
 

 

 

Tjänsteleverantörens syn på 
kundrelationen 

En kvalitativ studie av reklambranschen 

Författare: David Andréason 
 Markus Lidström 

Handledare: Margareta Paulsson 
 

Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2014 

Examensarbete, 30 hp 



 

 

 



 

 

Förord 

Vid genomförandet av denna uppsats har vi fått privilegiet att träffa en rad människor 

som möjliggjort denna uppsats. Vi vill inledningsvis börja med att tacka vår handledare 

Margareta Paulsson. Hon har med hjälp av sin erfarenhet, sitt engagemang och sin 

förmåga att kritiskt granska vårt arbete varit till stor hjälp. Utan hennes stöd hade denna 

uppsats inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga deltagande respondenter som tagit sig tid att 

dela med sig av sina erfarenheter, uppfattningar och kunskaper. Det är deras deltagande 

som legat till grund för denna uppsats. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra nära och kära som bidragit med det stöd vi 

behövt! 

 

 

 

 

 

 

David Andréason   Markus Lidström 

 



 

 



 

 

Sammanfattning 

En aktuell fråga inom all form av företagande har alltid varit huruvida företagare bör 

förhålla sig till att ingå i relationer med kunden. Bör företag hålla en kort 

transaktionsorienterad relation till kunden eller bör företag faktiskt se i ett längre 

perspektiv och därmed också ha ett mer relationsinriktat fokus? Frågan tycks bero på 

vilken bransch som diskuteras även om stora delar av företagsvärlden dragits allt mer 

mot en relationsorienterat syn under senare tid. En bransch i vilken kundrelationens 

längd tycks vara en avgörande faktor för framgång är reklambranschen, vilken vi därför 

valt att undersöka i denna studie. Det har historiskt sett bedrivits en mycket forskning 

om vad kunden värderar och anser vara viktigt ur olika perspektiv, inte minst i 

relationen till tjänsteleverantören. Ett outforskat område är dock hur tjänsteleverantören 

uppfattar kunden och dennes värderingar i en relation med tjänsteleverantören. Detta 

leder oss också till vår problemformulering: Hur resonerar tjänsteföretagens 

beslutsfattare med löpande kundkontakt kring kundrelationens centrala aspekter? 

Vidare är syftet med vår studie att undersöka och identifiera eventuella skillnader hur 

olika tjänsteleverantörer i branschen resonerar och värderar de för kunden centrala 

aspekterna i relationen. Utöver detta är syftet att kunna bidra till en ökad förståelse 

tjänsteleverantör och kund emellan och därigenom möjliggöra för tjänsteleverantören att 

leverera tjänster av ännu högre kvalitet. 

Vi har i studien valt att anta tjänsteleverantörens perspektiv och valt att använda oss av 

en kvalitativ forskningsmetod med en kunskapssyn av hermeneutisk karaktär och en 

konstruktionistisk vetenskapssyn. Den teoretiska referensramen, vilken har utgjort 

grunden i denna studie, består av teorier och forskning kring, framförallt, hur kunden 

värderar centrala aspekter i en relation med tjänsteleverantören. Vi beaktar i denna 

referensram bland annat teorier kring kundrelationer i konsultbranschen, värdeskapande, 

fundamentala faktorer samt kundpyramiden. Vi har med hjälp av intervjuer samlat in det 

empiriska materialet. Åtta intervjuer har hållits med respondenter ifrån fyra olika 

aktörer i branschen. Samtliga respondenter i studien har en beslutsfattande position. 

Valet av respondenter har strategiskt gjorts, men med inslag av en så kallad 

snöbollseffekt.  

Vid analys av insamlat empiriskt material har vi identifierat en stark korrelation mellan 

tjänsteleverantörens värderingar och kundens, som utgjorts av vår teoretiska 

referensram. Utifrån analys kan vi dra den slutsats att tjänsteleverantören uppfattar 

förtroende vara den absolut viktigaste faktorn i syfte att lyckas bygga långsiktiga, 

hållbara och goda kundrelationer. Vad gäller skillnader mellan aktörer i branschen har vi 

endast lyckats identifiera mycket små differenser, vilka oftast varit skillnader mellan de 

mindre aktörerna och de större.  
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1. Inledning 

I följande kapitel ges en bakgrund där vikten av långvariga kundrelationer förklaras. Vi 

beskriver varför det är viktigt att kunna värdera sina kunder och hur detta varierar 

mellan branscher. Metoder för hantering av kundrelationer beskrivs och varför det är 

viktigt för företag att ta till vara sina befintliga kunder. Företagets syn på relationer 

och hur skillnader i detta avseende kan påverka relationen diskuteras. Detta leder oss 

vidare till vårt problem. Vi förklarar även syftet med att studera detta problem i 

reklambranschen. 

 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Långvariga kundrelationer 

Varför intresserar sig tjänsteleverantörer för att skapa bestående kundrelationer i dagens 

samhälle? Med tjänsteleverantörer avser vi beslutsfattare med löpande kundkontakt. Det 

är allmänt känt att det i de flesta affärskulturer är önskvärt att skapa hållbara relationer 

med kunder och andra externa intressenter. Genom goda relationer till kunderna finns 

det inte ett lika stort behov av att rekrytera nya kunder. Det är också allmänt känt att en 

ny kund kostar företaget mer än en befintlig kund. (Grönroos, 1995, s. 253) Detta faller 

sig rätt naturligt då en redan befintlig kund har kännedom om företaget. En potentiell 

kund, å andra sidan, är i behov av att uppmärksammas om företaget och dess tjänsters 

existens. Detta behov av uppmärksamhet kostar företagen pengar i form av 

marknadsföring. Vårdandet av affärsrelationer har därför stor betydelse för 

verksamhetens välfärd och framgång i form av ökade marknadsandelar och vinst. Att 

tillfredsställa kunden i varje möte är därför avgörande i syfte att bygga hållbara, 

långvariga kundrelationer och därmed förebygga att kunden byter tjänsteleverantör. 

(Chang et al., 2012, s. 940) Detta är ett gott skäl för företag att främja långvariga 

relationer med sina kunder. Förutom att tjänsteleverantören lär känna kunden och 

dennes behov bättre ju längre en relation fortlöper, diskuterar även Nguyen och Mutum 

(2012, s. 407) relationens fördelar i form av ett bättre samarbete, ökat engagemang och 

bättre kvalitet. 

 

Att känna sina kunder och förstå dessa är en av de viktiga aspekter som betonats i 

forskning kring kundrelationer och andra närbesläktade forskningsområden. Detta 

resonemang förs av bland annat Parry et al. (2012) och inte minst av Zeithaml et al. 

(2001), där de senare argumenterar för innebörden av detta med avseende på företagets 

lönsamhet. Det bör därför ligga i samtliga företags intresse att utifrån olika perspektiv 

beakta sina befintliga, men också potentiella, kunder. Den främsta anledningen till detta 

är att forskning visar på att alla kunder inte är värda att ha en relation med (Karantinou 

& Hogg, 2001, s. 277; Zeithaml et al., 2001, s. 119). Tjänsteleverantören bör vara 

medveten om detta och därmed ta hänsyn till dessa aspekter innan en relation inleds och 

även vid vidhållandet av en relation. Relationer med vissa parter kan helt enkelt i 

praktiken utgöra en högre kostnad än intäkt för tjänsteleverantören. Denna typ av 

relationer kan exempelvis vara sådana där kunden ställer högre krav än vad denne är 
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villig att betala för. Det kan i andra fall innebära att kunden avskräcker andra kunder 

från att inleda en relation med tjänsteleverantören. 

 

Relationens kvalitet och värde påverkas av ett flertal aspekter, inte minst parternas 

inställning och förväntningar på relationen. Caceres och Paparoidamis (2007, s. 837) 

argumenterar för att ju nöjdare kunden är med den befintliga tjänsten, desto troligare är 

det också att kunden är lojal mot företaget. Med kundlojalitet avses inom merparten av 

forskning de kunder som förhåller sig lojala till samma tjänsteleverantör under en längre 

tidsperiod. I detta fall avser lojaliteten till exempel återkommande köp från samma 

tjänsteleverantör. Sambandet mellan nöjda kunder och kundlojalitet visar sig i två 

avseenden: nöjda kunder har större benägenhet att stanna som kund och sannolikheten 

att kunden delar med sig av goda erfarenheter ökar (Naumann et al., 2009, s. 319-320). 

Därmed leder en god relation gentemot kunden med avseende på tillförlitlighet och 

engagemang till ökad lönsamhet för tjänsteleverantören. 

 

Precis som det finns fördelar kopplat till långvariga kundrelationer finns det också ett 

flertal nackdelar, eftersom kundrelationer också skapar krav på organisationen. 

Bendapudi och Berry (1997, s. 32) menar att en starkare relation till kunden medför att 

högre krav ställs på organisationen. Detta innebär att kunden kan tendera att bli mer 

medveten om och mindre tålig gentemot misslyckanden i tjänsteutförandet. 

 

Beroendet av goda kundrelationer varierar också mellan olika branscher. Relationer är 

till exempel viktigare när det gäller tjänster som är svåra att utvärdera samt innefattar 

stora risker (Ostrom & Iacobucci, 1995, s. 25). En bransch där detta är tydligt är 

konsultbranschen. Ytterligare en anledning till varför relationer är viktiga i denna 

bransch är att konsulttjänster ofta pågår under en längre tid, vilket ökar vikten av en god 

relation (Karantinou & Hogg, 2009, s. 259). Att vara konsult handlar i grunden om att 

assistera inom sitt specialområde (NE, 2013), vilket även gäller reklambranschen. 

1.1.2 Främjandet av kundrelationer 

Ett sätt att ta till vara på sina kunder är genom relationsmarknadsföring. Detta är ett 

fenomen som sedan en tid tillbaka utvecklats, växt och blivit en alltmer intressant 

komponent i många företags strategier. Syftet med denna form av marknadsföring är att 

lägga ett större fokus på att utveckla långvariga relationer med kunder och andra 

intressenter (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 836). Uttrycket relationsmarknadsföring 

har utvecklats från den traditionella marknadsföringen som Kotler (1972, s. 46) 

beskriver som värdeskapande och erbjudande av värde gentemot kunder för att 

åstadkomma en önskvärd reaktion. Traditionell marknadsföring har därför en mer 

allmän form vad gäller förmedling av budskap och att nå ut med information kring den 

erbjudna tjänsten till kunden. Därför skiljer sig relationsmarknadsföring från traditionell 

marknadsföring med avseende på syftet. 

 

Bland de första att diskutera relationsmarknadsföring var Ryans och Wittink (1977, 

refererat i Berry, 1995, s. 236), som menar att företag inte fokuserar tillräckligt på att 

skapa lojalitet hos sina kunder. Berry (1983, refererad i Berry, 1995, s. 236) diskuterar 

kundlojalitet och poängterar att attraktionen av nya kunder endast är en av de aspekter 

som innefattas i marknadsföringsprocessen. Under 1990-talet vidareutvecklades 

begreppet relationsmarknadsföring (Gummesson, 2004, s. 137; Grönroos, 1996, s. 5). 

Grönroos (1995, s. 252) menar att tjänsteföretag alltid varit inriktade på relationer 
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snarare än transaktioner. Vi menar också att tjänsteföretag är mer beroende av 

relationer, eftersom ingen tjänst är den andra lik. Tidigare fanns det dock tendenser att 

företag i större utsträckning valde att ständigt jaga nya kunder, istället för att behålla 

och utveckla sina redan befintliga kundrelationer. Många organisationer som i huvudsak 

väljer att söka nya kunder som strategi använder marknadsföring fokuserat mot 

transaktion, vilket därmed också är en relativt kortsiktig och kostsam strategi. 

Relationsmarknadsföring däremot handlar till stor del om att genom goda relationer 

skapa lönsamhet både på kort sikt genom transaktioner och på lång sikt genom att 

behålla samma kunder för framtida transaktioner. (Grönroos, 1995, s. 252-253) 

Långvariga relationer medför inte bara lönsamhet för tjänsteleverantören, utan ger också 

nöjda kunder. Kundnöjdhet uppnås bland annat genom gemensamt värdeskapande, 

tillförlitlighet och förtroende parterna emellan samt ett engagerat deltagande i 

relationen. (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 837)  

 

Ett annat sätt att arbeta med, hantera och förhålla sig till sina kundrelationer är genom 

Customer Relationship Management, även förkortat CRM. Begreppet CRM har sedan 

det myntades fått en mängd olika definitioner och betydelser bland olika forskare och 

företagare (Ahearne et al., 2012, s. 117). Så många som 45 olika definitioner har 

identifierats för CRM, vilket också speglar det överflöd av olika perspektiv som finns 

kring fenomenet och dess forskningsområde (Zablah et al., 2004, s. 476). Ett vanligt sätt 

att se på CRM är som ett teknologiskt verktyg för införandet av en kundbaserad 

relationsstrategi (Kumar et al., 2011; Reinartz et al., 2004). Denna typ av strategier kan 

till exempel innefatta applicering av ett nytt affärssystem genom vilket 

tjänsteleverantören på ett bättre sätt kan hantera sina kunder. Ett annat sätt att se på 

CRM är som en uppsättning av affärsprocesser genom vilka tjänsteleverantören 

fokuserar på kundupplevelse och att knyta samt behålla redan befintliga kundrelationer 

(Zablah et al., 2004, s. 476). Ett perspektiv vi finner intressant i förhållande till vår 

studie är det som diskuteras av Ata och Toker (2012, s. 497). Författarna beskriver 

CRM som en strategisk makroprocess med avsikt att bygga, utveckla och vidhålla en 

god relation med företagets kunder. 

 

Vilket synsätt tjänsteleverantören har på CRM är i sammanhanget mindre viktigt. 

Oavsett perspektiv finns ett antal fallgropar som måste undvikas för att en effektiv och 

god relation mellan företag och kund ska kunna existera (Boulding et al., 2005, s. 159-

162). Det råder dock ingen självklarhet om vad som utgör en god relation och det 

återfinns därför en rad olika uppfattningar. Bland annat diskuteras professionalism, 

förståelse för kunden, kunskapsnivå hos de anställda, service, tillförlitlighet, relationen 

och kommunikationen som för kunden centrala aspekter i en god relation (Parry et al., 

2012, s. 895-903). Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407) menar å andra sidan att det 

finns ett par andra fundamentala faktorer för främjandet av långvariga kundrelationer. 

Dessa är tillförlitlighet och engagemang, tillfredsställelse, symmetri och 

beroendeställning samt rättvisa, vilka kommer att beaktas i vår studie. 

1.1.3 Företagets syn på relationer 

Hur ser tjänsteföretaget på sina kunder i dagens samhälle och relationerna till dessa? 

Hur väljer företaget att dela in potentiella och befintliga kunder i olika kundsegment och 

hur prioriteras olika kunder utifrån olika aspekter? Vanligt förekommande är att företag 

delar in sina kunder i olika typer av segment. Dessa kundsegment kan delas in utifrån 

behov, lönsamhet för tjänsteleverantören, branschtillhörighet, etcetera. Detta är 
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intressant eftersom en god relation bygger på förståelse för kunden (Parry et al., 2012, s. 

