett utföra tjänsten själv, drabbas 

branschens lönsamhet negativt. Detta eftersom om branschpriset är för högt kommer 

köparen utföra tjänsten själv. Olsson menade emellertid att det är att stora 

organisationer likt Volvo, som har potential att integrera tjänstedesign. Om nu många 

organisationer kommer vara för små för att integrera tjänstedesign, kommer det ändå 

finnas utrymme för omfattande tjänstedesignprojekt att utföra åt andra kunder. 

 

Flera av intervjupersonerna trodde att köparna kommer välja att utföra vissa delar av 

tjänstedesign själva. Quinn & Hilmer, (1994, s. 54-55) menar att företag gynnas av att 

outsourca de aktiviteter där företaget inte kan eller behöver vara bäst. Detta medför att 

köpare kan ta in tjänstedesignbyråer när det gäller uppdrag som de anser att byråerna är 

bättre på. Olsson och Moritz berättade båda att byråerna och klientorganisationernas 

personal har olika styrkor när det gäller tjänsteutveckling. Även om konsulterna är 

specialiserade på metodiken, känner de anställda hos köparen till sin organisation bättre. 

Porter (1991, s. 303-304) beskriver partiell integration, vilket innebär ofullständig 

integration bakåt eller framåt. Fördelen är att företagen kan dra nytta av många av 

fördelarna som ges av fullständig integration (se 5.2.5 Köparnas förhandlingsstyrka), 

till lägre kostnader i vissa avseenden. Klientorganisationerna kan alltså integrera vissa 

delar av tjänstedesignprocessen och ändå påverka tjänstedesignbyråernas lönsamhet. 

Detta medför också att företagen inte behöver vara lika stora som Volvo för att integrera 

tjänstedesign, utan också mindre företag skulle kunna integrera vissa delar. Maltz & 

Sautter (1995, s. 233) skriver att konsulterna ofta finner att huvudkonkurrenten, den 

interna tjänsteleverantören, är en del av teamet som utvärderar outsourcing. Det finns en 

risk att beställaren anser att insourcing är ett mer prisvärt alternativ och bortser därför 

ifrån konsulternas styrkor. Vi anser att detta skulle kunna påverka 

tjänstedesignbyråernas lönsamhet ytterligare ifall detta beteende är gällande på 

marknaden för konsulttjänster inom tjänstedesign.  

 

Dahlman menar att om köparna integrerar tjänstedesign, kommer de bli bättre beställare 

eftersom de då bättre vet vad de behöver. Wetter Edman var, som tidigare nämnts, inne 

på att tjänstedesignprojekten kan gynnas av detta eftersom byråerna då kan ägna sig åt 

tjänsteutveckling och slipper lägga tid på att utbilda kunder om varför de ska använda 

tjänstedesign. Porter (1991, s. 129) menar att företag kan skapa goda köpare genom att 

övertyga köparen om att utforma sina produkter med leverantörens produkt i åtanke och 

genom utbildning av kundens personal i att använda leverantörens produkter. Vi tolkar 

det som att Dahlman och Wetter Edman menar att kunderna håller på att utvecklas till 

“goda köpare”. Enligt Porter (1991, s. 129) är det gynnsamt för företag att skapa goda 

köpare om de kan knyta dem till sig. Vi har redan nämnt att områdets nyckelaktörer 
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idag använder sig av relationsbyggande strategier, likt många andra konsultföretag 

(Kalaignanam & Varadarajan, 2006, s. 174). Även om det finns få monetära 

omställningskostnader förknippade med att byta leverantör, kan lojalitet som uppstår 

genom exempelvis sociala och känslomässiga band förhindra leverantörsbyte (Wilson et 

al., 2012, s. 144-157). Utvecklingen av goda köpare kan alltså bli gynnsamt för byråer 

som har lojala kunder. 

 
Förändringar i köparnas budgetstrukturer 

Flera av våra intervjupersoner tror att köparnas budgetstrukturer kommer förändras. 

Idag har köparna svårt att passa in tjänstedesign i deras budgetar. Wetter Edman 

berättade att: “Av 20 delar används 19 till försäljning och marknadsföring av tjänster, 

medan endast en del går till själva utvecklingen av tjänster. Jag tror att pengar som 

idag läggs på marknadsföring av tjänster kommer förflytta sig till tjänsteutveckling.” 

Moritz berättade: “Tittar man på klienternas budgetstrukturer, märker man att den 

största delen av pengarna idag läggs på marknadsföring, annonsering och 

kommunikation. Detta håller på att drastiskt förändras.” Med andra ord kommer det 

enligt detta resonemang inte endast finnas fler köpare av tjänstedesign i framtiden, utan 

klientorganisationerna kommer ha mer pengar att lägga på tjänsteutveckling. Porter 

(1991, s. 125) menar att ju större inköpsbudgetar köparna har gentemot leverantörens 

pris, ju mindre priskänsliga är de. En ökad budget för tjänstedesign skulle ge köparna 

mer utrymme att både integrera tjänstedesign och köpa byråernas tjänster. Vi menar att 

köparnas förhandlingsstyrka också är beroende av till vilken grad de kommer integrera 

tjänstedesign och därför blir det svårt att avgöra om budgetökningen kommer förändra 

tjänstedesignbyråernas förhandlingsstyrka. 

 
Potentiella inriktningar 

Porter (1991, s. 166-167) skriver att evolutionära processer driver branscher mot dess 

potentiella struktur. Det finns en rad strukturer som branschen har möjlighet att ta 

beroende på inriktning, framgång i forskning och utveckling, innovationer inom 

marknadsföring och liknande. Wetter Edman menar att dagens aktörer försöker göra 

“allt som kan tänkas göras inom tjänstedesign”, och tror att i framtiden kommer 

byråerna bli mer inriktade i sina utbud. Övriga respondenter nämner också att det 

kommer finnas tydligare inriktningar bland tjänstedesignbyråerna i framtiden. De olika 

inriktningar som tjänstedesignbyråerna väljer, kan alltså forma områdets struktur. Porter 

(2008, s. 86) menar att konkurrensen är mindre intensiv i branscher med väl 

segmenterade marknader. Konkurrensen inom området just nu är svag och därför är det 

ännu svårt att ana tydliga segmenteringar. Om tjänstedesignbyråerna blir mer inriktade 

utbudsmässigt skulle detta emellertid kunna inträffa. Idag har företagen ungefär lika stor 

personalstyrka som arbetar med tjänstedesign. Porter (1991, s. 37) menar att detta är 

något som skulle kunna orsaka intensivare rivalitet. Om tjänstedesignbyråerna hittar 

egna inriktningar kommer detta alltså ha positiv inverkan på lönsamheten inom 

området. Moritz berättade att: “Vi försäkrar oss om att vi inte börjar något dumt 

konkurrenskrig eller bygger upp väggar runt oss utan att prata med varandra. Vi 

diskuterar hellre som vuxna människor om saken. Jag tror att anledningen att det 

fungerar så bra i Sverige är för att folk har en bra arbetsetik. I många andra länder 

tror jag att folk skulle hugga varandra i ryggen i stället. Vi har konkurrerat med 

varandra nu i tre år och därför litar vi på varandra. Vi har byggt goda relationer som 

verkligen fungerar.” 
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Porter (1991, s. 223-224) skriver att konkurrenter i framväxande branscher tjänar på 

samarbete och att tillsammans forma branschstrukturen på ett fördelaktigt sätt, snarare 

än att slåss om samma kunder med priser och kampanjer. Transformator, Veryday och 

Doberman samarbetar för att sprida kunskap om nischen och begreppet tjänstedesign. 

Porter (2008, s. 89) skriver att det är gynnsamt för företag om man kan hitta sina egna 

positioner inom branschen. Det verkar finnas en viss transparens mellan 

nyckelaktörerna, vilket skulle gynna dem genom att företagen därmed skulle kunna hitta 

sina egna positioner. Detta också kunna gynna utvecklingen av en mer välsegmenterad 

marknad. Vi har redan nämnt att köpare som integrerar tjänstedesign kan påverka 

byråernas projekttyper till att bli mindre omfattande. Moritz anser att det kommer att 

finnas organisationer som vill göra allt själva med argumentet att man inte bör 

outsourca kunskapen om sina kunder. Men det kommer också finnas organisationer som 

tycker att det är bättre att ta in utifrån. 

 

Moritz tror att det i en nära framtid kommer att ske en utveckling av fler renodlade 

“fullservice-tjänstedesignbyråer” som klarar av att utföra tjänsteutvecklingsprojekt från 

början till slut. Samtidigt går utvecklingen mot byråer som samarbetar och överlappar 

varandra för att få en lika stor kontroll över värdeskapandet som de renodlade. 

Gummesson (2002, s. 14-16) menar att företag ofta har svårt att själva ge kunden det 

totala erbjudande som önskas och det kan vara dyrt att skaffa tillräckliga kunskaper och 

resurser för att producera de element av erbjudandet som saknas. Vi nämnde tidigare att 

Transformator och Cordial har samarbetat och kompletterat varandra, vilket ger stöd till 

Moritz resonemang. Wetter Edman har en annorlunda syn än Moritz och menar att vi 

kommer få se fler som jobbar mera mot sociala problem, de som profilerar sig integrerat 

mot myndigheter, men också av avknoppande företagsverksamheter - alltså att folk från 

byråerna startar upp olika verksamheter som resultat av insikter från 

tjänstedesignprojekt. Vi har redan redogjort för de nuvarande nyckelaktörernas tankar 

om att tjänstedesign kommer att användas för affärs- och organisationsutveckling och 

att både Veryday och Transformator har ambitioner om att få arbeta med mer 

omfattande projekt som har större påverkan på organisationerna. Dessutom finns det 

tjänstedesignbyråer som Doberman med digital inriktning, vilket respondenterna tror 

kommer finnas kvar i framtiden. Vidare finns det aktörer från andra branscher som 

kompletterar sina tjänster med tjänstedesign. 

 

Det finns alltså flera olika inriktningar som framtidens tjänstedesignbyråer kan tänkas 

ha. Byråerna kan också välja att utföra mindre omfattande projekt. Porter (2008, s. 89) 

förklarar att om företag känner till konkurrenskrafternas påverkan kan man bland annat 

använda kunskapen för positioneringsbeslut. Företag bör bygga upp försvar mot 

konkurrenskrafterna och att hitta en position i branschen där krafterna är som svagast. 

Genom att analysera inriktning/positioner där krafterna är svaga, kan 

tjänstedesignbyråerna alltså identifiera den inriktning som kommer gynna dem bäst. 

Enligt Colin & Montgomery (1995, s. 121) och resource-based view bör företag välja 

inriktningar beroende på dess förmågor och resurser, samtidigt som man tar 

konkurrenskrafterna i beräkning. Tjänstedesignbyråerna bör alltså hitta positioner på 

marknaden där de kan använda sina interna förmågor och resurser på bästa sätt för att 

hantera de konkurrenskrafter som råder inom den positionen. Studien ämnar inte 

rekommendera vilka positioneringsval som är mer gynnsamma för byråerna och därför 

har vi inte underlag nog för att avgöra detta. Tjänstedesignbyråer hjälper 

klientorganisationer med tjänsteutveckling och Transformator och Veryday börjar röra 

sig mer mot affärsutveckling och organisationsutveckling. Detta är tre områden som 
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managementkonsulter idag verkar inom och därför blir tjänstedesignbyråer och 

managementkonsulter i allt större utsträckning substitut till varandra. 

 
Managementkonsulter som komplement 

Vi nämnde tidigare att Moritz tror att vissa byråer kommer att samarbeta för att kunna 

täcka hela tjänsteutvecklingsprocessen. Managementkonsulten Cordial samarbetar redan 

idag med tjänstedesignbyråer för att utveckla tjänster. Linda Bogren tyckte att: “... det 

vore synd om managementkonsulterna vill utföra tjänstedesign helt själva eftersom då 

förbigår de andra duktiga aktörer. Det finns ju de som är skickligare på att förstå 

användare. Företag borde se det som att man borde samarbeta för att skapa bättre 

tjänster”. Brandenburger & Nalebuff, (1995, s. 57) kritiserar femkraftsmodellen för att 

inte ta hänsyn till komplementtjänster och menar att samarbeten mellan konkurrenter 

kan öka branschens lönsamhet. Porter (2008, s. 86) håller dock med om att det är viktigt 

att analysera hur komplementet påverkar de fem krafterna. Managementkonsulter bör 

alltså inte endast ses som konkurrenter, utan det finns möjligheter till samarbete mellan 

de två konsulttyperna. Quinn & Hilmer (1994, s. 54-55) menar att företag kan 

strategiskt outsourca genom utveckla några väl valda kärnkompetenser av betydelse för 

kunderna. Man kan göra det inom områden där företaget kan vara bäst i världen och ta 

hjälp av andra inom områden där de inte kan eller behöver vara det. Vi anser att den 

typen samarbeten kan ses som outsourcing av kompetenser.  

 

Tidigare har vi varit inne på att det finns kulturella svårigheter för tjänstedesignbyråer 

och managementkonsulter att konkurrera på varandras områden. Lyckosamma 

samarbeten kräver att företagen lär sig av varandra och förstår den andra parten Om 

parterna har olika målsättningar kan tjänstekvaliteten drabbas. Wilson et al. (2012, s. 

299-301). Det blir alltså viktigt för tjänstedesignbyrå och managementkonsult att 

diskutera målsättningar för att förstå den andre parten, samt enas om vad det är man ska 

leverera. Maultz & Sautter (1995, s. 241) menar att outsourcing sällan sker där det ena 

företaget faktiskt är bättre än det andra. Detta beror på att beställaren (av outsourcad 

tjänst) tenderar att underskatta den utomstående aktörens förmåga att leverera kvalitet. 

Respondenterna som jobbar för tjänstedesignbyråer verkar respektera 

managementkonsulternas effektivitet och kvaliteter, samtidigt som de verkar värdera 

tjänstedesignmetodiken högre. 

 

Malmberg, som representerar managementkonsultsidan, tycker att tjänstedesign gör en 

väldigt stor nytta, samtidigt som att han anser att affärsutvecklingen är den svåra biten. 

Parterna har alltså olika synsätt på vad som är den rätta metodiken, vilket enligt oss kan 

påverka värdet av partnerskap mellan sådana byråer. Trots detta menar vi ändå att 

tjänstedesignbyråer kan dra fördel av samarbeten med managementkonsulter. Den 

största fördelen skulle kunna vara att få utnyttja den sistnämndes klientnätverk. 

Brandenburger & Nalebuff (1995, s. 57) menar att det kan vara möjligt för vissa 

komplementleverantörer att kräva mer av vinstandelen än andra. Potentialen för 

samarbete eller antagonism bör tas i beaktning. Detta utgör alltså ytterligare ett hinder 

för partnerskap. Att tjänstedesignbyråerna får dra nytta av managementkonsulternas 

klientnätverk, kan enligt oss ses som ett incitament för den sistnämnde att kräva en 

större andel av vinsten. Quin & Himler (1994, s. 50) nämner att en nackdel med 

outsourcing är att beställaren (av outsourcingtjänsten) tappar kontroll över 

tjänstekvaliteten. Tjänstedesignbyråer som samarbetar med managementkonsulter 

tappar alltså kontroll över den slutgiltiga tjänsten. Det verkar finnas potential till 

samarbete eftersom konsulttyperna har olika styrkor inom tjänsteutvecklingsprocessen. 
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Men kulturella skillnader kan utgöra problem eftersom parterna idag har olika 

perspektiv på hur tjänsteutveckling ska utövas. Huruvida samarbete är möjligt bör 

emellertid endast bedömas från fall till fall och är beroende av företagsspecifika 

kulturer. 

 
Konkurrens med managementkonsulter 

Som tidigare nämnts har managementjätten Accenture nyligen förvärvat den stora 

globala tjänstedesignbyrån Fjord, vilket är ett tydligt bevis på att 

managementkonsulterna närmar sig tjänstedesign. Malmberg sa att: “Vi tycker att det 

fungerar bra att jobba tillsammans med de som är duktiga på tjänstedesign. Den dagen 

då tjänstedesignbyråerna säger att de inte kan hjälpa oss eftersom vi är konkurrenter, 

då är det klart att vi ska fundera på att skaffa den kompetensen där det behövs.” Både 

Transformator och Veryday börjar röra sig mot affärs- och organisationsutveckling och 

om fler aktörer gör detsamma kan det alltså bli aktuellt för Cordial att komplettera med 

tjänstedesignkompetens. Flertalet av våra intervjupersoner har förutspått utvecklingen 

av att managementkonsulter kommer närma sig tjänstedesign. Dahlman förklarade att 

managementkonsulter utgör ett substitut idag, men på sikt kanske tjänstedesign blir ett 

standardiserat redskap i managementkonsult-erbjudandet. Frågan är vilken inverkan 

detta kommer ha för tjänstedesignbyråer. Bergmark berättade att det finns många stora 

managementkonsulter i Sverige med tusentals anställda. Dessa företag har som tidigare 

nämnts fördelar som trovärdighet, resurser, starka relationer inom 

klientorganisationsnätverk och lång erfarenhet inom affärs- och 

organisationsutveckling.  