897). Många forskare som studerat affärsrelationer har betonat vikten av engagemang, 

både ifrån organisationens sida, men också ifrån kundens (Chang et al., 2012, s. 940). 

Därför påverkas relationen av tjänsteleverantörens syn på de aspekter som kunden 

värderar som viktiga i en relation. Detta innebär att vid studerandet av kundrelationer 

bör tjänsteleverantörens syn på kunden beaktas. Då båda parter har en stor inverkan på 

värdeskapandet i relationen (Lambert & Enz, 2012, s. 1589), är det viktigt att inte bortse 

från den ena parten. Därmed anser vi det viktigt att studera hur tjänsteleverantören ser 

på de för kunden viktiga aspekterna av en relation. Ökad kunskap inom detta område 

bidrar till ökad förståelse för kunderna, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för 

tjänsteleverantören. 

 

Vad en god relation mellan tjänsteleverantör och kund är och utgörs av är inte självklart. 

Att veta vad som värdesätts är dock ett måste för att kunden ska uppleva relationen på 

bästa möjliga sätt (Davies & Palihawadana, 2006, s. 382). En mängd forskning har 

gjorts på hur kunden värderar och ser denna typ av relationer (Gray & Kim Shyan, 

2001; Karantinou & Hogg, 2001; Gil-Saura et al., 2009; Parry et al., 2012). Lika stort 

fokus har inte lagts på den levererande parten i relationen, tjänsteleverantören, och hur 

denne värderar de aspekter kunden anser vara viktiga för en god relation. Exempelvis 

har Quebra et al. (2013, s. 611), i en studie genomförd i Sydafrika, endast studerat 

kunderna till tjänsteleverantörer i reklambranschen. Gil-Saura et al. (2009, s. 605) 

menar att tjänsteleverantören kan se annorlunda på relationen än kunden. Författarna 

menar därför att detta bör utforskas ytterligare för att se om det kan finns ett gap mellan 

uppfattningarna av värde från kundens respektive tjänsteleverantörens perspektiv. Detta 

argumenterar även Duhan och Sandvik (2009, s. 910) för och menar vidare att det är 

tjänsteleverantörens syn på relationen som är viktigast, med tanke på att det är de som 

väljer om relationen är värd att bygga vidare på. Vidare menar Nguyen och Mutum 

(2012, s. 413) att faktorer som främjar en god relation bör studeras närmare. Vad som 

definierar en kvalitativ relation har i forskning halkat efter övrig forskning kring 

relationer (Woo & Ennew, 2004, s. 1252). Inom reklambranschen är bland annat 

kreativitet viktigt. Den här kreativiteten uppnås genom de personer som arbetar hos 

tjänsteföretaget. För att bygga på den här kreativiteten krävs en blandning av olika 

personlighetstyper som tillsammans kan skapa kreativa lösningar, samtidigt som 

relationerna med andra företag är viktiga för att förstå reklambranschen. (Verbeke et al., 

2008, s. 122-123)  

1.1.4 Studiens kontext 

Vi ämnar genomföra vår studie i reklambranschen. Vi vill dock ge en förklaring och 

beskrivning av studiens kontext och dess likhet med konsultbranschen, med avseende 

på kundrelationer.  

 

Betydelsen av goda och starka kundrelationer skiljer sig mellan olika branscher. I 

exempelvis reklambranschen, och även i andra tjänstebranscher, är relationerna extra 

viktiga. Detta är en följd av tjänsternas komplexitet och de normalt sett långa 

kundrelationer som präglar branschen. (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 843)  

 

Förutom reklambranschen argumenterar även Karantinou och Hogg (2009, s. 259) för 

vikten av goda kundrelationer. De menar att det inom konsultbranschen är avgörande 

med goda kundrelationer eftersom tjänster är svåra att utvärdera och konsulttjänster ofta 
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pågår under en längre period, vilket i sin tur ställer högre krav på relationens kvalitet. 

Argumenten som framförs av Karantinou och Hogg (2009, s. 259) kring 

konsultbranschens kundrelationer stämmer väl överens med de som presenteras av 

Caceres och Paparoidamis (2007, s. 843) med perspektiv på reklambranschen. Vi kan 

därför dra tydliga paralleller branscherna och kontexterna emellan. 

 

Reklambranschen bygger på kreativitet vid skapandet av kampanjer. Arbetet på 

reklambyråer sker i heterogena grupper, för att stimulera kreativitet och för att kunna 

erbjuda bättre lösningar för kunden. (Verbeke et al., 2008, s. 122) Kreativa individer i 

kombination med att genom olikheter skapa bra lösningar för kunden är två av de 

viktiga aspekterna i reklambranschen enligt Verbeke et al. Den tredje viktiga 

komponenten är relationer med kunderna (Verbeke et al., 2008, s. 122-123), vilket tyder 

på att det därför är viktigt att skapa en tydlig bild av vad som värdesätts i relationer i 

branschen. 

1.2 Problemformulering 

Hur resonerar tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande kundkontakt kring 

kundrelationens centrala aspekter? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att i reklambranschen studera hur tjänsteföretagens 

beslutsfattare med löpande kundkontakt ser på kundrelationen. Vidare är syftet att 

studera hur dessa beslutsfattare värderar de för kunden centrala aspekterna i en god 

kundrelation och jämföra dessa med kundens värderingar. Hädanefter kommer 

beslutfattare med löpande kundkontakt att benämnas som beslutsfattare. Fokus ligger på 

relationer mellan företag och att identifiera skillnader i de värderingar som görs av 

tjänsteleverantörens beslutsfattare och kunden. Att se skillnader i värderingar av viktiga 

aspekter i relationen är viktigt eftersom dessa kan skapa problem i relationen. 

Gemensamma värderingar och ökad förståelse för den motsatta parten kan däremot 

motverka problematik, som till exempel kan visa sig i form av missförstånd. Vidare vill 

vi även undersöka huruvida de värderingar som görs av tjänsteleverantörens 

beslutsfattare skiljer sig åt mellan olika aktörer i branschen.  

 

Vi ämnar att med hjälp av vår studie bidra till en ökad förståelse mellan 

tjänsteleverantören och kunden i en relation mellan företag. Denna ökade förståelse, 

framförallt tjänsteleverantörens förståelse för kundens värderingar, bidrar i sin tur till 

möjligheten att utföra tjänster i den valda branschen av högre kvalitet och i enlighet med 

kundens önskemål. Att utföra tjänster av en högre kvalitet bör enligt oss attrahera 

kunder till att ingå mer långvariga relationer med tjänsteleverantören, vilket i sin tur 

bidrar till en ökad långsiktig lönsamhet för tjänsteleverantören. Vår studie ämnar därför 

bidra positivt såväl till en bättre framtida upplevelse för kunden, likväl som till ökad 

lönsamhet för tjänsteleverantören. Vidare vill vi även med hjälp av vår studie bidra till 

att öka medvetenheten kring fenomenet kundrelationer sett ur tjänsteleverantörens 

perspektiv. 
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1.4 Val av bransch och avgränsningar 

Utifrån vår problembakgrund och med insikt i befintlig forskning finner vi det intressant 

att utifrån tjänsteleverantörens beslutsfattare studera kundrelationen. Att genom detta 

perspektiv granska denna parts uppfattning och värdering av relationen till kunder 

finner vi särskilt intressant. 

 

Vid valet av bransch har vi utgått ifrån Svensk Näringsgrensindelning (SNI) då vi valt 

företag. Den bransch vi valt att undersöka är SNI-73111, det vill säga företag som i 

huvudsak sysslar med reklambyråverksamhet. (SCB, 2014) Vi kommer för enkelhetens 

skull att i uppsatsen benämna detta som reklambranschen. Vi båda har ett intresse för 

tjänsteföretag och har en bakgrund av studier kring service management och services 

marketing. Dessutom upplever vi att aktörerna i denna bransch är starkt beroende av 

goda, långvariga relationer till sina kunder. Som tidigare nämnt är relationer viktigare 

när det gäller tjänster som är svåra att utvärdera samt innefattar stora risker (Ostrom & 

Iacobucci, 1995, s. 25) och konsulttjänster pågår ofta under en längre tid, vilket gör 

relationen ännu viktigare (Karantinou & Hogg, 2009, s. 259).  

 

Vidare fokuseras det på att förstå hur tjänsteleverantörens beslutsfattare ser på 

fundamentala faktorer i relationen mellan företag och kund. Därmed omfattar studien 

inte att undersöka hur relationen och dess faktorer uppfattas utifrån ett kundperspektiv. 

Karantinou och Hogg (2009, s. 249) menar att branschspecifika empiriska studier bör 

göras inom tjänstesektorn för att särskilja olika områden inom sektorn. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

I följande kapitel kommer vi att presentera och argumentera för valet vi gjort att 

studera de centrala aspekterna i relationer mellan företag. Vi kommer också att 

redogöra för den teoretiska såväl som praktiska förförståelse vi båda har till ämnet 

kundrelationer. Vidare redogör vi för det perspektiv på tjänsteleverantören vi antar i 

vår studie samt vårt vetenskapliga förhållningssätt i studien och dettas relevans till 

studien. Med detta kapitel ämnar vi skänka kunskap och insikt till läsaren för hur våra 

tidigare erfarenheter kan tänkas ha påverkat vår studie kring kundrelationer samt hur 

vi förhåller oss till verkligheten, kunskap och vetenskap. 

 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

2.1.1 Ämnesval och studiens perspektiv 

Företag i allmänhet har tidigare fokuserat på transaktionsbaserade säljstrategier. Numera 

koncentrerar de sig dock allt mer på en relationsbaserad strategisk ansats. (Morgan & 

Hunt, 1994; Boulding et al., 2005) Detta faktum utgör en stor grund för vårt intresse att 

studera det valda ämnet. Samtidigt har inte tillräckligt stor vikt lagts vid hur företag 

uppfattar de för kunden viktiga aspekterna i kundrelationer. Majoriteten av den 

forskning som genomförts på området fokuserar istället på relationen ur ett 

kundperspektiv. (Gil-Saura et al., 2009, s. 605) Därför är detta för oss ett intressant 

område att studera. 

 

Vår studie har ämnat undersöka hur tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande 

kundkontakt resonerar kring de för kunden centrala aspekterna i kundrelationen. Valet 

av detta ämne grundar sig i ett flertal faktorer, inkluderande de ovan nämnda samt den 

relevans vi funnit att ämnet har till vår utbildning, vårt gemensamma intresse, samt våra 

tidigare erfarenheter från arbeten och organisationer. De erfarenheter vi har, har bidragit 

till att vi skapat oss ett intresse för hur kundrelationer byggs upp och bevaras. Vi båda 

har utöver detta för avsikt att inom en framtid arbeta på positioner där kunskap kring 

detta ämne kan vara av stor betydelse och nytta. 

 

Vi har avsett att skapa förståelse för hur anställda inom den levererande parten i olika 

relationer mellan företag uppfattar kundrelationens centrala aspekter. Viktigt att beakta 

är att vi i vår studie inte haft för avsikt att ta reda på en särskild aspekt som spelar en 

avgörande roll i främjandet av en god affärsrelation. Istället vill vi utvärdera, jämföra 

och reflektera kring ett flertal faktorer och principer som återfunnits i tidigare forskning 

på området och granska dessas relevans i den givna kontexten. 

2.1.2 Teoretisk och praktisk förförståelse 

En djup teoretisk förförståelse inom forskningsämnet kan vara ett hinder för forskare att 

ta in ny information om ämnet ifråga (Gummesson, 2000, s. 16). Förförståelsen kan 

tänkas dela upp i två delar, förstahands- och andrahandsförförståelse, där den tidigare 

hänvisar till individens personliga erfarenheter och den nästföljande dennes kunskaper 
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(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Genom våra studier på akademisk nivå har vi fått en 

djupare kunskap om reklambranschen, samtidigt som vår inriktning mot service 

management byggt vidare på vårt brinnande intresse för affärsrelationer i en 

tjänsteföretagskontext. Vi har många gånger under vår utbildning stött på termen 

relationsmarknadsföring och är därmed väl medvetna om dess effekt på lönsamheten för 

företag.  

 

Genom vår utbildning, Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 

Management, har båda studerat marknadsföring på kandidatnivå samt management på 

både kandidat- och masternivå. Vår gemensamma akademiska bakgrund har bidragit till 

det faktum att vi delar många av de perspektiv och synsätt vi har på det valda 

ämnesområdet, vilket också har underlättat vår arbetsprocess. Våra studier har gett oss 

en bred bas att använda som en grund för oss att uppfylla studiens syfte. Vår 

akademiska bakgrund och kunskap har på så sätt påverkat oss i valet av teoretiska 

utgångspunkter till vår studie, detta då vi båda haft en uppfattning redan innan studien 

påbörjades vilka faktorer ett tjänstelevererande företag värderar i kundrelationer med 

andra företag. Vi anser dock att detta inte utgör ett problem, utan tvärtom hjälpt oss och 

lett oss in på vad vi uppfattar vara rätt teoretiska spår för studien och därmed också 

effektiviserat vårt arbete då vi sedan tidigare känt till vilka forskare som är verksamma 

inom de för studien relevanta områdena. 

 

Vi har båda två samlat på oss viss erfarenhet kring kundrelationer tack vare tidigare 

arbeten. En av oss har tidigare arbetat som säljassistent på ett internationellt opererande 

företag där relationer med såväl kunder som leverantörer spelat en ytterst stor roll. 