 

Vi har också nämnt att flera av våra respondenter anser att det behövs en viss kultur för 

att designtänket ska kunna frodas, vilket managementkonsulterna generellt sett verkar 

sakna. Detta har vi identifierat som ett etableringshinder för att utföra tjänstedesign. 

Wetter Edman menar att företagskulturen hos managementkonsulter kan orsaka 

problem och därmed bör tjänstedesignbyråerna bli tydliga med vad de är bra på 

gentemot managementkonsulterna. Moritz menade också han att det blir ganska lätt att 

se skillnaden mellan Veryday och managementkonsulter eftersom att de sistnämnda 

saknar den empatiska förmåga som krävs för att skapa tjänsteupplevelser som verkligen 

betyder någonting för slutkonsumenterna. Moritz menar att för kunder som är i trubbel 

anses managementkonsulter vara säkra kort; de är stora, smarta, välkända, och dyra. 

Porter (2008, s. 85) menar att företag bör vara särskilt uppmärksamma på förändringar 

inom andra branscher som kan göra substituten mer attraktiva än tidigare. 

Tjänstedesignbyråerna bör enligt detta resonemang vara uppmärksamma på hur 

managementkonsulterna genomför tjänsteutveckling. Enligt Moritz har de idag inte 

samma empatiska förmåga som tjänstedesigners, men om detta förändras kan 

managementkonsulterna utgöra ett mycket attraktivt substitut med tanke på deras andra 

styrkor, resurser och förmågor. 

 

Vi har redan nämnt att branscher med tydliga marknadssegment och företag som 

betjänar olika behov, är mer gynnsamma lönsamhetsmässigt. Samtliga respondenter har 

nämnt att tjänstedesignbyråer och managementkonsulter är bra på olika saker. Enligt 

samma resonemang som att tjänstedesignbyråerna bör positionera sig åt olika håll, bör 

därför även de tjänstedesignbyråer som satsar på affärs- och organisationsutveckling 

positionera sig annorlunda än managementkonsulter och vice versa. Även om 

managementkonsulter erbjuder tjänstedesign behöver inte områdets lönsamhet påverkas 

negativt ifall de båda konsulttyperna säljer projekt utifrån deras styrkor, istället för att 
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försöka utföra liknande projekttyper som den andra parten. (Porter, 1991, s. 39-40) 

skriver att skillnader i kultur, mål och strategier mellan konkurrenter kan innebära 

ständiga frontalkrockar på marknader. Detta kan medföra att företagen inte enas om 

områdets spelregler. Att tjänstedesignbyråer och managementkonsulter skiljer sig åt i 

företagskultur kan alltså orsaka en ökad rivalitet om företagen försöker utföra liknande 

projekt till samma kunder osv. Tjänstedesignbyråerna och managementkonsulterna har 

idag olika synsätt på vilken metodik som ska tillämpas. Samtidigt finns ett etiskt tänk 

bland tjänstedesignbyråerna om att det är samhället och slutkunderna i första hand som 

ska gynnas av tjänsteutveckling. Detta perspektiv ger oss uppfattningen att 

tjänstedesignbyråerna vill anta uppdrag som har stor potential att förbättra samhället. 

Om dessa uppdrag överlappar med managementkonsulternas områden kommer 

rivaliteten därmed att öka. 

 

Malmberg tycker att tjänstedesign gör en väldigt stor nytta men att det är en liten del av 

helheten i tjänsteutveckling. Malmberg beskrev sedan en dynamik mellan 

konsulttyperna som han tror kommer uppstå mellan de två konsultområdena: “Jag tror 

att tjänstedesignbyråerna håller på att etablera en ny standard - en ny lägsta nivå för 

oss managementrådgivare när det gäller att förstå sig på kundernas behov och hur 

dessa ska omsättas i praktiken. Jag tror att vi är inne på de här områdena, kanske inte 

alla processer, men mycket av det tjänstedesignbyråer gör idag, gör vi också. Det är 

klart att det handlar om kundvärdet i slutet. Vi kan inte lägre leverera en lägre nivå än 

deras snittnivå i den dimensionen. Därför måste managementrådgivare lyfta sig och det 

tror jag många har gjort.” Malmberg tror att det finns ett behov för nischade tjänster 

som tjänstedesign inom tjänsteutveckling och att det finns en stor marknad för det. Han 

fortsatte och berättade att: “... den kommer leva i åtminstone i 10 år likt ”business 

process re-engineering”, ”balance scorecard” och andra sådana managementbegrepp. 

Det är ofta så att många bolag etablerar sig runt den här typen av begrepp. De tar 

position och exploaterar den positionen väl. Sedan kompletterar de sin portfölj och 

konsekvenserna blir då att de måste upp till lägsta standarder eller bli bättre inom de 

områdena”. Malmberg menar att om t ex tjänstedesignbyråer växer och kompletterar 

sin portfölj med affärsutveckling, måste de kunna utföra detta åtminstone på den lägsta 

nivå som råder inom managementrådgivning. Han berättade vidare: “Det är en 

kompetensfråga och detta kommer att slå ut byråer. Det beror på vilka människor de 

lyckas rekrytera och hur de växer upp och lyckas leverera värde till 

klientorganisationerna. Detta är lättare sagt än gjort. Den dynamik som uppstår mellan 

tjänstedesign och managementrådgivning blir att respektive specialistområde kommer 

påverka varandra.” Malmberg verkar inte se någon framtid i tjänstedesign om det ska 

stå för sig själv, utan det måste kompletteras med affärsutveckling om dessa byråer ska 

kunna överleva långsiktigt. 

 

Detta är också något som de flesta av våra intervjupersoner håller med om. Huruvida 

tjänstedesignbyråerna kommer att lyckas på lång sikt, avgörs av deras förmåga att 

rekrytera den kompetens som behövs och av vad de faktiskt klarar av att leverera. 

Grönroos (2008, s. 270-271) skriver att när det gäller tjänster har personalen en stor roll 

i både tjänsteupplevelser och tjänstekvalitet. Vi anser att detta är särskilt viktigt när det 

gäller kunskapsintensiva tjänster och utan kompetent personal kommer 

tjänstedesignbyråerna inte kunna leverera. Områdena tjänste- och 

organisationsutveckling representeras båda av väletablerade managementkonsulter med 

lång erfarenhet. Både Moritz och Wetter Edman anser att tjänstedesign tillhandahåller 

metoder som är fantastiskt bra på att få olika expertområden och avdelningar att 
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samarbeta. Vi anser att detta är den främsta anledningen till att tjänstedesignbyråer kan 

bli duktiga på affärs- och organisationsutveckling. Frågan är vilka av 

tjänstedesignbyråerna som kommer kunna leverera. 
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6. Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer studiens syfte uppfyllas och studiens frågeställning besvaras. 

Genom detta påvisas både studiens praktiska och teoretiska bidrag.  

 

Resultatet visar att tjänstedesign är ett perspektiv och en metodik snarare än att det 

faktiskt bör ses som en egen bransch. Detta eftersom perspektivet behöver mynna ut i 

andra metoder/tjänster för att generera affärer. Implikationen blir därmed att 

tjänstedesignbyråer verkar till en stor del påverkas av liknande konkurrenskrafter som 

närliggande konsultområden. Således anser vi att tjänstedesignbyråer utgör en nisch 

eller ett område inom andra konsultområden/branscher som hjälper företag att förbättra 

sin lönsamhet. Vilken bransch detta rör sig om beror på den specifika byråns inriktning. 

Dagens nyckelaktörer är (i olika stor utsträckning) en del av det område som består av 

konsulter som arbetar med tjänsteutveckling och tillhörande organisationsutveckling, 

vilket idag representeras av managementkonsulter. Detta medför att i det långa loppet 

påverkas nyckelaktörerna (inom just tjänsteutveckling) av samma konkurrenskrafter 

som de som påverkar dessa managementkonsulter. 