Ständig kundkontakt har varit en viktig del av arbetsuppgifterna, vilket bidragit till 

dennes erfarenhet och syn på vikten och innebörden av goda kundrelationer och vad 

som många gånger krävs för att bevara dessa. Den andre av oss har tidigare arbetat inom 

ett företag som hanterar juridisk rådgivning. Kunderna i denna bransch är ofta 

återkommande och därför är kunderna en essentiell del av verksamheten. Utan 

relationerna skulle verksamheten falla samman, vilket har gett personen ifråga en djup 

förståelse för innebörden av goda relationer ur tjänsteleverantörens perspektiv. Vår 

arbetslivserfarenhet har påverkat vår syn på vilka faktorer som värderas viktiga i 

respektive branscher vi arbetat. Vi har förståelse för att det inte bara är pengar som styr 

lönsamhet, utan att även andra faktorer har inverkan på en relations lönsamhet på längre 

sikt. Således kan detta i sin tur ha påverkat vår uppfattning om studiens förväntade 

resultat. Vi anser dock inte att detta faktum utgör en risk för negativ påverkan på vår 

studie, eftersom vi även är medvetna om att olika aspekter värderas olika i olika 

branscher. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.2.1 Verklighetssyn  

Beståndsdelar som utgör en forskares värderingar är bland annat personliga åsikter och 

känslor. Värderingar kan i sin tur influera och forma exempelvis hur en forskare ser på 

ett visst problem och därmed också definierar en forskningsfråga. (Bryman, 2001, s. 43) 

Bryman och Bell (2005) beskriver de fyra paradigmen, utvecklade av Burrell och 

Morgan (1979), som en viktig del av den företagsekonomiska forskningen och hur 

forskare ser på förförståelsen av kunskapsteoretiska och ontologiska grunder. Dessa 

paradigm skildrar de utgångspunkter och antaganden forskare gör vid en studie. (Burrell 
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& Morgan, 1979, refererat i Bryman & Bell, 2005, s. 36) Bryman och Bell (2005, s. 35) 

menar på att de ontologiska ställningstaganden som tas influerar hur forskarna 

formulerar problem och genomför forskningen. Hit hör även bland annat ett 

objektivistiskt och subjektivistiskt paradigm. Det objektivistiska synsättet beskrivs som 

det sätt då forskaren på ett utomstående vis betraktar en organisation beståendes av 

verkliga och konkreta processer och strukturer. (Burrell & Morgan, 1979, refererat i 

Bryman & Bell, 2005, s. 36) Detta är också det synsätt vi själva ansett oss inneha vid 

genomförandet av vår studie. Vi har alltså i vår studie på ett externt och oberoende vis 

undersökt hur de deltagande företagen förhåller sig till vårt valda ämnesområde. De data 

vi samlat in i den gällande studien bygger dock på de deltagande parternas subjektiva 

synsätt och förståelse kring ämnet ifråga. Vi anser därmed att studien är genomförd i 

enlighet med det objektivistiska synsättet och frågorna i vår empiriska undersökning är 

väl förankrade i redan befintliga teorier på forskningsområdet. 

 

Vidare antar vi en konstruktionistisk ståndpunkt med avseende på företagsekonomiska 

forskningsontologier, vilken avser att förklara sociala företeelser och deras mening som 

något som formats av och kommit till av sociala aktörer och dessas handlingar (Bryman 

& Bell, 2005, s. 33-34). Detta anser vi eftersom att det som finns är något som skapats 

av aktörernas uppfattningar och handlingar. I denna studie utgörs dessa uppfattningar 

och handlingar av hur tjänsteleverantörerna uppfattar och handlar kring olika 

relationsfrämjande faktorer. 

 

Vår problemformulering, ”Hur resonerar tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande 

kundkontakt kring kundrelationens centrala aspekter?”, är utformad i enlighet med vad 

vi anser vara vår ontologiska ståndpunkt och vårt vetenskapliga förhållningssätt. Detta 

anser vi eftersom formuleringen av problemet avser att belysa de undersökta företagens 

uppfattningar och värderingar kring ämnet. 

2.2.2 Kunskapssyn 

I denna studie har vi tillämpat en kvalitativ forskningsmetod i syfte att undersöka och 

identifiera hur tjänsteleverantören i en affärsrelation uppfattar de för kunden centrala 

aspekterna i långvariga kundrelationer. Vi har ämnat skapa förståelse och förse kunskap 

kring hur företagen uppfattar och värderar olika aspekter och deras roll vid främjandet 

av goda, långvariga relationer med andra företag. 

 

Verkligheten kan enligt Gummesson (2000, s. 19) tolkas på olika sätt, varav de två 

vanligaste förekommande kunskapsteoretiska frågeställningarna är det positivistiska 

respektive det hermeneutiska synsättet. Den huvudsakliga skillnaden dessa emellan har 

sin grund i huruvida forskaren strävar efter att antingen i enlighet med det positivistiska 

förhållningssättet förklara ett mänskligt beteende eller utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt skapa förståelse för detta. Interpretativism är ett tolkningsperspektiv 

med grunden i den ovan nämnda hermeneutiken och ämnar förstå, tolka och se till den 

subjektiva innebörden av en social handling. (Bryman & Bell, 2005, s. 29) Det senare är 

också det vetenskapliga förhållningssätt vi anser oss antagit i vår studie. Detta 

argumenterar vi för då vi ämnat tolka och förstå hur företag i den valda branschen 

uppfattar och värderar olika faktorer som av kunden betraktas viktiga. Vad vi på ett 

objektivt vis ämnat undersöka är således tjänsteleverantörens subjektiva uppfattning om 

hur olika faktorer i relation till kunden värderas. 
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En tolkning kan dock enligt Johansson (2011, s. 48) inte göras helt objektiv då denna 

utgår ifrån forskaren själv och dennes förförståelse. Detta är något vi beaktat i samband 

med insamling och analys av erhållen data. 

2.3 Val av källor 

Vi har vid vår sökning använt bland annat databaserna Business Source Premier 

(EBSCO), Emerald Journals och Primo. Samtliga är databaser vi haft tillgång till via 

Umeå Universitetsbibliotek och är funktioner för sökning av vetenskapliga artiklar 

bland annat inom företagsekonomi. Business Source Premier är en av de mest populära 

sökfunktionerna som söker bland över 2200 tidsskrifter (EBSCO, 2013). För att 

säkerställa kvaliteten, har samtliga artiklar som använts i studien ställts emot det 

kriterium att de är peer reviewed. Detta innebär att samtliga använda vetenskapliga 

artiklar och publikationer som använts i studien har granskats av andra forskare inom 

samma forskningsområde. Vi har även använt Googles sökmotor för vetenskapliga 

publikationer, Google Scholar. Alla ovan nämnda webbaserade sökfunktioner finner vi 

högst applicerbara i vår studie då de tillsammans innehar en nästintill obegränsad 

mängd forskning inom vårt valda forskningsområde. Utöver dessa har vi även sökt 

bland den litteratur som återfinns på Umeå Universitetsbibliotek. 

 

Nedan redogör vi för de sökord vi använt oss av vid sökning av litterära källor. Vi har 

vid vår sökning på området använt oss av ord som relationship, customer och business-

to-business (B2B), separat samt i kombination med varandra och nedan specificerade 

ord. 

 

Sökord Kombination 

Relationship B2B 

 Marketing 

 Management 

 Factors 

Customer relationship Management 

 Marketing 

 B2B 

Customer relationship management Perspectives 

 Efficient 

 Consultancy 

 In practice 

 Strategies 

 B2B 

Service marketing  

Service management  

Nordic school  

Customer management Practices 

Customer Value 
Tabell 1. Sökkombinationer 

I de artiklar och vetenskapliga publikationer vi funnit intressanta har vi även funnit 

referenser som varit av intresse och som på så sätt lett oss vidare till andra 

publikationer. Detta har gjort att vi fått en djupare förståelse för publikationerna vi 
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ursprungligen hittat, bland annat genom att vi tagit del av flertalet forskares perspektiv 

inom samma område. 

 

Grönroos (1996, s. 12) menar att det i relationer mellan företag och inom tjänstesektorn 

är enklare att använda sig av relationsmarknadsföring än inom andra sektorer. Detta 

tyder på att det finns en skillnad mellan olika typer av relationer. Vi har beaktat detta i 

vår studie vid valet av artiklar för att i första hand hitta studier genomförda i liknande 

kontexter och i andra försökt hitta studier som vi bedömer är överförbara till vår valda 

kontext. 

2.4 Källkritik 

Vi har i vår studie framförallt använt oss av och tillämpat de teorier och studier som 

publicerats av välkända forskare på området och som har granskats och publicerats i 

välkända tidskrifter. Vi upplever därför de publikationer som använts i vår uppsats som 

säkra källor i den bemärkelsen att de är äkta. Forskare bör i samband med studier 

noggrant och kritiskt granska de källor som används. Ejvegård (1996, s. 59-63) 

argumenterar för ett flertal faktorer som forskaren bör ta hänsyn till, däribland om 

källan kan anses som äkta och oberoende, huruvida den är aktuell och färsk, samt 

samtidighetskravet. Att granska huruvida en publicering är oberoende eller inte kan 

förklaras genom att granska om forskningen bedrivits och bekostats av exempelvis en 

partisk organisation, så som en uppdragsgivare. Författarna argumenterar för 

användning av så färska källor och forskningspublikationer som möjligt för att på så sätt 

beakta de senaste upptäckterna på forskningsområdet. Vidare bör forskaren samtidigt ta 

hänsyn till vad som refereras som samtidighetskravet, det vill säga att de källor och 

publiceringar som skrivits i samband med en inträffad händelse tillämpas.  

 

De ovan nämnda kraven har i vår uppsats beaktats varav vi anser att samtidighetskravet 

inte är något som berör vår studie då vi inte ämnar undersöka något i anslutning till en 

specifik händelse. Vidare har vi inte alla gånger använt den senast publicerade 

forskningen på vårt ämnesområde, detta av flera anledningar. Många gånger har vi valt 

att söka oss till de på området mest välkända forskarna som lagt grunden till den 

forskning som bedrivs på området. Detta val har vi gjort då vi återfunnit ett flertal 

senare publiceringar i vilka forskarna refererat till dessa tidigare 

forskningspublikationer. I dessa fall, där källan som använts publicerats för en längre tid 

sedan, har vi vägt för- och nackdelar med att använda denna ändå och använt den om vi 

anser att dess innehåll har god relevans till vårt valda ämne. I de fall där sekundärkällor 

påträffats har vi i största möjliga mån försökt att återgå till ursprungskällan i syfte att 

erkänna den ursprungliga författarens upptäckter, vilket också uppmuntras av 

Johansson-Lindfors (1993, s. 86-87). 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer våra teoretiska utgångspunkter att förklaras. Vi diskuterar 

hur kundrelationer skiljer sig på tjänstemarknader och hur reklambranschens 

utformning påverkar kunderna. I och med tjänsters komplexitet är värdeskapande och 

det uppfattade värdet av en tjänst intressant att diskutera. Vidare förklarar vi varför det 

är viktigt att kunna välja vilka kunder tjänsteleverantören har en relation med. Vi 

diskuterar vilka delar som kunden ser som viktigt för en god relation och hur detta kan 

påverka relationen. Slutligen sammanfattas vår teoretiska referensram i fyra teman för 

att leda läsaren vidare mot vår empiri och den efterföljande diskussionen. 

 

3.1 Konsulters kundrelationer 

När vi talar om konsultuppdrag är det viktigt att poängtera att dessa uppdrag ofta är 

projektbaserade och innefattar komplexa relationer mellan tjänsteleverantören och 

kunden (Karantinou & Hogg, 2001, s. 263). Som vi tidigare diskuterat har denna 

bransch likheter med den del av reklambranschen som säljer tjänster. Till exempel kan 

relationer se väldigt olika ut beroende på vad kunden ämnar få ut av relationen. I vissa 

fall kan det kanske handla om rådgivning, medan det i andra fall snarare kan handla om 

att lära sig mer om marknadsföring. 

 

Problem som företag vill att konsulter ska lösa kan i vissa fall upptäckas i ett sent skede. 

Därför ökar också risken vid köp av konsulttjänster. Dessutom är det inte ovanligt att 

företag först försöker lösa problemet själv eftersom konsulter är resurskrävande. 

(Mitchell, 1994, s. 318) Samtidigt försöker konsultfirmor fokusera på att bygga goda 

kundrelationer. Goda relationer är också något som kunder är intresserade av och i 

längden vinner på. Anledningen att kunder vill bygga relationer är bland annat att 

förtroende och nära samarbete i relationen leder till bättre resultat av relationen. 

(Karantinou & Hogg, 2009, s. 255) Å andra sidan behöver inte transaktioner alltid leda 

till relationer (Karantinou & Hogg, 2001, s. 266). 

 

För att beskriva den komplexa relationen mellan konsulten och kunden utvecklades en 

modell för detta av Karantinou och Hogg (2001). Modellen syftar till att ge förståelse 

för de aspekter som kan tänkas ha en betydelse för relationens strategiska betydelse. I 

och med detta syfte kan också modellen användas till att granska och förbättra dessa 

delar av relationen, vilket i sin tur också påverkar relationens strategiska betydelse. 

Modellen illustreras nedan i figur 1. 
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Figur 1. Konsulters kundrelationer (Karantinou & Hogg, 2001, s.269. Vår översättning)  

Vad modellen säger är att de kontextuella faktorerna, i vårt fall att det handlar om 

tjänsterleverantörer, är grunden för allt. Detta påverkar i sin tur de deltagande i 

relationen, alltså konsulterna, klienterna och företaget. Dessa har inverkan på 

interaktionen och relationen parterna emellan, där detta slutligen mynnar ut i relationers 

strategiska betydelse. Det är alltså alla aspekter i modellen ovan som inverkar på 

relationen i sig. Därför är alla delar i denna modell relevanta att ta hänsyn till i vår 

studie. Ett val vi gjort i detta fall är att fokusera på konsultens syn på relationen. Vi 

kommer särskilt att belysa de centrala aspekterna i relationen. Vad vi syftar på med de 

centrala aspekterna är sådant som har en påverkan på relationens karaktär, betydelse 

samt för- och nackdelar. Den del av modellen vi lägger särskild vikt vid är markerad i 

grönt i figuren ovan, där de ljusare gröna aspekterna alla leder till den mörkare gröna 

aspekten, det vill säga relationers strategiska betydelse. 

 

Baserat på kvalitativa intervjuer på den amerikanska marknaden konstaterar Karantinou 

och Hogg (2001, s. 273-274) att vad konsulter säljer är förtroende. Detta är också en av 

de aspekter som i hög utsträckning skiljer företagen från varandra och ökar 

konkurrenskraften. Med detta sagt är det alltså inte tjänsten i sig som skiljer 

tjänsteleverantörerna från varandra, utan förtroendet och kompetensen hos konsulten. 

Vidare konstaterar Karantinou och Hogg (2001, s. 276) att de intervjuade konsulterna 

var överens om att lojala kunder och långsiktiga relationer är en viktig inkomstkälla för 

organisationen. Detta styrker ytterligare att förtroendet för konsulten är viktigt för 

tjänsteleverantören. 

 

Det är inte bara att effektivt kunna ta till vara på sina kunder som är viktigt. Det är även 

viktigt att kunna välja vilka kunder som är lönsamma att ha relationer med (Karantinou 

& Hogg, 2001, s. 277; Zeithaml et al., 2001, s. 119). Detta beror på risker som en stark 

relation mellan konsult och kund innefattar (Karantinou & Hogg, 2001, s. 277). Det är 

alltså inte bara att fördelar med att ingå en relation. Exempel på nackdelar med en 

relation är missade affärsmöjligheter med potentiella kunder, ett för stort beroende av 

kunden, uttråkning och avstannande av affärerna. Dessutom är en alltför stark relation 
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inte att föredra. Detta beror på att ett för nära arbete under en lång tid mellan konsulten 

och kunden kan leda till att konsulten blir en del av kundens organisation. Eftersom 

poängen med att anlita konsulter är att de ska tillföra något nytt till sin kund kan det 

ifrågasättas vad en konsult som arbetar en alltför lång tid med samma kund kan tillföra. 

(Karantinou & Hogg, 2001, s. 278) Vad som värdesätts av kunden är alltså både 

tjänsteleverantören och tjänsten som levereras. Därför är det viktigt att 

tjänsteleverantören inte bara levererar en bra tjänst, utan även hanterar relationen på ett 

tillfredsställande vis. Detta resonemang för oss vidare till hur värde skapas i en relation. 

3.2 Värdeskapande 

En central aspekt av kundrelationen är värdeskapandet och hur processen för att skapa 

värde går till. Värdeskapande i relationen mellan företag kan mätas i två olika 

dimensioner; en monetär dimension och en perceptuell dimension. Den senare av dessa 

innefattar kundens uppfattning kopplat till värde i relationen. Detta kan till exempel 

vara tillförlitlighet, engagemang och attraktion. (Grönroos, 2011a, s. 242) I vår studie 

kommer den monterära dimensionen att vägas in, även om vårt fokus ligger på 

tjänsteleverantörens syn på den perceptuella dimensionen av värdeskapandet. Vi menar 

dock att vi inte kan bortse från den monetära dimensionen. Detta menar vi eftersom 

värdeskapandet i monetära termer kan ha en inverkan även på den perceptuella 

dimensionen. 

 

Vid värdeskapandet bör båda inblandade parter i relationen beaktas. Det är dock 

kunderna som genom värdeskapandeprocessen skapar sitt värde vid användandet. 

(Grönroos, 2011a, s. 242) Detta styrks av Vargo och Lusch (2008, s. 7-8) som menar att 

kunden alltid är delaktig i värdeskapandet. Författarna menar att detta gäller för både 

produkter och tjänster. Argumentet för detta är att basen för alla utbyten är tjänster. 

(2008, s. 6) Detta kan tolkas som att genom att köpa en produkt egentligen köper en 

tjänst, det vill säga den tjänst som produkten utför. Ett exempel relaterat till 

reklambranschen är att ett företag som köper en broschyr, alltså en produkt, egentligen 

får kommunicera ett budskap, vilket är en tjänst. Denna syn på tjänster kritiseras av 

O’Shaughnessy och O’Shaughnessy (2011, s. 1312) som menar att definitioner i 

allmänhet är till för att särskilja mot sina motsatser. Genom att likställa produkter och 

tjänster är detta ett steg bakåt i utvecklingen för marknadsföring i allmänhet, eftersom 

mindre specifika kategoriseringar ger en mindre djup förståelse av ett fenomen. Vargo 

och Lusch (2004, s. 1-2) belyser dock det faktum att det nya synsättet på produkter och 

tjänster leder till ett ändrat fokus. Tidigare var det viktiga produkten i sig, medan det nu 

är det abstrakta i tjänsten, utbytet av denna och relationen som är centrala aspekter. 

Vidare menar Vargo och Lusch (2008, s. 8) att tjänsteleverantören endast kan föreslå 

värdepropositioner för kunden och att kunden alltid är den part som bedömer värdet av 

tjänsten. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att kunden och tjänsteleverantören båda 

spelar en viktig roll för skapande och bestämmande av värde. Den ena parten kan alltså 

inte lägga allt ansvar på den andra parten, utan det måste finnas en ömsesidig vilja att 

skapa värde i relationen. Ännu saknas det dock forskning på ämnet som ger en entydig 

bild av värde och värdeskapande (Grönroos & Voima, 2013, s. 133). 

 

De delar av värdeskapande som vi diskuterat ovan kan sammanfattas i tre faser. Dessa 

tre faser är gemensamt skapande av värdepropositioner, aktualisering av värde och 

bestämmande av värde (Lambert & Enz, 2012, s. 1601). I figuren nedan beskrivs 

innehållet i varje fas och olika svårigheter kopplat till respektive fas. 
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Figur 2. Värdeskapandeprocessen (Lambert & Enz, 2012, s.1601. Vår bearbetning) 

Den första fasen, gemensamt skapande av värdepropositioner, innefattar förslag på hur 

värde kan skapas för kunden (Grönroos, 2011a, s. 245). Det råder delade meningar om 

hur detta görs. Ballantyne et al. (2011) diskuterar några av de olika perspektiven som 

finns. Bland annat diskuteras om dessa propositioner skapas av tjänsteleverantören i 

förväg, efter kundens önskemål, genom samarbete eller i huvudsak för interna och 

externa intressenter (Ballantyne et al., 2011, s. 203-205). Detta får till följd att vem som 

sätter standarden kan ifrågasättas. Detta kan även tänkas skilja sig mellan olika företag 

och branscher. I reklambranschen kan detta tänkas variera beroende på kund och vilken 

typ av tjänst kunden är intresserad av att köpa. Vi menar alltså att det faktum att 

branschen är projektbaserad även kan påverka hur värdepropositioner skapas och att 

förslaget till tjänsteutförande som tjänsteleverantören ger kunden kan liknas vid en 

första värdeproposition till kunden. 

 

Aktualisering av värde menar Gummesson (2008, s. 16) endast kan göras efter att 

tjänsteleverantören skapat en värdeproposition. I sin tur kan värdepropositionen inte 

mer än föreslås av tjänsteleverantören (Vargo & Lusch, 2008, s. 8). Det är alltså kunden 

som i slutändan väljer vilken värdeproposition som kommer att aktualiseras. Grönroos 

(2011b, s. 282) menar även att värdet av den utförda tjänsten är individuellt och bestäms 

av kunden. Värdet av tjänsten bestäms alltså när kunden tar del av tjänsten som utförts. I 

reklambranschen kan detta tänkas vara då en reklamkampanj utformats och kunden får 

ta del av denna. Slutsatsen av detta är att både kunden och tjänsteleverantören spelar en 

viktig roll i värdeskapandeprocessen i en relation. 

 

I och med de olika perspektiven angående vem som faktiskt skapar, levererar och 

bedömer värdet av en tjänst är det svårt att veta vilka delar av värdeskapandeprocessen 

där huvudansvaret ligger i tjänsteleverantörens respektive i kundens händer. Detta kan 

tänkas ha en påverkan på helhetsintrycket av relationen och är därför relevant att beakta 

i vår studie. Parry et al. (2012) undersökte kundernas förväntningar på produkter och 

tjänster levererade av ett mjukvaruföretag. Slutsatsen av studien mynnade ut i modellen 

Customer Relationship Attributes Model, CRAM. Denna modell visar på vikten av 

olika aspekter som kunder värdesätter vid valet av mjukvaruleverantör. (Parry et al., 

Värdepropositioner

- Hur skapas potentiellt 
värde för kunden? 
(Grönroos, 2011a, s. 245)

- Vem sätter standarden? 
(Ballantyne et al, 2011, s. 
203-205)

Aktualisering av värde

- Kan endast göras efter 
proposition skapats.
(Gummesson, 2008, s. 16)

- Propositioner kan inte 
mer än föreslås av 
tjänsteleverantören.
(Vargo & Lusch, 2008, s. 8)

Bestämmande av värde

- Bestäms av kunden. 
(Grönroos, 2011b, s. 282)
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2012, s. 895) Dessa aspekter är både kopplade till tjänsterna och produkterna som 

tjänsteleverantörerna förser sina kunder med. I vårt fall är de aspekter kopplade till 

produkterna inte relevanta, då vi i huvudsak är intresserad av aspekterna tillhörande 

tjänster i reklambranschen. De tjänsterelaterade aspekterna visade sig i turordning enligt 

kunden från mest till minst viktig vara professionalism, förståelse för kunden, 

kunskapsnivå hos de anställda, tjänster efter försäljning, tillförlitlighet, relationen och 

kommunikationen (Parry et al., 2012, s. 895-901). Professionalism handlar om att 

kunden förväntar sig att riktlinjer följs av tjänsteleverantörens anställda. Det är också 

viktigt att tjänsteleverantören förstår sina kunders krav, vilket uppnås genom 

kontinuerlig kommunikation parterna emellan. (Parry et al., 2012, s. 897) Detta kan 

tänkas vara två grundförutsättningar som alla tjänsteleverantörer inom reklambranschen 

måste uppfylla för att skapa goda kundrelationer. Kunskapsnivå hos de anställda syftar 

på dessas tekniska kunskaper och kompetenser (Parry et al., 2012, s. 898). Detta är en 

viktig del eftersom detta kan vara en av de faktorer som ger tjänsteleverantören en 

konkurrensfördel. Vidare är tjänster efter försäljning lika viktig som produkten eller 

tjänsten som tjänsteleverantören tidigare levererat (Parry et al., 2012, s. 898). 

Tillförlitlighet är något vi valt att fördjupa oss i senare i detta kapitel. Detta diskuteras 

av ett flertal författare (Morgan & Hunt, 1994; Melewar et al., 2001). I begreppet 

inkluderas bland annat öppenhet, ärlighet och kommunikation (Parry et al., 2012, s. 

899). Relationen och kommunikationen lyfts också fram som en viktig aspekt vid valet 

av tjänsteleverantör. Kommunikationen är viktig för att förstå kunden, medan relationen 

är viktigt, även om andra aspekter kan väga tyngre för kunden. (Parry et al., 2012, s. 

899-900) 

3.3 Kundpyramid 

Som tidigare nämnt är förståelse för kunden en av de viktigaste aspekterna enligt 

kunden för att skapa en god relation mellan kunden och tjänsteleverantören (Parry et al., 

2012, s. 897). Genom identifikation av olika kundgrupper kan tjänsteleverantören öka 

sin lönsamhet (Zeithaml et al., 2001, s. 118). Federal Express Corporation, FedEx, är ett 

bra exempel på hur detta kan göras på ett effektivt sätt. FedEx valde att dela in sina 

kunder i tre grupper baserat på dessas lönsamhet; de goda, de onda och de fula. En 

indelning av detta slag kan effektivisera marknadsföringen genom att den kan riktas mot 

gruppen som ger högst lönsamhet, nämligen de goda. Vidare kan tjänsteleverantören 

försöka förändra beteendet hos de mindre lönsamma kunderna, de onda, till goda 

kunder. Den tredje gruppen, de fula, är kunder som varken är eller kan bli lönsamma 

och därför bör inte tjänsteleverantören sträva efter en fortsatt relation med dessa. 

(Zeithaml et al., 2001, s. 118) Med tanke på detta måste lönsamhet därför vara ett krav 

för att fortsätta relationen (Grönroos, 1997, s. 327). 

 

Det finns flera varianter av detta sätt att se på sina kunder. En sak har de dock 

gemensamt, nämligen insikten att alla kunder inte är värda mödan att ha en relation med 

(Zeithaml et al., 2001, s. 119). Det är alltså ur ett lönsamhetsperspektiv viktigt för 

tjänsteleverantören att kunna värdera sina kunder (Zeithaml et al., 2001, s. 119; 

Karantinou & Hogg, 2001, s. 277). Ett sätt att göra detta är genom kundpyramiden. Med 

detta i åtanke är det intressant och viktigt att undersöka hur tjänsteleverantörerna i vår 

studie ser på prioritering och segmentering av kunder, både utifrån lönsamhet likväl 

som andra aspekter. Ett exempel på en sådan aspekt skulle kunna vara huruvida kunden 

sprider positiv word-of-mouth (Zeithaml et al., 2001, s. 123). En studie av Keller och 

Fay (2012, s. 460) visar att av trovärdigheten är hög när det gäller rekommendationer 
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från andra. 58 % av de tillfrågade anser att trovärdigheten är hög för rekommendationer 

de får genom andra personer och 50 % av de tillfrågade menar att det är troligt att de 

köper en rekommenderad produkt eller tjänst. Kunskap kring hur kunder delas in skapar 

därför förståelse för hur och varför kundrelationer främjas i reklambranschen, både sett 

till redan befintliga och potentiella kunder. 

 

 
Figur 3. Kundpyramid (Zeithaml et al., 2001, s. 119. Vår översättning) 

I figur 3 ovan illustreras fyra olika kundgrupper rangordnade efter sin lönsamhet för 

tjänsteleverantören. Överst finner vi platinakunderna. Dessa kunder använder 

tjänsteleverantörens tjänster i stor utsträckning, är inte särskilt priskänsliga, är villiga att 

investera i tjänsteleverantören och känner ett engagemang gentemot tjänsteleverantören. 

(Zeithaml et al., 2001, s. 124) Detta kan tänkas vara kunder som använder 

helhetslösningarna som tjänsteleverantören kan erbjuda för att utveckla kundens 

marknadsföringsstrategier i stort. Vid användande av denna typ av tjänster menar vi att 

det kan vara svårare för kunden att snabbt byta tjänsteleverantör. Detta får till följd att 

kunden bör vara medveten om detta vid starten av samarbetet och därför är mindre 

priskänslig.  

 

Den näst mest lönsamma kundgruppen är guldkunderna. Kunderna i den här gruppen är 

något mindre lönsamma, vilket kan bero på att de minskar tjänsteleverantörens 

marginaler genom att önska rabatter. Dessutom kan guldkunderna tänkas vara mindre 

lojala gentemot tjänsteleverantören genom att de samarbetar med flera 

tjänsteleverantörer parallellt för att minska risken de utsätter sig för. (Zeithaml et al., 

2001, s. 125) Genom att kunden är öppen för andra samarbeten kan relationen påverkas. 

Därför kan dessa kunder tänkas vara mer villiga att äventyra relationen genom att önska 

rabatter, som de i viss mån kan få då de ändå är lönsamma kunder. 

 

Den tredje gruppen är järnkunderna. Behoven från järnkunderna är tillräckliga för att 

bidra till lönsamhet för tjänsteleverantören, men inte tillräckliga för att de ska få någon 

särbehandling, så som rabatter. (Zeithaml et al., 2001, s. 125) Detta kan tänkas vara 

kunder som bara gör enstaka beställningar. I dessa fall har inte tjänsteleverantören goda 

incitament att låta kunderna utnyttja olika former av särbehandling. 

 

Den fjärde och minst lönsamma kundgruppen är blykunderna. Dessa är kostsamma i 

och med att de kräver för mycket tid i förhållande till hur mycket de spenderar på 

tjänsteleverantörens tjänster. (Zeithaml et al., 2001, s. 125) Detta kan vara kunder som 

till exempel har nystartade företag och därför inte har råd att spendera pengar på 

marknadsföring. Det skulle också kunna tänkas handla om att kunden inte förstår värdet 

Platina

Guld

Järn

Bly
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av marknadsföring av sitt företag och därför inte investerar tillräckligt med pengar i 

marknadsföring för att vara lönsamma för tjänsteleverantören. 

 

Modellen är applicerbar på reklambranschen då uppfattningar kring kundrelationer 

påverkar hur tjänsteleverantören ser på sina kunder, både med avseende på kundernas 

lönsamhet likväl som andra aspekter. Vi finner det därför av intresse att undersöka hur 

olika aspekter värderas också med avseende på kund. Olika aspekter spelar givetvis in i 

olika stor grad på värderingen av kunder. Nedan beskriver vi fundamentala faktorer för 

främjandet av en god kundrelation. 