 

Studien illustrerar att konkurrenssituationen inom det svenska tjänstedesignområdet 

idag gynnas av en nästan obefintlig rivalitet mellan nuvarande aktörer, en nästan 

obefintlig förhandlingsstyrka hos leverantörer och en låg förhandlingsstyrka hos 

köpare. Områdets lönsamhet begränsas av substitut som sätter tak på de priser som 

byråerna kan ta ut och beroende på avsaknaden av monetära etableringshinder. Även 

om tjänstedesignbyråernas konkurrenssituation varierar beroende på inriktning, liknar 

de varandra genom att de erbjuder tjänster inom tjänsteutveckling. Doberman, 

Transformator och Veryday ser varandra som områdets nyckelaktörer och främsta 

konkurrenter inom tjänstedesign. De påverkar inte varandra nämnvärt idag. 

Nyckelaktörerna samarbetar istället för att marknadsföra begreppet tjänstedesign och 

betydelsen av att utveckla affärer baserat på kundinsikter och tjänstebaserad logik. 

Konkurrenssituationen idag kan därmed ses som en kollektiv missionering för 

kundinsiktsdriven affärsutveckling. Tjänstedesignbyråerna verkar vara nästintill 

oberoende av leverantörer eftersom leverantörskostnader utgör en obetydlig del av den 

totala kostnaden. Köparnas förhandlingsstyrka är idag låg eftersom att det finns få 

aktörer som idag erbjuder tjänster av hög kvalitet inom tjänstedesign, samtidigt som 

marknaden är stor och växer i allt snabbare takt. Priserna begränsas idag av att köpare 

verkar vara i ett tidigt skede av den adoptionsprocess som Kotler (2005, s. 287) 

beskriver. Detta är emellertid en flyktig faktor och inte något som påverkar branschens 

struktur. Tjänstedesignområdets lönsamhet begränsas av substitut för tjänsteutveckling 

och andra angränsande områden som sätter tak på de priser som byråerna kan ta ut. 

Beroende på projektets karaktär finns olika substitut och således olika grader av hot. 

Det finns t ex managementkonsulter, digitala tjänsteutvecklare, varumärkesbyråer och 

andra substitut med hög trovärdighet och etablerade relationer som påverkar den 

pris/nyttorelation som tjänstedesignbyråer behöver erbjuda. Området har få monetära 

etableringshinder. Istället utgör tillit och uppbyggt rykte inom nätverk, differentierade 

tjänster, brist på kompetenta tjänstedesigners, behovet av tjänstedesignkultur hinder för 

att komma på en konkurrensmässig basis med dagens nyckelaktörer. De största 

etableringshot mot dagens nyckelaktörer som vi ser idag är managementkonsulter och 

internationella aktörer som diversifierar sig till den svenska tjänstedesignmarknaden. 

Under hot om en tilltagande konkurrenssituation strävar dagens nyckelaktörer efter att 
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öka sin trovärdighet genom att förbättra deras värdeerbjudanden, vilket kan ses som en 

faktor som begränsar lönsamheten om inte byråerna kan ta ut ett högre pris för sina 

insatser 

 

Resultatet visar att framtidsutsikterna ser ljusa ut för tjänstedesignbyråer. Allt fler 

företag i Sverige börjar utveckla tjänster istället för produkter. Idag lägger 

nyckelaktörerna ned tid och resurser på att utbilda marknaden om vad tjänstedesign är 

för något. Detta verkar löna sig eftersom marknaden får allt större kännedom om 

tjänstedesign och företagens projekt blir fler och större, samtidigt som 

försäljningssiffrorna är stiger. Intervjupersonerna är ense om att antalet företag som 

erbjuder tjänstedesign kommer öka under de närmaste åren. Fyra av respondenterna är 

eniga om att nyckelaktörerna på den svenska tjänstedesignmarknaden kommer vara 

desamma i framtiden, med möjligtvis några nytillskott. Det verkar finnas en stor 

outforskad marknad för tjänstedesign idag, vilket är en faktor som skulle kunna 

motverka en intensifierad rivalitet trots att fler aktörer tillkommer. 

Tjänstedesignprojektens räckvidd begränsas idag av att flera köpare är i ett tidigt skede 

av adoptionsprocessen. När fler företag har provat på tjänstedesign, finns det potential 

för mer omfattande projekt, och därmed högre priser på projekten. 

 

Tjänstedesignbyråer och managementkonsulter närmar sig varandra både som 

konkurrenter och samarbetspartners. Dagens tjänstedesignbyråer genomgår 

utvecklingsprocesser för att etablera sig inom nya områden. Porter (1991, s. 166-167) 

skriver att evolutionära processer driver branscher mot dess potentiella struktur och att 

det finns en rad strukturer som branscher har möjlighet att ta beroende på aktörernas 

framtida inriktningar. Det är svårt att förutspå områdets framtidsutsikter eftersom detta 

kan skilja sig beroende på hur de olika byråerna kommer inrikta sig. Dagens byråer 

siktar på att konkurrera med andra områden som exempelvis managementkonsulternas. 

Tjänstedesignbyråer och managementkonsulter verkar närma sig varandra eftersom det 

finns tecken på att konsulttyperna integrerar varandras metodik. Båda företagstyperna 

utför delar av den tjänsteutvecklingsprocess som Wilson et al. (2012, s. 172, 174-175) 

beskriver. Tjänstedesign kan som tidigare nämnts betraktas som ett område eller en 

nisch branschen för managementkonsulter. De två konsulttyperna verkar idag vara bra 

på olika delar av tjänsteutvecklingsprocessen. Managementkonsulterna verkar vara 

bättre på affärsrelaterade delar av processen och därmed bättre på att implementera 

utvecklingsprojekt. Vi tolkar det som att våra respondenter som arbetar med eller 

undervisar i tjänstedesign anser att tjänstedesignbyråer är bättre på idégenerering, 

konceptutveckling och framförallt duktiga på att involvera många olika aktörer i 

utvecklingen. Konsulttyperna skiljer sig kulturellt sett i hur de utför tjänsteutveckling. 

Managementkonsulterna anses sakna tjänstedesignkultur vilket skulle kunna begränsa 

deras potentiella värdeskapande. Samtidigt verkar det som att tjänstedesignbyråernas 

värdeskapande begränsas av bristen på affärsinriktad kultur, vilket medför bristfälliga 

förmågor i att leverera robusta underlag för investeringsbeslut. Vilka 

tjänstedesignbyråer som i framtiden kommer vara konkurrenskraftiga gentemot 

managementkonsulterna avgörs av vilken kompetens de lyckas bygga upp för att bli 

mer affärsinriktade. Åt andra hållet gäller det för managementkonsulterna att 

överkomma de kulturella barriärer som krävs för att kunna leverera tjänstedesign av 

högsta kvalitet. Det verkar finnas potential till samarbete eftersom konsulttyperna har 

olika styrkor inom tjänsteutvecklingsprocessen. Kulturella skillnader kan utgöra 

samarbetsmässiga problem eftersom parterna idag har olika perspektiv på hur 



Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 
Examensarbete, 30 hp 

 
84 

 

tjänsteutveckling ska utövas. Huruvida samarbete är möjligt bör emellertid endast 

bedömas från fall till fall och är beroende av företagsspecifika kulturer.  

Områdets framtidsutsikter påverkas av svårförutsägbara förändringar på köparsidan. 

Vi har identifierat tre olika potentiella förändringar inom klientorganisationerna som 

skulle kunna påverka framtidsutsikterna för tjänstedesignbyråer. När vi analyserade våra 

intervjuer framgick det att en viktig tänkbar förändring är att dagens företag generellt 

sett behöver omorganiseras för att personalen som faktiskt utför tjänsterna ska få mer 

stöd av organisationen för att beslut ska kunna fattas närmare slutkunden. Därmed 

skulle företagen kunna generera större kundvärde. Eftersom vi inte vet hur denna 

omstrukturering skulle kunna se ut, kan vi inte avgöra vilken inverkan den kan medföra 

på konkurrenssituationen för tjänstedesignbyråerna. Det fanns vissa förhoppningar hos 

våra respondenter om att tjänstedesign kan hjälpa organisationer att transformeras till att 

fokusera sina resurser där kundvärde skapas och därmed skulle tjänstedesign kunna 

påskynda klientorganisationernas strukturella utveckling. Den andra stora förändringen 

som troligen kommer ske är att klientorganisationerna integrerar tjänstedesign, vilket 

det finns tecken på redan idag. Våra respondenter är eniga om att köparna utgör ett 

allvarligt hot om integration bakåt, vilket vi menar kan begränsa områdets totala 

lönsamhet i det långa loppet. Detta eftersom höga byråpriser medför att köparna får 

incitament att genomföra tjänsteutvecklingen själva. Den tredje potentiella förändringen 

är att köparna får större budgetar för utveckling av tjänster. Detta skulle kunna medföra 

lägre priskänslighet hos köpare. Köparnas förhandlingsstyrka är emellertid också 

beroende av vilken grad de kommer integrera tjänstedesign och därför blir det svårt att 

avgöra om budgetökningen kommer förändra tjänstedesignbyråernas 

förhandlingsstyrka. 

 

Nyckelaktörerna verkar allt mer konkurrera på samma dimensioner inom den svenska 

marknaden och samtidigt har de liknande storlek på sina personalstyrkor som arbetar 

med tjänstedesign. Detta är två faktorer som kan intensifiera rivaliteten mellan aktörerna 

och därmed begränsa lönsamheten i branschen, enligt Porter (1991, s. 37; 2008, s. 86). 

Om nyckelaktörerna fortsätter att närma sig varandra och att konkurrera på samma 

dimensioner, riskerar företagen att påverka varandras lönsamhet negativt. Företagen 

samarbetar idag bland annat för att försäkra sig om att inte påbörja dumma priskrig. 

Samarbetet bör förstås motverka negativ konkurrens och kan därmed skapa goda 

framtidsutsikter för aktörerna. 

 

Studiens resultat visar att det finns potential för olika positioneringar för 

tjänstedesignbyråer. Några exempel på de inriktningar som har identifierats är: 

fullservicebyråer som genomför tjänsteutvecklingsprocesser; byråer som fokuserar på 

utvalda delar av tjänsteutvecklingsprocessen och som samarbetar med andra aktörer för 

att kunna täcka hela processen; digitala tjänstedesignbyråer; samt byråer som inriktar 

sig på myndigheter. Om tjänstedesignbyråerna delar upp marknaden mellan sig och 

uppfyller olika behov på den, kommer områdets lönsamhet att gynnas. Vi anser att 

transparensen mellan dagens byråer kan främja en sådan utveckling eftersom företag då 

lättare kan hitta gynnsamma positioneringar. 

 

Resultatet visar att kvalitativa femkraftsanalyser är tillämpbara för att identifiera 

faktorer som påverkar unga områden och deras konkurrenssituationer. Kvantitativa 

femkraftsanalyser verkar vara svagare på att förutspå utvecklingen på kraftigt 

dynamiska områden. Sådana analyser ger emellertid trovärdigare resultat över 

dagsaktuell konkurrenssituation. Ett av studiens syften var att ta ställning till 
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femkraftsanalysens tillämpbarhet på dynamiska konkurrenssituationer. Som tidigare 

nämnts, anser vi att tjänstedesignbyråerna inte utgör en egen bransch, utan snarare 

nischer inom andra branscher. Som tydligt framgår i studiens teoretiska referensram, är 

femkraftsmodellen skapad för att analysera just branscher. Porter (2008, s. 91) skriver 

att det är upp till analytikern att definiera vilken bransch som undersöks och att 

femkraftsanalysens design automatiskt korrigerar eventuella misstag. Vi menar att 

oavsett om man ser tjänstedesign som en bransch, område eller nisch, kan 

konkurrenssituationen analyseras med hjälp av femkraftsanalysen. Detta t ex eftersom 

oavsett om konkurrenter klassificeras som direkta rivaler eller substitut, tar analysen 

hänsyn till dem. Modellen, i sin enkelhet, var tillämpbar för att analysera unga, 

dynamiska branscher likt tjänstedesignområdet eftersom de fem krafterna fanns 

representerade även här. Det visade sig tidigt att det blev irrelevant för oss att på djupet 

undersöka leverantörernas förhandlingsstyrka, eftersom dessa utgör en obetydlig del av 

företagens kostnader. Porter (2008, s. 87) skriver att femkraftsanalysen bör i så stor 

utsträckning som möjligt undersöka branschstrukturen baserad på kvantitativ data. Vi 

anser att en kvantitativ analys skulle kunnat begränsa studiens resultat gällande 

framtidsutsikter. Detta eftersom en sådan analys skulle vara baserad på data över 

företeelser som redan inträffat eller som inträffade under studiens gång, och således 

skulle vi inte fått ta del av respondenternas spekulationer om framtiden. Därigenom drar 

vi slutsatsen att kvantitativa femkraftsanalyser kan vara svaga gällande att analyser 

dynamiska branschers framtidsutsikter. En kvantitativ femkraftsanalys skulle emellertid 

gett större trovärdighet angående den dagsaktuella konkurrenssituationen. Vårt resultat 

angående dagens konkurrenssituation för tjänstedesignbyråer, grundar sig på våra 

tolkningar av respondenternas uppfattningar och därmed har vi inte kunnat mäta 

konkurrenskrafternas påverkan. Detta var dock inte heller studiens syfte.  

 
Studiens resultat förklarar dynamiken som uppstår vid framkomsten av en ny konsultnisch: 

nya konsultnischer påverkar angränsande områden och branscher genom att konkurrera 

med nya tjänster och genom att den nya metodiken integreras av företagen inom de 

angränsande områdena. Samtidigt måste den nya nischen skaffa sig kompetens för att 

kunna tillhandahålla tjänster som lever upp till de angränsande områdenas lägsta nivå. 

Tjänstedesignbyråer tar klivet in på redan existerande branscher för att konkurrera med 

etablerade aktörer. Samtidigt som begreppet ökar i popularitet, integrerar angränsande 

områden, som managementkonsulter och varumärkesbyråer metodiken för att öka sina 

värdeerbjudanden. Om tjänstedesign fortsätter att öka i popularitet kommer allt fler 

aktörer från närliggande branscher att anamma metodiken och därmed kommer dagens 

tjänstedesignbyråer stå inför en ökande rivalitet. För att dagens aktörer ska kunna 

överleva långsiktigt behöver de skaffa sig kompetens för att leverera tjänstekvalitet på 

likvärdig nivå som den angränsande branschens aktörer erbjuder. I figur 5 presenteras 

en modellen: Dynamiken som uppstår vid framkomsten av en ny konsultnisch. Modellen 

visar hur den nya nischen påverkar och påverkas av angränsande branscher. Den nya 

konsultnischen, börjar konkurrera med redan existerande branscher som nischen 

angränsar till genom att tillhandahålla nya tjänster. De nischade konsulterna använder 

sig av den närliggande branschens metodik. 
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Den angränsande branschen integrerar konsultnischens metodik allt eftersom den ökar i 

popularitet på marknaden. När konsultnischen har mognat kommer nischaktörernas och 

den angränsande branschens tjänster att överlappa varandra. Detta eftersom aktörerna på 

den närliggande branschen då har anammat metodiken för att komplettera deras 

tjänsteportfölj. Samtidigt har företagen inom konsultnischen då kompletterat sin 

tjänsteportfölj med den angränsande branschens tjänster för att kunna anses som 

konkurrensmässiga aktörer inom branschen. Enligt detta resonemang kommer alltså 

tjänstedesignbyråerna, om de fortsätter i samma riktning som idag, bli en del av 

managementkonsultbranschen i framtiden. Beroende på hur köparnas adoptionsprocess 

av den nya konsultnischen resulterar, och därmed hur populär nischen blir, kommer 

graden av överlappning öka mellan de två områdena.  

  

Figur 5.  Dynamiken som uppstår vid framkomsten av en ny konsultnisch 
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7. Rekommendationer  

7.1 Praktiska rekommendationer 
På samma sätt som managementkonsulter kan ha kulturella svårigheter med att 

implementera tjänstedesign, kan tjänstedesigners få svårigheter att anamma 

managementkonsulternas metoder. Därför rekommenderar vi tjänstedesignbyråer att 

analysera huruvida de själva ska satsa på den typen av rådgivning eller om det är mer 

gynnsamt att samarbeta tätt ihop med managementkonsulter. Vidare föreslås det att 

tjänstedesign är ett kostnadseffektivt sätt för organisationer att spara pengar samtidigt 

som det förbättra värdeerbjudandet för köparnas kunder. Stämmer detta, bör metodiken 

kunna användas för att tillfredsställa behov hos köpare som inte har råd med 

traditionella managementkonsulttjänster. Detta skulle kunna vara ett sätt för 

tjänstedesignbyråer att undvika direkt konkurrens med de stora 

managementkonsulterna. 