3.4 Fundamentala faktorer 

Kundrelationer kan upplevas och hanteras på många olika sätt. I reklambranschen är 

just relationerna en av de viktigaste aspekterna för att lyckas (Verbeke et al., 2008, s. 

122-123). Ett sätt att främja goda kundrelationer är genom Customer Relationship 

Management, CRM. Detta är ett brett begrepp med en mängd olika definitioner och där 

många forskare på området ser CRM som ett teknologiskt instrument (Zablah et al., 

2004, s. 476). Detta upplever vi som ett sätt att se CRM som inte visar på vilken viktig 

roll det faktiskt kan spela för goda kundrelationer. Istället väljer vi att betrakta CRM ur 

ett processuellt och strategiskt perspektiv. Ata och Toker (2012, s. 497) beskriver CRM 

som en strategisk makroprocess med syfte att bygga, utveckla och bevara relationer. 

Med detta menas alltså att CRM är mer än ett tekniskt verktyg för att främja 

kundrelationer. CRM ses istället som en strategi som genomsyrar hela organisationen. 

 

CRM används för att samla in och analysera data, samtidigt som detta knyts samman 

med hur värde skapas för kunden och hur värde skapas för tjänsteleverantören 

(Boulding et al., 2005, s. 157). Därför kan CRM ses som en viktig komponent för att 

främja goda kundrelationer. Vad som utgör en god kundrelation är dock ingen 

självklarhet. Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407) beskriver grundläggande punkter 

för främjandet av goda kundrelationer, nämligen; 

 

 Tillförlitlighet och engagemang 

 Tillfredsställelse 

 Symmetri och beroendeställning 

 Rättvisa 

 

Vad gäller relationsmarknadsföring råder det delade meningar om vilka aspekter som är 

viktiga för främjandet av befintliga affärsrelationer. Vi väljer dock att fokusera på 

faktorerna som framlyfts av Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407), då dessa i två fall 

är faktorer som är återkommande i annan litteratur, närmare bestämt tillförlitlighet och 

engagemang (Liang & Wang, 2006, s. 126-127), samt tillfredsställelse (Delgado-

Ballester & Munuera-Alemán, 2001, s. 1253). Nedan kommer vi att diskutera de fyra 

punkterna definierade av Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407) och dessas inverkan på 

kundrelationen. 

3.4.1 Tillförlitlighet och engagemang 

Tillförlitlighet är en central faktor vid studerandet av goda relationer i tjänstesektorn och 

mellan företag samt vid utvecklandet av kundlojalitet (Rauyruen & Miller, 2007, s. 24). 

Morgan och Hunt (1994, s. 23-24) beskriver tillförlitlighet i en relation som en följd av 
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att parterna finner förtroende i den andra parten med avseende på trovärdighet och 

integritet. Tillförlitlighet spelar en avgörande roll i alla relationer, särskilt i ett tidigt 

skede av relationen (Liang & Wang, 2006, s. 126). Dessutom är tillförlitlighet väldigt 

viktigt enligt både kunden och tjänsteleverantören när det gäller konsulttjänster 

(Karantinou & Hogg, 2009, s. 253). Detta betyder att tillförlitlighet är av stor vikt för en 

god relation mellan kund och tjänsteleverantör inom reklambranschen. Kunden måste i 

denna bransch kunna lita på att tjänsteleverantören utför arbetet på ett tillfredställande 

vis. Därför är det också viktigt att undersöka hur tjänsteleverantören ser på detta och om 

deras tankar skiljer sig från vad kunder anser vara viktigt. Morgan och Hunt (1994, s. 

23-24) menar vidare att både kunder och tjänsterleverantörer söker tillförlitliga partners, 

eftersom engagemang involverar sårbarhet och risktagande. Ett sätt att bygga upp en 

känsla av tillförlitlighet är genom konstant och rak kommunikation (Mohr & Nevin, 

1990, s. 42-43). 

 

Det finns ett flertal viktiga fördelar att utvinna ur en relation där tillförlitlighet är basen 

för relationen. Några av dessa fördelar är bättre samarbete, ökat engagemang, längre 

varaktighet för relationen och bättre kvalitet. (Nguyen & Mutum, 2012, s. 407) 

Tillförlitligheten i reklambranschen kan tänkas förbättra samarbetet och öka 

engagemanget, eftersom det är kunden i relationen som förlitar sig på 

tjänsteleverantören och dennes kompetens att utföra ett bra arbete. Samtidigt kan de 

anställda hos tjänsteleverantören uppleva kundens förtroende som en positiv influens 

och motivationsfaktor i sitt arbete. Tillförlitlighet är en särskilt viktig aspekt i relationen 

mellan företag och kund i en tjänstebaserad bransch. Detta beror på att tjänstesektorn 

kan ses som abstrakt i och med svårigheter som kan finnas när det gäller att utvärdera en 

tjänst. Svårigheten att utvärdera tjänster är en problematik som existerar före tjänsten 

levererats och i vissa fall även efter den levererats. (Ostrom & Iacobucci, 1995, s. 25) 

Tjänsteleverantören riskerar också många gånger att få vaga instruktioner hur tjänsten 

ska utföras för att kunden ska vara nöjd (Mitchell, 1994, s. 323-324). En ökad känsla av 

tillförlitlighet ökar dock mängden information som tjänsteleverantören får (Karantinou 

& Hogg, 2009, s. 254), vilket underlättar utförandet av ett bra arbete och därigenom 

också skapar en bättre relation. Kunden kommer alltså ha goda skäl att stanna i en sådan 

relation. Genom en god relation reduceras också känslan av osäkerhet och sårbarhet. 

Kundens bristande kompetens inom området där tjänsteleverantören är expert kan skapa 

svårigheter för kunden att bedöma tjänstens kvalitet, vilket bidrar till att skapa en känsla 

av osäkerhet. (Berry, 1995, s. 242) Av denna anledning är tillförlitlighet i form av 

säkerhet och trovärdighet viktigt, då detta reducerar de upplevda riskerna för kunden 

(Selnes, 1998, s. 305). Detta kan alltså ses som en kärnfaktor vid utvecklande av en 

relation. Tillförlitlighet ses även enligt forskare som grunden till kundens engagemang i 

en relation (Morgan & Hunt, 1994, s. 31) samt en viktig byggsten och del av helheten i 

relationen (Selnes, 1998, s. 319). Även Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407) 

understryker vikten av engagemang i en relation. Engagemang uppstår i samband med 

att en eller flera parter i relationen uppfattar relationen som så viktig att de är beredda 

att anstränga sig maximalt för att bevara den (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 844). 

Det finns också en tydlig koppling mellan en parts engagemang och dennes tendens att 

agera lojalt gentemot den andra parten (Schurr & Ozanne, 1985, s. 950). I en studie 

genomförd av Rauyruen och Miller (2007, s. 28) påvisas dock att endast 

tillfredsställelse och uppfattningen om tjänstens kvalitet, inte tillförlitlighet och 

engagemang, hade en inverkan på kundens intentioner i form av återkommande köp. 

Därför är även tjänsteleverantörens syn på kundens tillfredsställelse viktigt att studera. 
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3.4.2 Tillfredsställelse 

Lojalitet i form av till exempel upprepade köp eller rekommendationer har historiskt 

sett beskrivits som en följd av tillfredsställelse. Tillfredsställelse i relationen mellan 

tjänsteleverantör och kund kan också ses som detsamma som uppfattningen av tjänstens 

kvalitet. (Gustafsson et al., 2005, s. 210-211) Dessutom finns ett positivt samband 

mellan parternas tillfredsställelse och relationens varaktighet (Nguyen & Mutum, 2012, 

s. 407). Utifrån en studie gjord bland kunder i telekommunikationsbranschen finner 

Gustafsson et al. (2005, s. 216) att en hög nivå av kundnöjdhet har en positiv inverkan 

på bevarandet av kunder hos tjänsteleverantören. Nivån av kundnöjdhet kan alltså enligt 

författarna förutsäga huruvida en kund förhåller sig lojal till tjänsteleverantören. 

 

Caceres och Paparoidamis (2007, s. 843) menar att uppbyggandet av goda relationer, 

och därmed också tillfredsställelse genom relationerna, är av stor vikt. Detta gäller i 

synnerhet för tjänstemarknader, till exempel reklambranschen. Författarna menar att 

tjänsternas komplexitet och de långa affärsprocesserna parterna emellan i 

reklambranschen ställer extra höga krav att relationen är effektiv och tillfredsställande. 

Detta argument ligger till grund varför vi valt att undersöka hur tjänsteleverantören 

uppfattar tillfredsställelse hos kunden och vilken inverkan detta har på relationen. 

 

Tillfredsställelse, likväl som engagemang, är nyckelfaktorer med avseende på 

relationen. Detta menar Gil-Saura et al. (2009, s. 605) beror på att detta påverkar 

kundens avsikter med relationen. En god relation leder helt enkelt till ökad vilja att 

fortsätta samarbetet och utveckla relationen med tjänsteleverantören. Vad som dock är 

intressant att undersöka är om även tjänsteleverantören lägger lika stor vikt vid 

tillfredsställelsen hos kunden och är medveten om dess inverkan på relationen i sin 

helhet. 

3.4.3 Symmetri och beroendeställning 

Med symmetri avses distributionen mellan parterna vad gäller kunskap, makt, beroende 

och andra faktorer. En balans i denna distribution är att föredra då en obalans kan leda 

till konflikter. Detta kan ske både genom situationer eller beteenden i en relation. Till 

exempel kan den starkare parten i relationen utnyttja sin maktposition. Konflikterna 

som kan skapas av detta kan i sin tur leda till en svagare och mindre stabil relation. 

Även en asymmetrisk beroendeställning kan leda till konflikter. Med asymmetrisk 

beroendeställning menas att den ena parten har ett större beroende av den andra parten. 

(Nguyen & Mutum, 2012, s. 408) Utifrån detta kan vi konstatera att både parter bör ha 

lika stort inflytande hur relationen utformas för att på så sätt få en god relation. 

 

De två ovan nämnda faktorerna har främst undersökts av Nguyen och Mutum (2012). 

Vi finner dock dessa två faktorer intressanta att undersöka i reklambranschen. Detta 

baserar vi på komplexiteten hos tjänster i reklambranschen (Caceres och Paparoidamis, 

2007, s. 843). Denna komplexitet kan skapa en obalans, framförallt vad gäller kunskap. 

Därmed är det möjligt att detta försvårar en symmetrisk relation, vilket därför också kan 

bidra till en sämre relation. Dessutom kan graden av beroendeställning också påverkas 

av tjänsternas komplexitet. 
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3.4.4 Rättvisa 

Den fjärde aspekten som Nguyen och Mutum (2012) menar är viktig för en god relation 

är rättvisa. Med detta menas att processer som båda parter uppfattar som rättvisa 

utvecklas och används. (Nguyen & Mutum, 2012, s. 408) Två typer av rättvisa 

identifieras; distributiv rättvisa och processuell rättvisa. Med distributiv rättvisa avses 

parternas fördelar kontra nackdelar att ingå i relationen. (Kumar et al., 1995, s. 55) 

Exempel för fördelar av att ingå i en relation kan, som tidigare nämnt, vara bättre 

samarbete, ökat engagemang, längre varaktighet för relationen och bättre kvalitet 

(Nguyen & Mutum, 2012, s. 407). Nackdelar kan innefatta missade affärsmöjligheter 

med potentiella kunder, ett för stort beroende av kunden, uttråkning och avstannande av 

affärerna (Karantinou & Hogg, 2001, s. 280). Distributiv rättvisa beskriver alltså 

parternas resultat av relationen i fråga (Nguyen & Mutum, 2012, s. 408). 

 

Processuell rättvisa baseras på hur de tillämpade processerna i relationen uppfattas 

(Kumar et al., 1995, s. 55). Det handlar alltså om beteendet i relationen och hur detta 

uppfattas av de inblandade parterna. Nguyen och Mutum (2012, s. 408) argumenterar 

för att den processuella rättvisan har större inverkan på tillförlitlighet och engagemang 

mellan parterna. Därför är detta också en viktigare aspekt av en hållbar relation. Det kan 

till exempel handla om att ge kunden möjlighet att vara en del av processen i de fall 

detta är möjligt och nödvändigt för att tjänsteleverantören ska kunna tillgodose kundens 

behov. 

3.5 Sammanfattande teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänsteföretagens beslutsfattare med 

löpande kundkontakt i reklambranschen resonerar kring kundrelationens centrala 

aspekter. För att kunna undersöka detta är det viktigt att förstå branschen som dessa 

personer är verksamma i. I konsultbranschen utförs ofta uppdragen på projektbasis 

(Karantinou & Hogg, 2001, s. 263). Relationer är som nämnt en av de viktigaste 

aspekterna för att lyckas i reklambranschen (Verbeke et al., 2008, s. 122-123). 

Förtroende är i sin tur en av de mest väsentliga aspekterna för goda relationer 

(Karantinou & Hogg, 2001, s. 273-274). Förtroende leder också till ett bättre resultat av 

relationen (Karantinou & Hogg, 2009, s. 255). 

 

För att förstå värdet en relation kan bidra till är det också viktigt att förstå hur detta 

värde skapas. Grönroos (2011a) menar att värdeskapandet i en relation mellan företag 

kan mätas i både i en monetär likväl som en perceptuell dimension. Den perceptuella 

dimensionen kan, som tidigare diskuterat, innefatta exempelvis tillförlitlighet, 

engagemang och attraktion. Vidare menar Grönroos att skapandet av värde i relationen 

mellan företag görs av kunden. (Grönroos, 2011a, s. 242) Detta gör att det också är 

intressant att undersöka hur värde skapas. Detta diskuteras av Lambert och Enz (2012), 

som menar att processen för värdeskapande kan delas in i tre faser: skapande av 

värdepropositioner, aktualisering av värde och bestämmande av värde. Vidare har vi 

diskuterat olika sätt att se på vem som sätter standarden för värdepropositionerna 

(Ballantyne et al., 2011), när värdet av en relation aktualiseras (Grönroos, 2008) och att 

värdet av en relation endast kan bestämmas av kunden (Grönroos, 2011b, s. 282). 

 

Vad som också kan influera kundrelationer är olika typer av segmentering och 

prioritering av kunder. Detta är framförallt en central aspekt med avseende på vilka 
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kunder tjänsteleverantören väljer att ha en relation med. I detta avsnitt ligger vårt fokus 

på kundpyramiden, utvecklad av Zeithaml et al. (2001), där olika kundgrupper 

rangordnas utifrån sin lönsamhet för tjänsteleverantören. Vad Zeithaml et al. (2001, s. 

119) trycker på är att alla kunder inte är lönsamma att ha relationer med. Denna modell 

är intressant i vår studie eftersom den är möjlig att anpassa till vår undersökta bransch. 

Sedan är den också intressant för att se om lönsamhet är den mest betydande aspekten 

av hur kunder delas in i olika kundgrupper eller om andra aspekter har lika stor 

betydelse för tjänsteleverantören. 