 

Dagens nyckelaktörer närmar sig varandra vad gäller strategi. Vi rekommenderar dem 

därför att analysera situationen för att avgöra om det finns utrymme för företagen att 

konkurrera på samma dimensioner eller om företagen istället bör distansera sig från 

varandra. Vi rekommenderar också dagens tjänstedesignbyråer att hitta positioner på 

marknaden där konkurrenskrafterna är svaga, där de kan använda sina interna förmågor 

och resurser på bästa sätt. Eftersom köpare utgör ett allvarligt hot om vertikal 

integration bakåt, kan områdets totala lönsamhet påverkas negativt i framtiden. Därför 

bör tjänstedesignbyråer rikta sig till köpargrupper som utgör mindre hot av att integrera 

deras tjänster. Beroende på tjänstedesignprojektens karaktär, varierar hotet från 

substitut. Således rekommenderar vi att tjänstedesignbyråer strategiskt bör välja 

positioner där hotet från substitut är lägre. Som nämnts i slutsatsdelen förespås 

klientorganisationer förändras strukturellt sett. Avslutningsvis rekommenderar vi 

därmed byråer att analysera hur dessa förändringar kommer se ut. På så vis kan byråer 

strategiskt och proaktivt förbereda sig inför potentiella utmaningar. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har inte fastställt hur konkurrenskrafterna kommer att påverka området i 

framtiden. Vi föreslår därför fortsatt forskning om tjänstedesignbyråernas dynamiska 

konkurrenssituation. Vi drog slutsatsen att klientorganisationerna förespås 

omorganiseras. Eftersom vi inte vet hur denna omstrukturering kommer se ut, kan vi 

inte heller avgöra vilken inverkan det kommer att ha på konkurrenssituationen för 

tjänstedesignbyråerna. Det finns redan forskning som föreslår organisatoriska 

förändringar för att generera högre kundvärde (se t ex Grönroos, 2008, Wilson et al., 

2012, Morgan et al., 2009). Som framgår i studiens slutdiskussion, finns det 

förhoppningar om att tjänstedesign kan påskynda klientorganisationernas 

organisatoriska transformationer. Vi föreslår därmed också forskning om hur 

tjänstedesignbyråerna hjälper sina kunder att transformeras för att på så sätt öka 

förståelsen över hur organisationernas omstrukturering kan ta form och därmed påverka 

konsultbranschen. 
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Eftersom ett av studiens resultat visade att det finns ett tydligt hot från 

klientorganisationerna om vertikal integration bakåt, föreslår vi framtida forskning som 

undersöker hur starkt detta hot är. Detta kan t ex göras genom att tolka trendsättande 

företags åsikter om tjänstedesign, samt genomföra en marknadsundersökning för att ta 

reda på vilka organisationer som redan har implementerat tjänstedesignavdelningar in-

house. Svenska tjänstedesignbyråer kan potentiellt sett, inrikta sig på köparsegment som 

utgör ett lägre hot av vertikal integration bakåt. Således rekommenderar vi också 

framtida forskning om vilka köparsegment som utgör mindre trovärdiga hot om detta. 

En sådan studie skulle gynnas av att utformas enligt teorier om faktorer som påverkar 

organisationers möjligheter och incitament för vertikal integration, för att sedan 

undersöka organisationernas förutsättningar. 

 

Studiens resultat visade att tjänstedesignbyråer verkar vara kompetenta inom 

idégenerering, konceptutveckling och på att involvera många olika aktörer i 

tjänsteutvecklingen. Managementkonsulter verkar vara bättre på affärsrelaterade delar 

av utvecklingsprocessen och därigenom bättre på implementering av tjänster. Därför 

rekommenderar vi framtida studier som undersöker hur tjänstedesignmetodik kan 

kombineras med managementkonsulternas metoder för affärs- och 

organisationsutveckling för att bättre kunna implementera projekt inom tjänstedesign. 

Vi anser att en sådan studie skulle gynnas av “action-based research-metodik”, där 

forskaren själv är med och påverkar det undersökta fenomenet genom att experimentera 

med olika metoder. 

 

Vi har framförallt undersökt konkurrenssituationen för tjänstedesignbyråer utifrån 

nischkonsulternas perspektiv. Endast en representant från managementkonsulternas 

område har deltagit i studien. Därför rekommenderar vi genomförandet av en studie 

med fokus på managementkonsulternas åsikter om tjänstedesign för att avgöra hur 

trovärdigt hot dessa konsulter utgör om att anamma tjänstedesignmetodik. Slutligen vill 

vi även rekommendera forskning om tjänstedesignprojektens värde för både beställare 

och slutkonsumenter. Den typen av forskning är relevant för att faktiskt kunna avgöra 

metodikens effektivitet gentemot exempelvis managementkonsulternas. Detta skulle 

kunna göras genom att undersöka hur designade tjänster använts ett år efter 

implementeringen och sedan mäta den utvecklade tjänstens effekt för 

klientorganisationerna och på tjänsteanvändarnas attityder och lojalitet   
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8. Sanningskriterier 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kvalitetskriterier gällande kvantitativ forskning. 

Dessa kriterier kan även appliceras även på den kvalitativa forskningen. Däremot finns 

det en stor del av forskarkåren som anser att validitet och reliabilitet är irrelevanta 

kriterier för att få en bild av kvaliteten i en kvalitativ undersökning. Reliabilitets- och 

validitetskriterier bygger på förutsättningen att det är möjligt att finna en sann bild på 

verkligheten. (Byrman & Bell, 2005, s. 304-306) Guba & Lincoln (i Bryman & Bell, 

2005, s. 306-309) föreslår användning av alternativa sanningskriterier i den kvalitativa 

forskningen, nämligen trovärdighet och äkthet. Nedan kommer vi diskutera huruvida 

vår studie förhåller dessa alternativa sanningskriterier. 

 

8.1 Trovärdighet 
Trovärdighetskriteriet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Alla dessa delkriterier har en 

motsvarighet i den kvantitativa forskningen. Således kan tillförlitlighet jämföras med 

intern validitet; överförbarhet med extern validitet; pålitlighet med reliabilitet; och 

möjligheten att styrka och bekräfta är ekvivalent med objektivitet. (Bryman & Bell, 

2005, s. 306) Vi kommer nedan att redogöra för hur vår studie förhåller sig till dessa 

delkriterier inom trovärdighetskriteriet. 

 

Tillförlitlighetskriteriet bygger på avgörandet av hur pass acceptabelt det som forskaren 

har kommit fram till är, i andra personers ögon. Särskilt om det kan finnas flera möjliga 

men olika beskrivningar av den sociala verkligheten. Tillförlitlighet i studiens resultat 

bedöms utifrån om studien har genomförts enligt de regler som existerar. Dessutom bör 

studiens respondentvalidering kontrolleras genom att rapportera resultaten till de 

personer som befinner sig i den sociala verkligheten som studerades för att få 

bekräftelse på att forskaren har uppfattat den studerade verkligheten på ett riktigt sätt. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Under studiens gång har vi genomfört två typer av 

intervjuer: respondentintervjuer samt informantintervjuer (Se 4.1.2 Val av 

respondenter). Båda typer av intervjuer har spelats in och transkriberats, enligt samtliga 

respondenternas godkännande. Vidare har tre av våra sju respondenter efterfrågat ett 

exemplar av det sammanställda empiriska materialet, som innehåller deras svar. Detta 

gjordes för att bekräfta att vi hade uppfattat åsikterna korrekt, samt för att få 

respondenternas godkännande på det som offentligt publiceras. Detta för att inte 

företagshemligheter skulle offentliggöras. Vidare har det faktum att samtliga intervjuer 

har spelats in och transkriberats, gjort det möjligt för oss att gå tillbaka till materialet 

och lyssna genom det i de fall då vi vår osäkra. Vi anser därmed att insamlad data från 

samtliga intervjuer lever upp till kriteriet tillförlitlighet, trots att respondentvalidering 

endast skedde med tre respondenter. För att tydliggöra hur vi har kommit fram till 

studiens slutsatser, har vi i kapitel 4 Praktisk Metod redogjort för hur vi har burit oss åt 

vid datainsamlingen, resultat- samt analysframställningen. Vi har dessutom redogjort 

för förvirringen om branschens definition, samt olika uppfattningar om tjänstedesign 

samt hur detta kan ha begränsat och påverkat studiens tillförlitlighet. Således anser vi att 

även respektive läsare har förutsättningar att kunna själv avgöra huruvida studiens 

resultat lever upp till kriteriet om tillförlitlighet. 
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Bedömning av studiens överförbarhet avgörs genom en värdering av huruvida 

forskningens resultat kan anses vara överförbar till en annan situation eller en annan 

kontext. I den kvalitativa forskningen tenderar resultaten att bli fokuserade på 

kontextens unikhet, vilket beror på att kvalitativa studier ger oftast djupare och inte 

bredare kunskap. (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har tidigare nämnt att branschen 

som utgörs av tjänstedesignbyråer i Sverige är ett ungt och relativ litet område, som 

innehåller få aktörer. Vi har intervjuat representanter från de företag som anses vara 

ledande inom branschen. Dessutom har personer från företagen som tangerar branschen 

från substitut- och kundsidan och personer med ett akademiskt perspektiv på 

tjänstedesign intervjuats. Utifrån intervjuerna har vi fått en stor insikt i branschen. 

Alltså menar vi att studiens resultat kan anses bidra till en ökad förståelse enligt 

studiens syfte, samt att resultaten gäller för andra företag inom samma kontext. Däremot 

menar vi att utifrån de diskussioner som har presenterats, kan läsarna själva bedöma 

huruvida resultatet går att applicera på företag i andra kontexter. Vidare var ett av 

studiens syfte att ta ställning till femkraftsanalysens tillämpbarhet på dynamiska 

branscher. Vi har diskuterat att en kvalitativ femkraftsanalys, likt den vi har utfört i 

denna studie, var tillämpbar gällande tjänstedesignområdet och att kvantitativ analys 

skulle begränsat vårt resultat rörande konkurrenssituationens framtidsutsikter. Vi tror att 

detta också kan gälla andra dynamiska konkurrenssituationer eftersom kvantitativa 

analyser bygger på siffror över saker som redan hänt, eller händer just nu. För att få 

djupare kunskap om framtiden behövs därmed en mer tolkande metod. Huruvida detta 

stämmer kan vi bara spekulera i eftersom vi trots allt endast har undersökt en bransch. 

Dessutom är det analytikern i fråga som väljer hur analysen ska utföras, varför detta 

kommer skilja sig från fall till fall. Det vi med säkerhet kan säga är att en kvalitativ 

femkraftsanalys var tillämpbar i vår studie. 

  

Pålitlighet innebär att forskarna borde anta ett granskande synsätt under studiens gång, 

genom att återge och tillgängliggöra en fullständig redogörelse för forskningsprocessens 

faser. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att kritiskt granska processen och 

studiens kvalitet, både för forskarna under studiens gång, och i efterhand av 

utomstående läsare. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har tydligt redogjort för samtliga 

faser i vår studie. Under introduktionskapitlet redogjorde vi bland annat för studiens 

problembakgrund, formulerat forskningsproblemet och studiens syfte. Vidare har vi 

redogjort för de vetenskapliga utgångspunkter som vi hade under studiens gång. Vi har 

dessutom redovisat för vårt val av teorier, beskrivit dessa samt diskuterat hur vi anser att 

dessa går att applicera på det studerade området. Här är det viktigt att påpeka att vi 

tillsammans har gått genom all litteratur och alla artiklar som har använts i studien för 

att minimera risken för misstolkningar av den valda litteraturen och vetenskapliga 

artiklar. Vidare har vi redogjort för hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet av vår 

studie. Därefter har empiri- och analysframställning redovisats. Slutligen har vi 

redogjort för våra slutsatser. Studiens transparens samt det faktum att den skriftliga 

redogörelsen för studien har kontinuerligt lästs och granskats av handledare, menar vi är 

tecken på att delkriteriet pålitlighet kan anses vara uppfylld. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera byggs på att forskare bör säkerställa att hen har 

agerat i god tro och inte medvetet låtit sin teoretiska inriktning eller sina personliga 

värderingar påverka forskningsprocessen och resultatet. (Bryman & Bell, 2005, s. 307-

308) Som det nämndes i kapitel 2 - Vetenskapliga utgångspunkter byggs vår forskning 

på det deduktiva angreppssättet. Detta innebär att det framkommer ett starkt samband 

mellan utformning av studiens teoretiska referensram och studiens empiriska del. 
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Dessutom är studiens problemformulering och syfte väl sammankopplade med studiens 

teoretiska del. Därmed anser vi att risken för att vi som forskare påverkat studien utifrån 

våra personliga och teoretiska värderingar har minimerats. Jacobsen (2002, s. 44) 

föreslår fyra tolkningsnivåer för det deduktiva angreppssättet. Vi har gjort vår egen 

tolkning av den tidigare forskning som vi har tagit del av. Vidare har våra 

intervjupersoner gjort sina egna tolkningar på våra frågor och svarat utifrån den 

tolkningen. I nästa steg har vi tolkat respondenternas svar för att generera empirisk data. 

Till sist tolkar läsare resultatet från vår studie. Således är vi medvetna om risken för 

subjektiva tolkningar under forskningsprocessen. Däremot anser att vi som forskare har 

agerat i god tro, eftersom att vi under hela processen har strävat efter att inte låta våra 

personliga värderingar och åsikter påverka studiens genomförande och resultat. 

Eftersom vi har arbetat i par och samtidigt med stor medvetenhet för samtliga val under 

hela studiens gång, anser vi att trots vår konstruktionistiska verklighetssyn, har risken 

för subjektiva tolkningar minimerats. 

 

8.2 Äkthet 
Äkthet eller autenticitet är det andra sanningskriteriet för kvalitativa studiers resultat. 

Detta kriterium består av fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa kriterier 

rör frågor om allmänna forskningspolitiska konsekvenser. (Bryman & Bell, 2005, s. 

308-309) Nedan kommer vi mer konkret redogöra för dessa delkriterier, samt för hur 

vår studie förhåller sig till respektive kriterium. 

 

Det första äkthetskriteriet, rättvis bild, bygger på forskarnas förmåga att illustrera en 

rättvis bild av respondenternas uppfattningar (Byman & Bell, 2005, s. 309). Vår studies 

deduktiva angripssätt har skapat ett ramverk för studiens genomförande och därigenom 

påverkat analys av data samt sammanställning av resultaten. Dessutom har olika 

respondenters åsikter framhävdats i olika stor utsträckning eftersom att olika intervjuer 

har bidragit med olika grad av relevans. Däremot har vi försökt att ge en rättvis bild av 

samtliga respondenters åsikter och uppfattningar. För att kunna levandegöra våra 

respondenters åsikter och uppfattningar på ett mer korrekt sätt har vi transkriberat alla 

intervjuer och använt oss av både citat och sammanfattningar under 

empiriframställning. Dessutom har vi båda granskat det empiriska materialet för att 

reducera risken för misstolkning och missvisande bilder av respondenternas åsikter och 

uppfattningar. 

 

Ontologisk autenticitet baseras på studiens förmåga att bidra till respondenternas 

förbättrade förståelse av den sociala miljö eller situation som de befinner sig i (Bryman 

& Bell, 2005, s. 309). Vår studie baseras på svaren från respondenter som befinner sig i 

ledningspositioner på företag som är verksamma inom tjänstedesignbranschen eller 

tangerar den från substitut- eller kundsidan, samt på svaren från två respondenter som 

har mycket kunskap om branschen utifrån ett icke-företagsperspektiv. Med andra ord 

belyses konkurrenssituationen för svenska tjänstedesignbyråer från flera olika 

perspektiv. Således anser vi att genom att läsa studien kan respondenterna troligtvis öka 

sin förståelse för tjänstedesignbranschen, vilket utgör den sociala miljön som våra 

respondenter antingen befinner sig eller tangerar med sina erbjudanden och 

föreläsningar. Enligt samma resonemang anser vi att studien lever även upp till 

delkriteriet pedagogisk autenticitet. Detta beskrivs av Bryman & Bell (2005, s. 309) 

som studiens förmåga att bidra till respondenternas förståelse för hur andra personer i 

samma sociala miljö upplever den. Katalytisk autenticitet berör frågan om huruvida 
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respondenternas deltagande i studien bidrar till deras förmåga att förändra den 

situationen som de befinner sig i (Bryman & Bell, 2005, s. 309). I studiens sjunde 

kapitel redogörs det för de rekommendationer som vi ger företagen utifrån studiens 

resultat, analys och diskussion. Således anser vi att studien skapar förutsättningar för att 

de företagen som befinner sig i tjänstedesignbranschen, tangerar den med sina 

erbjudanden eller påverkas av den, kan positionera sig gynnsamt inom 

tjänstedesignbranschen. Dessutom anser vi att studien ger förutsättningar för 

utomstående respondenter att skapa sig en större insikt i branschen. Detta medför att de 

kan hålla sig mer uppdaterade om konkurrenssituationens utveckling. Taktisk 

autenticitet berör frågan om huruvida studien bidrar till att respondenternas möjligheter 

att genomföra de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Eftersom att det är 

upp till respondenterna att avgöra huruvida våra rekommendationer ska tas hänsyn till, 

anser vi att det är svårt att bedöma detta kriterium. 
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Appendix A – Figurer och tabeller 