 

När det gäller att bygga, utveckla och inte minst bevara relationer diskuteras 

tillämpandet av Customer Relationship Management, CRM (Ata & Toker, 2012, s. 

497). Ett flertal författare argumenterar för att en god relation mellan kunden och 

tjänsteleverantören är ett måste för effektivt CRM. Vad en god relation innebär är dock 

inte alltid självklart. Vi har valt att sammanfatta några fundamentala faktorer i enlighet 

med Nguyen och Mutum (2012, s. 406-407): 

 

 Tillförlitlighet och engagemang 

 Tillfredsställelse 

 Symmetri och beroendeställning 

 Rättvisa 

 

Anledningen till valet att tillämpa just Nguyen och Mutum (2012) baserar vi på det 

faktum att dessa i många fall är återkommande faktorer även bland andra forskare. 

 

För att underlätta för läsaren att förstå hur de olika aspekterna av goda kundrelationer 

påverkar varandra har vi valt att sammanfatta våra teoretiska utgångpunkter i följande 

figur. 

 

 
 

Figur 4. Sammanfattande teoretiska utgångspunkter 
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Figur 4 ovan beskriver de olika delar som kommer av vara delar av vår empiriska 

sammanställning och diskussion i de kommande kapitlena. I och med vår hermeneutiska 

kunskapssyn är kontexten viktig för våra slutsatser. Vi har även valt att i empirin 

definiera kontexten där respondenterna är verksamma genom deras syn på 

kundrelationer i allmänhet, vilket är nära relaterat till branschens karaktär och därför 

också påverkas av komplexiteten som tjänster i allmänhet innebär i jämförelse med 

produkter. Vi har även diskuterat värdet av relationer i form av värdeskapande och hur 

värdet av relationen uppfattas, vilket är vårt andra tema i vår empiriska 

sammanställning. Detta leder oss vidare mot vårt tredje tema, nämligen uppdelning av 

kunderna genom segmentering. Eftersom värde i en relation innefattar både en 

perceptuell och en monetär dimension är det viktigt att båda dessa beaktas när 

relationerna värderas av tjänsteleverantören. Av denna anledning har vi även valt några 

för relationen fundamentala faktorer, vilka alltså är en del av den perceptuella 

dimensionen och är vårt fjärde tema. 
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4. Studiens tillvägagångssätt 

I följande kapitel presenteras hur studien genomförts och hur valet av 

tjänsteleverantörer och respondenter gjorts. Vidare ges en kort beskrivning av hur de 

teman och frågor i den tillämpade intervjuguiden utformats med stöd av de valda 

teorierna i kapitel 3. Utöver detta ges även en redogörelse för hur vi beaktat de 

forskningsetiska principer som existerar inom den kvalitativa forskningsmetoden. 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Vi har i vårt val av undersökningsmetod beaktat ett flertal faktorer som vi anser vara av 

betydelse. Vi vill, som uttryckt i vårt syfte, med denna studie skapa en förståelse för hur 

synen på kundrelationens centrala aspekter kan tänkas skilja sig mellan tjänsteleverantör 

och kund i reklambranschen. Vi anser därmed att för att kunna uppfylla vårt syfte krävs 

det att vi på ett interpretativistiskt vis lyckas fånga de deltagande parternas subjektivitet 

och därför anser vi en kvalitativ undersökning vara den bäst lämpade metoden. Detta 

resonemang stöds av bland annat Bryman och Bell (2005, s. 297) som bemärker att 

kvalitativa studier är den strategi som fokuserar framförallt på ord och tolkning av 

dessa, snarare än på en kvantifiering av insamlad och analyserad data. 

 

Som tidigare nämnt i kapitel 2 anser vi oss förhålla oss till en ståndpunkt av 

konstruktionistisk och interpretativistisk karaktär. Med denna syn på verkligheten 

förefaller det sig naturligt att genomföra en kvalitativ undersökning i syfte att tolka och 

förstå de insamlade data som erhålls. En kvalitativ forskningsstrategi är enligt Bryman 

och Bell (2005, s. 297) ”induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art”. Vi ämnar 

alltså tolka vad våra respondenter uttryckt utifrån den kontext i vilken de är verksamma. 

Samtidigt ämnar vi i vår undersökning fånga de deltagande parternas subjektiva syn på 

kundrelationer. Deras sätt att se på kundrelationer kommer att ställas i relation till redan 

befintliga teorier kring de för kunden centrala aspekterna i kundrelationen som vi 

sammanställt i vår teoretiska referensram. Genom att ställa respondenternas åsikter mot 

redan befintliga teorier kan vår studie delvis anses vara deduktiv, det vill säga att den 

har som mål att testa en redan existerande teori i praktiken (Gummesson, 2000, s. 64). 

Samtidigt är det vi som i vår teoretiska referensram skapat den modell som vi utgår 

ifrån i vår studie. Därför använder vi oss snarare av en induktiv än en deduktiv 

forskningsstrategi. 

 

Det kan dock ifrågasättas varför vi valt att inte genomföra en kvantitativ studie och 

använda oss av till exempel enkäter och på så vis nå en större mängd respondenter. En 

kvantitativ studie kan, förutsatt att det finns representativitet av populationen, 

möjliggöra en generalisering (Bryman, 2011, s. 180). Med avseende på studiens syfte 

och vår ambition att lyckas fånga de specifika respondenternas subjektiva åsikter och på 

så vis skapa en förståelse för ämnet ansåg vi en kvalitativ studie vara bättre lämpad än 

en kvantitativ. Vi har inte för avsikt att i vår studie göra några generaliseringar och 

fokus ligger därmed på den valda branschen och hur det fungerar i denna. Därmed 

avfärdar vi heller inte möjligheten till att studiens resultat kan generaliseras inom den 

specifika branschen och i den kontext studien genomförts. 
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4.2 Val av företag och respondenter 

4.2.1 Företag 

De företag som valdes att delta och ligga till grund för vår undersökning är fyra 

kommunikations- och marknadsföringsbyråer med kontor i tre skilda medelstora 

svenska städer i norra Norrland vilka vi har besökt. Dessa städer kommer inte att 

namnges, i syfte att bevara de deltagande företagens anonymitet. Deltagande företag är 

att betrakta som små till medelstora utifrån ett nationellt perspektiv. Vi har valt att 

definiera små till medelstora företag i detta sammanhang som företag med 1-30 

anställda. Anledningen till att just de fyra företagen A, B, C och D valts för studien är 

att de har en liknande verksamhet och geografiskt verksamhetsområde. De fyra 

deltagande företagen i vår studie arbetar alltså under liknande förutsättningar med 

avseende på verksamhetsområde. Två av fyra deltagande företag är att betrakta som 

små. Dessa två företag är enmansföretag och tenderar att arbeta i nätverk där de 

samarbetar med andra företag för de olika uppdrag de åtar sig beroende på vilken 

kompetens som efterfrågas, till skillnad från de två större företagen som har all 

nödvändig kompetens inom företaget. Det har av denna anledning endast varit möjligt 

för oss att intervjua den personen som arbetar heltid på respektive enmansföretag. 

 

Vid valet av företag utgick vi i förstaläget från att vi skulle få tre respondenter från tre 

små eller medelstora aktörer. Vi hade dock svårt att få företag att delta i studien. En del 

företag tackade nej på grund av tidsbrist, medan andra helt enkelt inte var intresserade 

av att delta. Innan vi hade vi genomfört vår första intervju hade vi totalt nio intervjuer 

inbokade, spridda över tre företag. Dagen innan tre av dessa intervjuer skulle 

genomföras, alla dessa tre på samma företag, lämnade dessvärre vår kontaktperson på 

företaget återbud på grund av omständigheter på företaget som gjorde att de tänka 

respondenterna inte skulle ha tid att delta i intervjuerna. Detta gjorde att vi fick kontakta 

storleksmässigt mindre och mindre företag, vilket gjorde att tidsbrist blev en alltmer 

vanligt förekommande orsak varför företagen inte hade möjlighet att delta i studien. I 

slutändan hittade vi dock, som tidigare nämnt, två stycken enmansföretag där respektive 

ägare valde att ställa upp på intervjuer. 

 

Valet att studera företag i den givna branschen grundar sig i att kundrelationer är vanligt 

förekommande och att branschens komplexitet kan ha en påverkan på hur relationerna 

uppfattas och hanteras. 

4.2.2 Respondenter 

Vårt val av respondenter har gått till på det sätt att vi till en början kontaktat en person 

på företaget med en övergripande och ansvarsfull roll, VD respektive Project Managers. 

Vi har i samband med denna initiala kontakt frågat efter förslag och rekommendationer 

på ytterligare respondenter inom företaget varpå vår kontakt hjälpt oss att samtala med 

sina kollegor vilka denne funnit passande för studiens syfte. Detta sätt att komma i 

kontakt med respondenter refereras ofta till som ett så kallat snöbollsurval, vilket också 

beskrivs av Bryman och Bell (2005, s. 126-127). Vidare kan ett sådant val av 

respondenter inte betraktas som slumpmässigt och därmed heller inte anses vara 

representativt för populationen i den bemärkelsen att det möjliggör en generalisering 

(Bryman och Bell, 2005, s. 126-127). Denna typ av val av respondenter gör således att 

studiens data och resultat inte går att applicera i någon annan kontext än den i vilken 
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studien är genomförd i, det vill säga små och medelstora företag i reklambranschen 

vilka opererar i medelstora svenska städer inom regionen norra Norrland. Det kan dock 

finnas likheter i andra branscher. I och med detta kan resultatet vara överförbart, vilket 

förklaras närmare Johansson-Lindfors (1993, s. 170). Detta resonemang diskuteras 

vidare i studiens sanningskriterier. 

 

Vi har vid kontakten med de valda företagen ställt en rad kriterier för vilka respondenter 

som kan anses vara lämpliga för att delta i studien. För att delta i studien ska 

respondenten i fråga ha god erfarenhet från branschen, ha en position inom företaget i 

vilken denne har löpande kundkontakt samt ha en beslutsfattande roll. Då vi angett 

dessa kriterier har vi främst kommit i kontakt med projektledare inom de valda 

företagen. Anledningen till kravet om att respondenten bör ha en beslutsfattande roll 

grundar sig i att vi främst söker de personer som har en förstahandskontakt med 

företagets kunder och inte de medarbetare på byrån som jobbar utifrån projektledarens 

direktiv.  

 

Värt att nämna är dock att befattningarna på de intervjuade personerna skiljer sig 

aningen mellan de valda företagen, dels beroende på vem vår initiala kontakt ansett vara 

lämplig, dels beroende på vem och vilka som har haft tid till att ställa upp då studien 

genomfördes. Gemensamt för samtliga respondenter är dock att de uppfyller de ovan 

presenterade kriterierna för deltagande i studien. 

 

Sju av åtta intervjuer genomfördes i respektive företags lokaler. Vi hade i samtliga fall 

tillgång till ett avskilt konferensrum eller, på ett av enmansföretagen, ett kontor. Den 

åttonde intervjun, med en av enmansföretagarna, genomfördes på Handelshögskolan vid 

Umeå universitet, enligt önskemål från respondenten. Intervjuernas längd varade cirka 

35-56 minuter. Den två främsta anledningarna till den varierande längden var 

respondenternas roll inom företaget och hur respondenterna var som personer, det vill 

säga att vissa var mer kortfattade och precisa än andra. Den genomsnittliga tiden för 

intervjuerna var 45 minuter och mediantiden 46 minuter. Detta var något längre än vår 

förväntade intervjutid på 40 minuter. Vid samtliga intervjuer närvarade både studiens 

författare. 

 

Företag Respondent Befattning Intervjulängd 

A Annelie VD/Strateg 41 minuter 

 Anna Projektledare/Strateg 48 minuter 

 Aron Seniorkonsult 49 minuter 

B Boris Business Director 47 minuter 

 Berit Project Manager 

/Copywriter 

35 minuter 

 Britta Project Manager 45 minuter 

C Ceasar VD/Strateg 39 minuter 

D Dennis VD/Strateg 56 minuter 
Tabell 2. Respondentöversikt 

4.3 Konstruktion av frågor 

Vi kommer i detta stycke redogöra för hur vi resonerat i samband med konstruktionen 

av den intervjuguide (se appendix 1) som använts i vår studie. Vi har utifrån befintliga 

teorier på forskningsområdet som presenterats i kapitel 3 formulerat teman och frågor 
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som behandlar konsultbranschen, värdeskapande, segmentering samt de för 

kundrelationen fundamentala aspekterna. Kvale (1997, s. 19) beskriver den kvalitativa 

forskningsmetodiken som ostandardiserad i jämförelse med den kvantitativa, eftersom 

det bland annat finns få förstrukturerade processer för kvalitativa intervjuer. Vidare för 

Bryman och Bell (2005, s. 362-363) en diskussion kring vad de kallar för ”två 

huvudsakliga typer av intervjuer” i samband med kvalitativa metoder, ostrukturerade 

intervjuer respektive semi-strukturerade intervjuer.  

 

I den intervjuguide som tillämpats har teman utformats i syfte att behandla de olika 

områdena vi ämnat undersöka. Genom de olika områdena vi utformat i vår 

intervjuguide kommer vi att stegvis diskutera olika sätt att se på kundrelationer. 

Frågorna har formulerats i syfte att få ta del av varje respondents personliga resonemang 

och åsikter och är därför av en mer öppen karaktär för att lämna utrymme till 

respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta tillvägagångssätt för hur vår 

intervjuguide är utformad stämmer överens med vad Bryman och Bell (2005, s. 362-

363) benämner som semi-strukturerad. 

 

De svar som erhållits kan ofta kopplas till flera av de presenterade teorierna i kapitel 3 

och inte bara någon enstaka. Guiden innehöll en rad färdiga frågor som respondenten i 

samband med att intervjun hölls fick ta del av för att enklare kunna följa med och på ett 

mer utförligt vis besvara de frågor som ställdes. Utöver dessa frågor hade vi även 

formulerat följdfrågor som behandlade varje tema för att få en djupare förståelse för hur 

respondenten resonerar kring det behandlade ämnet. Dessa följdfrågor fick 

respondenten inte ta del av och de ställdes då vi uppfattade ett behov av mer 

information. Sådana frågor vars syfte är att lyssna till vad som uppfattas viktigt av 

respondenten och vidare söka efter svaren utan att uppmärksamma respondenten 

beskrivs av Kvale (1997, s. 124-125) som uppföljnings- och sonderingsfrågor.  

 

Innan intervjuerna genomfördes granskades intervjuguiden ett flertal gånger varpå den 

justerades för att säkerställa att den var begriplig. Vid dessa tillfällen gjordes även 

utförliga genomgångar av språket för att göra det mer förståeligt och anpassat efter den 

branschpraxis som finns. Termer som segmentering ändrades till gruppering för att inte 

på något vis leda eller styra respondenten att direkt tänka på lönsamhet, utan öppna upp 

för en fri tolkning av vilka aspekter som kan beaktas vid gruppering av kunder. Nedan 

följer beskrivningar av de olika frågeområdena i intervjuguiden. 