Figur till avsnitt 3.1.2 Karaktäristiskt för tjänsteföretag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Figur 2 Total upplevd kvalitet (Källa: Grönroos, 2008, s. 85) 
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Figur till avsnitt 4.3 Utformning av intervjuer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. Intervjumanualens struktur.   
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Appendix B - Intervjumanual 

En generell manual till intervjupersoner som representerar 
företagen. 

Bakgrund 

 Berätta lite grann om dig själv, din bakgrund och roll på företaget? 

 Berätta lite grann om ditt företag, vad är företagets utbud? 

 Perspektiv och insikt i företaget 

 Vad är tjänstedesign? 

 Hur arbetar ditt företag med tjänstedesign? 

 Hur länge har ni hållit på med tjänstedesign? 

 Hur stor del av er verksamhet handlar om tjänstedesign? 

 Hur snabbt växer ert företag, er tjänstedesignavdelning? 

 Hur ser du på den bransch som tjänstedesignaktörer i Sverige är en del av? 

 Hur definierar du den? Hur ser du på konkurrenssituationen i branschen?  

 Nuvarande konkurrens 

 Vilka är era närmaste konkurrenter?·  

 Vilka kostnader har en tjänstedesignbyrå? 

 Vilka är tjänstedesignbranschens viktigaste aktörer? Hur påverkar de er? 

Berätta om dem? 

 Berätta om deras storlek, strategi, utbud, kunder, lokalisering, likheter, särdrag, 

pris (och prisdrivare), kostnader (och drivare), vinster (pris-kostnad), 

målsättning etc. 

 Vilka andra aktörer påverkar er? 

 Berätta om Service Design Network 

Hot från substitut 

 Finns det några andra tjänster som tjänstedesign konkurrerar med?  

 (Substituttjänster, tjänster som ersätter tjänstedesign, andra metoder som kan 

utföra samma uppgifter.) 

 Vilka är de viktigaste aktörerna/konkurrenterna inom denna kategori? 

 Vilka företag/tjänster drabbas negativt av att tjänstedesign växer? 

 Är det dyrt med tjänstedesign jmf andra konsulttjänster?  

Köparnas förhandlingsstyrka 

 Vilka typer av kunder har ditt företag? 

 Vilka typer av kunder har tjänstedesignbyråer generellt sätt? 

 Från vilken del av köparnas konsultbudget går pengarna till tjänstedesign? 

Skiljer det sig mellan olika aktörer? 

 Hur ser förhandlingen ut med kunden? Händer det att ni sänker pris, prisar in 

er? 

 Hur ser köparnas förhandlingsstyrka? Kan ni aktörer sätta vilket pris som helst? 

varför/varför inte? 

 Hur viktig är konsulttjänster inom tjänstedesign för kunden. Hur stor del av 

kundens totala kostnader/konsultkostnader utgör den? 

 Hur pass bra känner marknaden till tjänstedesign idag? 

 Etableringshinder 

 Vad krävs för att vara en aktör inom branschen? 

 Kompetens, trovärdighet, resurser, storlek kultur? 
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 Vad finns det för hindrar nya aktörer? 

 Managementkonsulter? 

 Internationella företag? 

 Kunder? 

 Andra konsulter som undersökningsbyråer, varumärkeskonsulter etc. 

Leverantörer 

 Vilka leverantörer till tjänstedesign finns det? Hur påverkas ni av dem? 

Mognad 

 Vad är tjänstedesignbranschen i för någon slags fas? 

Framtid 

 Vad tror du om framtidsutsikterna för tjänstedesignbyråer? 

 Vilka tror du kommer använda tjänstedesign i framtiden? 

 Hur kommer konkurrenssituationen se ut i framtiden för 

tjänstedesignbranschen? 

 Om 5, 10, 15 år? 

 Vilka aktörer? 

 Hur skiljer sig aktörernas utbud, vilken påverkan på nuvarande ftg? 

 Hur kommer konkurrensen med andra konsulttyper ser ut? 

 Hur kommer tjänstedesignprojekt se ut i framtiden? 

 Hur ser köparnas förhandlingsstyrka ut i framtiden? 

 Kommer de ha tjänstedesignkompetens? 

 Hur kommer situationen med tjänsteutbildningar, hur kommer det förändras? 

 Kommer uppköp inträffa från stora internationella, managementkonsulter etc? 

Hur skulle det kunna påverka? 

 Finns risken för att tjänstedesign kortvarig fluga? 
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En generell manual till representanter från universiteter. 

Bakgrund 

 Berätta lite grann om dig själv och det du arbetar med? 

 Har du någon relation till tjänstedesignbranschen? 

 Har du jobbat med tjänstedesign? 

 Berätta lite om de utbildningar inom tjänstedesign som finns i Sverige idag. 

Definition 

 Vad är tjänstedesign? Beskriv metoden. 

 Beskriv olika tjänstedesignprojekt. 

 Beskriv en tjänstedesignprocess mer detaljerad. 

 Varför ska tjänstedesign användas? 

 Har tjänstedesign några svagheter? 

Konkurrens 

 Berätta om den bransch som tjänstedesignbyråer i Sverige är en del av. 

 Vad vet du om den? 

 Hur ser den ut? 

 Hur definierar du den? 

 Vilka slags aktörer ser du i tjänstedesignbranschen? 

 Vilka är branschens viktigaste aktörer? 

 Vad vet du om dem? 

 Hur påverkar de varandra? 

 Vet du någonting om deras strategier, tjänster? 

 Service Design Network, vad vet du om det? 

 Vad är det till för? 

 Hur påverkar det branschen? 

Kunder 

 För vem är tjänstedesign? 

 Vilket värde har tjänstedesign för kunder? 

 Vilka kunder gynnas av tjänstedesignkonsulter? 

 Vad behöver klienterna hjälp med av tjänstedesign? 

 Vilka avdelningar köper tjänstedesign? 

Substitut 

 Finns det några andra tjänster som tjänstedesign konkurrerar med? 

(Substituttjänster, tjänster som ersätter tjänstedesign, andra metoder som kan 

utföra samma uppgifter.) 

 Hur skiljer det sig mot för t ex mgmt-konsulter? 

 Vilka företag/tjänster drabbas negativt av att tjänstedesign växer? 

Branschens fas 

 Vad är tjänstedesignbranschen i för någon slags fas?  

Framtid och etableringshinder 

 Vad tror du om framtiden for tjänstedesignbransch? 

 Hur kommer konkurrenssituationen se ut om 5, 10, 15 år? 

 Vilka är aktörer? 

 Några nya aktörer? 

 Hur skiljer sig aktörernas tjänstedesignerbjudande? 

 Vad tror du om konkurrenssituationen med några andra konsulttyper?  

  Hur ser tjänstedesignprojekt ut i framtiden? 
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 Berätta om framtidens tjänstedesignmetod. Hur ser den ut, till vad kommer den 

användas? 

 Vilken roll har den? i affärsutveckling? 

 Vilka använder tjänstedesign i framtiden? 

 Vilka avdelningar köper tjänstedesign? 

 Kommer det förändras? 

 Kommer köparna ha tjänstedesignkompetens? 

 Hur kommer det påverka de aktörer som erbjuder tjänstedesigntjänster idag? 

 Vilka kompetenser kommer företagen eftersöka? 

 Vad finns det för hinder för nya aktörer? (för till exempel mangement 

konsulter? Internationella företag? Kunder?) 

  Utbildningar, hur kommer det förändras? 
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