4.3.1 Bakgrundsinformation 

Den här delen av intervjuguiden som är den inledande syftar till att erhålla kunskap 

kring respondentens bakgrund med avseende på erfarenhet i form av tidigare arbete, 

utbildning, bransch, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Denna kunskap underlättar 

vår möjlighet att tolka och förstå respondentens resonemang i efterföljande frågor. 

Vidare är även syftet med denna inledande fråga att mjuka upp respondenten och få 

denna att känna sig bekväm i rollen som respondent. Frågan i sig har ingen direkt 

betydelse för studien då det inte ligger i vårt intresse att jämföra svaren på denna fråga 

respondenterna emellan. Därför är denna fråga enbart till för att som tidigare nämnt 

underlätta våra tolkningar och förståelse för framtida svar.  
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4.3.2 Generella frågor kring kundrelationer 

Frågorna ställda under detta tema är framförallt till för att på ett övergripande vis skapa 

förståelse för hur den intervjuade ser på kundrelationer i sin helhet. Bland annat så 

frågas vad personen i fråga uppfattar som karaktäristiskt för en god respektive en 

problematisk kundrelation, hur denne förhåller sig till korta respektive långa relationer 

samt vilka krav respondenten upplever att företagets kunder ställer.  

4.3.3 Gruppering och prioritering av kunder 

Den här delen av intervjuguiden innehåller frågor i syfte att undersöka om och i så fall 

hur företaget respondenten representerar använder sig av segmentering och prioritering 

av kunder. Dessa frågor är främst sammanlänkade med de teorier vi redogjort kring 

segmentering av kunder, däribland kundpyramiden.  

4.3.4 Värdeskapande i kundrelationer 

Här ämnar vi genom våra frågor söka respondentens syn på vad denne tror att kunden 

värdesätter i en relation med företaget samt hur respondenten själv anser att värde 

skapas i relationen. Vidare behandlar även frågor under detta tema vad den intervjuade 

uppfattar vara de aspekter som får kunder att stanna respektive lämna företaget.   

4.3.5 Viktiga aspekter i kundrelationer 

Här ligger fokus på att lyfta fram vad det verkligen är som respondenten anser vara 

viktigast och av störst innebörd för en god kundrelation och hur detta förhåller sig till de 

för kunden centrala aspekterna i relationen. Avsikten med dessa frågor är att se hur 

respondenten värderar de centrala aspekter vi återfunnit bland företagsekonomisk 

forskning och om dessa värderingar särskiljer sig eller stämmer överens.  

4.3.6 Avslutning 

Vi avrundar här intervjun med en öppen fråga för att ge respondenten möjlighet att 

tillägga information, tankar och åsikter som denne glömt bort att delge under intervjun 

eller som personen ifråga finner tillföra något vi inte har tänkt på. Genom detta tema 

öppnar vi också upp för ytterligare diskussioner till särskilt intressanta aspekter 

kopplade till kundrelationer. 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under veckorna 17, 18 och 19 våren 2013. De intervjuer som 

genomfördes på vardera av de fyra olika företagen bokades in i anslutning till varandra i 

den mån detta var möjligt med avseende på respondenternas tid att ställa upp. 

Intervjuerna tog plats i möteslokaler och konferensrum på respektive företag med 

undantag för en av intervjuerna vilken genomfördes i ett bokat grupprum på Umeå 

Universitet. 

 

Vi hade i ett tidigare skede av vår studie för avsikt att genomföra samtliga intervjuer 

under vecka 17, men fick utifrån de deltagande respondenternas önskemål senarelägga 

intervjuer. Denna förändring bidrog till en aning mer pressad tidsram, men gav oss 
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också möjlighet att reflektera ordentligt kring varje intervju och dessutom transkribera 

tätt efter det att intervjun hållits.  

 

Intervjuernas längd skiljde sig, framförallt beroende på den intervjuades svar, men som 

tidigare nämnt pågick samtliga inom tidsramen 35 till 56 minuter (se tabell 2). Den 

varierade längden berodde till stor del på att en del respondenter tog fler exempel, drog 

paralleller och gav oss utförligare beskrivningar än andra.  

 

Varje intervju gick till så att vi till en början på ett ingående och lättförståeligt sätt 

förklarade för den intervjuade vad studien behandlade och vilket syfte som ligger till 

grund för studien, varpå vi också bad om tillåtelse att spela in intervjun. Därefter 

öppnade vi intervjun genom att be respondenten kort berätta om sig själv och sina 

erfarenheter. Löpande under intervjun ställdes sedan de frågor som formulerats under 

varje tema, vilka följdes upp av följdfrågor där så behövdes. Syftet med de följdfrågor 

som ställdes var att på ett djupare plan få respondenten att utveckla sitt resonemang eller 

sina tankar. Följden på frågorna varierade i viss mån beroende på vad den intervjuade 

besvarat och inte, samt dennes diskussion och resonemang.  

4.5 Etiska aspekter 

Vid utformandet och genomförandet av vår uppsats har vi reflekterat och beaktat de 

aspekter som potentiellt kan ha sociala eller etiska implikationer. Med detta sagt avser 

vi sådant som på ett eller flera sätt kan ha en påverkan, positiv som negativ, för 

inblandade parter såväl som externa intressenter. Vi anser att vi genom hela vår studie 

tagit ett stort ansvar för valet av tillvägagångs- och förhållningssätt. Vi är också av den 

uppfattningen att vårt val av ämne och sätt att genomföra vår studie inte har någon 

negativ inverkan vad gäller sociala och etiska aspekter.  

 

Bryman och Bell (2005) diskuterar de etiska frågeställningar som kan dyka upp i 

samband med en undersökning och omfamnar vikten av att reflektera kring aspekter så 

som hur de studerade individerna ska behandlas. Vidare redogör författarna kort för de 

etiska principer som gäller och bör gälla i samtlig forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 

556-557). Dessa principer redogörs och argumenteras för nedan.  

4.5.1 Informationskravet 

Med informationskravet avses forskarens plikt att informera de av studien berörda 

personerna om studiens syfte och studiens olika moment som ingår i den undersökning 

som genomförs (Bryman & Bell, 2005, s. 557). Samtliga deltagande parter i vår studie 

har som tidigare nämnt i detta kapitel blivit väl informerade om vad studien går ut på i 

förhand, men också i samband med det att intervjuerna hållits. Information kring planen 

för studiens genomförande har också delgivits de deltagande respondenterna.  

4.5.2 Samtyckeskravet 

Detta krav avser det faktum att de deltagande personerna ska ha vetskap om att 

deltagandet är högst frivilligt och kan närhelst avbrytas på önskemål. Kravet berör 

också de situationer i vilka respondenten är minderårig och vårdnadshavares 

godkännande kan krävas för deltagande i studien. (Bryman & Bell, 2005, s. 557) Ingen 

av våra respondenter har uttryckt önskemål om att avbryta deltagande och inte heller 
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tagit tillbaka något av de svar och uttalanden som gjorts i samband med intervjun. 

Samtliga har varit väl införstådda med att deltagande är frivilligt, då samtliga fattat ett 

eget beslut om att delta.  

4.5.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

Vi har vid genomförandet i vår studie valt att låta deltagande parter framstå som 

anonyma i så pass stor utsträckning att dessa inte kan antas en identitet. Vi har därmed 

eliminerat risken för att utsätta någon specifik part för onödig exponering. De data vi 

samlat in och analyserat är därför data som berör hela den valda branschen, med 

undantag för den geografiska avgränsning vi valt att göra. 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Den information som erhållits i samband med intervjuerna har endast och kommer 

endast användas till studiens syfte, vilket också samtliga respondenter garanterats och är 

väl införstådda med. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras de svar och den information som erhållits från 

respondenterna under de intervjuer som genomförts. Dessa presenteras i anslutning till 

de teman vår intervjuguide var indelad i; bakgrund, generella frågor kring 

kundrelationer, gruppering och prioritering av kunder, värdeskapande samt viktiga 

aspekter i kundrelationer. Följande kapitel börjar med en kort beskrivning av det 

empiriska materialets disposition samt en respondentöversikt. 

 

5.1 Empirisk beskrivning 

Vi har valt att presentera samtliga företags svar i anslutning till de teman som även 

återfinns i vår intervjuguide. Intervjuguiden är uppbyggd utifrån tanken att börja skapa 

sig en enkel bild av respondentens syn på kundrelationen, för att i ett senare skede få en 

djupare förståelse. Att presentera vårt empiriska resultat företag för företag istället för 

tematiskt anser vi hade orsakat svårigheter för läsaren att få en översiktlig bild av de 

främst förekommande åsikterna kring frågorna under varje tema. Genom vår valda 

disposition får läsaren möjlighet att se skillnader och likheter på egen hand, innan vi i 

vår analys förklarar vad vi sett och hur detta visat sig. I slutet av respektive tema 

sammanfattas de viktigaste punkterna som berörts av respondenterna på respektive 

företag. 

 

Under varje tema i detta kapitel har respondenternas delats upp företagsvis. Även om 

alla företagen är kompetenta inom en mängd områden inom reklambranschen ser vi 

ändå vissa skillnader i deras fokus. Vi upplever att företag A är en aning mer riktad mot 

strategiskt arbete, medan företag B är mer riktade mot den grafiska delen av reklam. 

Företag C respektive D är båda enmansföretag och arbetar därför på ett annorlunda sätt, 

där samarbeten med andra företag är en förutsättning för att lyckas. Utifrån detta 

resonemang menar vi att åsikterna kring kundrelationer skiljer sig en aning mellan 

respondenterna på respektive företag och vi gjorde därför valet att dela upp 

respondenterna företagsvis. 

 

Vid presentationen av insamlat empiriskt material har de deltagande respondenterna i 

vår studie fått fiktiva namn i syfte att hålla respondentens identitet anonym. Vi har 

också valt att anonymisera företagen som respektive respondenter arbetar på, men visar 

tydligt för läsaren vilka respondenter som arbetar på samma företag.  

5.2 Respondenternas bakgrund 

När vi ber respondenterna att kortfattat berätta om sin bakgrund får vi en rad olika svar. 

De allra flesta redogör utförligt för vilken akademisk bakgrund de har, tidigare 

yrkeserfarenheter och vad de fyller för funktion idag på det företag de är verksamma. 

Bakgrunden hos våra respondenter skiljer sig åt en hel del. Många har en gedigen 

bakgrund på universitet och högskolor, medan andra har mer praktisk erfarenhet. Berit 

berättar kort om hur hennes väg såg ut: 
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”Jag visste tidigt redan när jag gick ut gymnasiet att jag ville jobba med någon typ av 

marknadsföring, information eller reklam. Först gick jag faktiskt en konstlinje på en 

folkskola för att lära mig det och sen vart det då socialpsykologi i Umeå och sen media 

och kommunikation innan jag hamnade i Växjö där jag läste marknadsföring.” 

 

För andra ser bakgrunden helt annorlunda ut. Boris, som arbetar på samma byrå som 

Berit, har en helt annan bakgrund. Han har arbetat ända sedan han tog studenten från 

gymnasiet. Arbetslivserfarenheten har lärt honom allt han kan om kundrelationer och 

annan kunskap som han behöver i sitt yrke, ”... jag har egentligen lärt mig allt genom 

att jobba. Jag har inte så mycket utbildning i botten utan jag har gått lite kurser på 

IHM och projektledarutbildning.” Vi kan alltså konstatera att de olika bakgrunder våra 

respondenter har skiljer sig. Detta är dock inte en faktor vi ämnar inkludera i vår studie 

eller analys. Varför detta inte inkluderas som en faktor baserar vi på att det som 

respondenterna har gemensamt är att de har liknande tjänster i dagsläget, där de allra 

flesta jobbar som någon form av projektledare.  

 

I tabell 3 nedan sammanfattas respondenternas bakgrund och erfarenhetsnivå i 

branschen. 

 

Företag Respondent Utbildningsnivå År i branschen 

A Annelie Högskola/universitet 10-15 år 

 Anna Högskola/universitet 15-20 år 

 Aron Folkhögskola/högskola >20 år 

B Boris Gymnasium/yrkesutbildning 10-15 år 

 Berit Gymnasium >20 år 

 Britta Högskola/universitet 10-15 år 

C Ceasar Högskola/universitet 15-20 år 

D Dennis Högskola/universitet >20 år 
Tabell 3. Respondenternas utbildning och erfarenhet 

5.3 Generella tankar kring kundrelationer 

5.3.1 Företag A 

En god relation till kunden är en nödvändighet i reklambranschen. Detta är något som 

Annelie och även hennes kollega Anna påpekar. Anna förklarar vidare att 

reklambranschen, som ju handlar om kommunikation, är helt och hållet beroende av 

relationer mellan tjänsteleverantör och kund. Att ha förståelse för och kunskap om 

kunden och dennes affärer är därför av stor vikt, liksom ömsesidig kompetens och 

respekt. 

 

Vi diskuterar detta vidare och får ett par exempel. Bland annat diskuteras vikten av rak 

och klar kommunikation i relationen med kunden. Denna kommunikation måste vara 

löpande och inte sporadisk. Det som eftersträvas är att uppnå en känsla hos kunden där 

denne uppfattar byrån som en partner istället för en leverantör, menar Annelie. Vidare 

argumenterar både Anna och Aron för hur viktigt förtroende är i relationer med kunden 

och påpekar att det är det allra viktigaste och att allting bygger på det för att kunna ha en 

öppen, rak och klar relation och kommunikation. De menar vidare att en relation där 

förtroendet är starkt mellan parterna tål relationen också lite törnar.  
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En annan nyckel till en god relation är proaktivitet. Det är något som samtliga 

respondenter på företag A är överens om. Aron förklarar att det handlar mycket om att 

lära känna de personer du arbetar tillsammans med. Genom att göra det kan 

tjänsteleverantören förebygga problem på ett mer effektivt sätt och alltså agera 

proaktivt. 

 

En sämre, problematisk kundrelation präglas av ett saknat förtroende eller till och med 

misstro. Vidare är en bristande eller otydlig kommunikation något som skapar stora 

problem i relationen och samtliga respondenter på företag A uttalar sig angående vikten 

av att lyssna på varandra i relationen. Aron vänder också på sitt tidigare uttalande och 

förklarar att ett av de största misstagen som en konsultbyrå kan göra är att inte vara 

proaktiv. Anneli menar att det inte nödvändigtvis är samma sak att lyssna på kunden 

som att göra vad kunden vill. Samtidigt måste tjänsteleverantören lyssna på kunden för 

att kunna ge kunden en tjänst som uppfyller deras krav. 

 

Långa kundrelationer är att föredra ur flera perspektiv. Genom långa relationer får 

tjänsteleverantören en djupare relation och lär känna kunden och deras verksamhet 

bättre, vilket är bättre för båda parter då de får bättre förutsättningar att leverera ett bra 

resultat. Annelie menar dock att det kan slå över, så att konsulten anser sig kunna 

kundens verksamhet bättre än kunden själv. Vid det laget anser hon att relationen bör 

avbrytas. Annelie anser det dessutom enklare att bygga förtroende i en långvarig 

relation än en kortvarig, men påpekar samtidigt att även kortvariga relationer kan vara 

lyckosamma, vilket Aron inte håller med om. Han anser istället att kundrelationer måste 

vara långvariga. Korta relationer är värdelösa för båda parter av anledningen att det som 

ska levereras till kunden är sådant som ska spela en roll på längre sikt och bidra till en 

helhet. Det som tjänsteleverantören säljer är inte standardiserade kampanjer, utan varje 

tjänst är unik. För att lära känna kunden och dennes verksamhet behövs minst två till tre 

år. Det är därför bortkastade pengar att avbryta en relation efter ett år. 

 

Vad gäller de krav som kunderna ställer skiljer de sig mycket kunder emellan. Vissa 

ställer högre krav på tjänsteleverantören, som att angripa sina uppdrag med en hög grad 

av kreativitet och ett utvecklat strategiskt tänk. Andra ställer krav som kan kretsa kring 

ekonomi, leveranstider, enkelhet och pris. Anna berättar vidare att de har en policy på 

byrån att allt som lämnar kontoret ska vara något de kan känna stolthet över. Det är 

därför extra viktigt att göra något som konsulten själv tror på. Om konsulten inte tror på 

idén ska inte heller idén genomföras. I ett sådant fall är det viktigt att som konsult kunna 

föreslå en alternativ lösning på problemet för att bygga vidare på en fortsatt god relation 

med kunden. 

5.3.2 Företag B 

En god kundrelation är förtroende, ett givande och ett tagande. Boris nämner att Svensk 

Industri alltid använt hygienfaktorer för att jämföra konkurrensfördelar, men att det bara 

är faktorer kring leveranstider, kompetens och andra basfaktorer som i princip alla 

tjänsteleverantörer kan lyckas med. Gällande faktorer som istället skiljer 

tjänsteleverantörer åt är engagemang och entusiasm bland de viktigaste. Att göra ett bra 

jobb är inte tillräckligt, utan kunden vill ha det lilla extra och känna tjänsteleverantören. 

Känner kunden att tjänsteleverantören är engagerad skapar det också förtroende. 
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Boris kollega Britta förklarar vidare att reklambranschen i sig bygger oerhört mycket på 

relationer och att förtroende därför är direkt avgörande för en god relation. Berit menar 

att relationen är att betrakta som god då parterna tillsammans kan utveckla strategier 

och att både tjänsteleverantören och kunden tvingas öppna sig för varandra. En del av 

det här förtroendet, som Boris nämner, är proaktivitet. Tjänsteleverantören ska inte 

behöva åtgärda sina fel, utan istället se till att de inte sker i förstaläget genom att känna 

kunden. 

  

När vi frågar Boris om han skulle karaktärisera en problematisk kundrelation förklarar 

han att han inte har något bra exempel. Den senaste han kan komma att tänka på var 

någon enstaka relation för över tio år sedan i ett annat jobb. Han menar att det inte finns 

något specifikt svar på frågan, men påpekar också att skilda åsikter jämfört med kunden 

absolut inte behöver innebära problematik. I det här läget är det viktigt att kunna känna 

ett förtroende för att kunna övervinna oenigheten. Vidare förklarar han att det handlar 

mycket om att anpassa sig efter situationen och att läsa av människor och hur de 

fungerar. Berit förklarar att en skev beroendeställning parterna emellan och en obalans 

med avseende på makt kan ha en problematisk inverkan på relationen. Britta tar in ett 

tredje perspektiv. Hon resonerar kring problematik som en följd av skilda uppfattningar 

kring vad samarbetet går ut på, skilda förväntningar och bristande förtroende.  

 

Att långsiktiga relationer är något att eftersträva är en gemensam åsikt de tre 

medarbetarna på företag B har. Boris anser detta eftersom det skapar möjligheten att 

faktiskt bygga en relation. Britta förklarar att långsiktiga relationer är att föredra då de 

inte minst är mest lönsamma, men påpekar också, likt Berit gör i sin intervju, att det är 

viktigt att utveckla relationen för att inte stagnera och att dessutom bygga en relation på 

flera plan. Att bygga på flera plan kan till exempel innebära att skapa en relation med 

flera medarbetare hos kunden. Detta är för att förebygga att bli för låst vid en person 

och vara mer flexibel om den personen av någon anledning inte skulle vara kvar hos 

kunden längre. 

 

De krav som ställs ifrån tjänsteleverantörens kunder kan skilja sig väldigt mycket 

kunder emellan. I början av en relation ställs oftast fler och högre krav, men när 

kunderna sedan har lärt sig hur det fungerar och de sett att tjänsteleverantören kan 

tillgodose det de vill ha släpps tyglarna. Det finns alltså egentligen ingen generell regel 

för vem som ställer vilka krav, utan det är individuellt för varje specifik relation och 

varje kund. Vidare kan kraven skilja sig beroende på vilka relationer kunden tidigare 

haft, anser Britta, men förklarar också att de krav som ställs inte bara är upp till kunden 

att ställa. Som tjänsteleverantör i reklambranschen måste företaget kunna komma med 

förslag som kan hjälpa kunden. På så sätt får kunden hjälp med att hitta vilka krav de 

ska ställa. Det tjänsteleverantören gör i de här fallen är alltså att höja kvaliteten på 

relationen på sitt eget initiativ. 

5.3.3 Företag C 

En god relation handlar mycket om förtroende, öppenhet och att ha ”högt i tak”. Det 

finns mängder av uttryck, men värt att poängtera är att det ofta handlar om rent sociala 

relationer, det vill säga hur det fungerar mellan olika människor, särskilt i långa 

relationer. Fungerar inte samarbetet mellan tjänsteleverantörens konsult och kundens 

kontaktpersoner eller trivs de inte med varandra kan konsulten vara hur professionell 

som helst; samarbetet misslyckas ändå. Det är också det faktum att personer på 
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företagen helt enkelt inte trivs och fungerar tillsammans som ligger till grund för en 

problematisk relation. Det finns mycket som är nödvändigt för en högkvalitativ 

kundrelation. Caesar diskuterar detta: 

 

”Det finns naturligtvis hemskt mycket som är nödvändigt. Att leverera, att liksom sköta 

sitt jobb, att inte slarva, att hålla tider, hålla tidsplanen, hålla budgetar, jag tror att 

ekonomin är otroligt viktig. Det går ju till så att man offererar projekt x, y och z och det 

är ju alltid en kvalificerad gissning.” 

 

Caesar menar att han är väldigt försiktig med att justera offerter, eftersom han tror att 

folk inte vill anlita sådana konsulter. Han menar vidare att ju bättre du lär känna en 

kund, desto bättre arbete kan du utföra. Detta beror på att konsulten lär känna kundens 

verksamhet, kundens kärnvärden och olika varumärken hos kunden. Långsiktighet är 

därför att betrakta som något positivt. Caesar förklarar att långsiktighet är bra dels för 

att det är lönsamt, dels för att det är roligt att komma så nära att knappt betraktas som en 

konsult utan snarare som en del av kundens verksamhet. Han tillägger dock att det 

också kan finnas en fara med det senare. Det kan skapa en form av lättja. Som konsult 

är det bekymmersamt att ta saker och ting för givet. Att en kund tas för givet är en stor 

risk för tjänsteleverantören. Av denna anledning är det viktigt att agera professionellt 

och inte ge kunden någon som helst anledning att söka sig någon annanstans. Även om 

kraven varierar hos kunderna är detta ett krav som alltid måste uppfyllas för en god 

kundrelation. 

5.3.4 Företag D 

På frågan vad som karaktäriserar en god kundrelation ger Dennis ett rakt och tydligt 

svar: ”Det är att man får förtroende”. Det är i relationer där kunden känner förtroende 

för tjänsteleverantören som är de bästa och det är också i dessa som de bästa resultaten 

uppnås. En svårighet med relationer kan vara relationerna med stora företag. Om 

kunden har kontor på flera platser kan relationen bli problematisk i bemärkelsen att det 

är svårt att hålla ihop relationen. Det kräver egentligen lika mycket arbete som själva 

uppdraget. På samma sätt som detta kan försvåra relationen kan också en för stor kund 

vara ett problem, särskilt hos en mindre tjänsteleverantör. En kund får inte bli för stor 

och motsvara för stor del av tjänsteleverantörens verksamhet. I de fall detta ändå sker 

blir tjänsteleverantören extra känslig för att tappa kunden, vilket trots allt kan hända 

även om relationen verkar bra. 

 

Oftast när en kund förloras beror det på utomstående faktorer som tjänsteleverantören 

själv inte kan påverka. Till exempel kan en anledning att en kund försvinner vara att 

personer byts ut och kontakten därför upphör. Dennis diskuterar detta problem vidare: 

 

”Och det behöver inte betyda att du har misskött dig; du kan göra hur bra jobb som 

helst, men att en nyckelperson då, din kontaktperson, byts ut. Så att det gör att det är 

väldigt vanskligt det här med att det gäller att se till att ett konto då, en kund, inte blir 

för stor och att man håller overheadkostnaderna nere och så vidare.” 

 

Förutom den viktigaste aspekten förtroende ska de anställda hos tjänsteleverantören 

alltid sträva efter att utveckla sig själva på olika sätt, bland annat genom utbildning och 

liknande, men också förmå sin kund att utvecklas på samma sätt och plan inom 

området. På så sätt växer relationen och blir starkare. 
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Att kundrelationer ska vara långsiktiga är en självklarhet för Dennis som menar att det 

är en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete. Han argumenterar vidare för att det 

tar tid att lära sig allt som krävs om kunden, vilket också visar på vikten av långsiktighet 

i relationen. De krav som kunderna ställer är givetvis att kunna rycka in på kort varsel, 

flexibilitet och att som Dennis själv uttrycker sig ”göra det omöjliga möjligt”. En 

nackdel som han ser med en långsiktig kundrelation är att de kan ge sämre vinst på 

grund av en form av tvång att ge rabatter. Dessutom är det så att ju större kunden är, 

desto större rabatter kräver de oftast. 

5.3.5 Sammanfattning generella tankar kring kundrelationer 

I tabell 4 nedan följer vad som kan sammanfatta de olika företagens generella tankar 

kring kundrelationer. 

 

Företag Vad karaktäriserar en god kundrelation? 

A God kommunikation, proaktivitet och förtroende. 

B Förtroende, engagemang, entusiasm och proaktivitet. 

C Förtroende och öppenhet. 

D Förtroende. 
Tabell 4. Generella tankar kring kundrelationer 

5.4 Gruppering och prioritering av kunder 

5.4.1 Företag A 

Annelie förklarar att gruppering av kunder inte är något som de arbetar med, men 

medger att de skulle kunna göra det i större utsträckning. Hon menar dock att det finns 

ett tänk kring att prioritera de kunder som de tjänar mest på. Vissa kunder har också ett 

strategiskt värde och prioriteras av den anledningen. Å andra sidan är det viktigt att alla 

kunder ska känna sig bemötta på ett bra sätt. Det får inte vara så att en kund känner sig 

åsidosatt för att de kanske inte spenderar lika mycket pengar som en större kund. 

Tjänsteleverantören måste helt enkelt vara rädd om alla relationer, även med de mindre 

kunderna. Anna håller med Anneli om att de inte tillämpar någon form av gruppering i 

företaget, vilket är något som Aron däremot anser att de gör. Han förklarar att det 

framförallt handlar om att lägga energi på de kunder och projekt där det finns potential, 

vilket delvis handlar om att göra en ekonomisk kalkyl. 

 

Ett problem med reklambranschen som sådan är att den till stor del bygger på subjektiva 

uppfattningar, tycke och smak, vilket också skiljer den från ”icke-konstnärliga” 

branscher. Detta faktum kan upplevas som en svårighet när relationer byggs. Ett annat 

problem kan vara att relationen till kunden måste vara professionell och inte bli alltför 

personlig. Trots detta är den personliga kemin och kontakten givetvis viktig. 

 

Vidare är det tjänsteleverantören som bär ett större ansvar för relationen och måste 

bjuda in och underhålla den. Anledningen till detta är att det är tjänsteleverantören som 

tjänar pengar genom relationen. Kunden är dock den part som har ett större inflytande 

på relationen som helhet och det finns en liten obalans i beroendet av varandra parterna 

emellan, vilket kan vara lite knepigt. Anna påpekar dock att detta inflytande kan variera 

mellan olika kunder. 
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5.4.2 Företag B 

Vad gäller hur företaget arbetar med gruppering av kunder menar Boris att det beror på 

hur du ser det, att tjänsteleverantören egentligen gör det, men samtidigt inte. Det finns 

ingen internt uttalad regel för hur kunderna ska grupperas eller prioriteras, något som 

även kollegorna Berit och Britta berättar. Däremot prioriteras ibland vissa kunder som 

kommer in med vad Berit uttrycker som ”korta puckar”. Kunder som haft en bättre 

framförhållning och som inte behöver en lika akut lösning på sitt problem får stå 

tillbaka. Ingen kund går således före någon annan, men en mer brådskande prioriteras 

om det är möjligt. 

 

Enligt Boris är alla kundrelationer absolut inte lika viktiga. Det finns kunder som 

tjänsteleverantören helst skulle göra sig av med. Dessa kunder är de som ställer höga 

krav och som kanske också ger relativt dåligt betalt för det jobb som görs. Han påpekar 

dock att relationer med kunder inte avslutas hur som helst. Samtidigt kan det finnas en 

nackdel med detta. I och med att kunderna trots allt tar upp tid finns mindre möjligheter 

att börja arbeta med en ny kund, som kanske egentligen är bättre för företaget. 

 

Inte heller Boris kollegor uppfattar alla kundrelationer som lika viktiga, men uttrycker 

att det inte bara har med pengar att göra. För Britta är de kundrelationer som hon tycker 

är roligare viktigare än de som hon upplever som mindre roliga, men samtidigt påpekar 

hon att det är viktigt att företaget avspeglas på samma sätt i samtliga relationer. 

 

Det finns en rad svårigheter med att bygga relationer i reklambranschen. Boris nämner 

offentliga upphandlingar som en svårighet, vilka han ser som problematiska både ur 

byråns och ur upphandlarens perspektiv då upphandlingar begränsar möjligheten att 

välja fritt vem du ska arbeta med. Britta diskuterar vidare att en annan svårighet ligger i 

att bygga en relation där kontakten är mer sporadisk. Det kan också uppstå svårigheter 

att bygga en relation rätt och hålla den på en lämplig nivå. Det är viktigt att kunden inte 

ska känna sig tvingad att återkomma på grund av affärsrelationen utvecklats till en mer 

vänskaplig relation. 

 

När det gäller inflytande på hur relationen ser ut ligger det framförallt på 

tjänsteleverantörens ansvar att se till att relationen är god. Berit menar att 

relationsbyggandet i reklambranschen definitivt skiljer sig från andra branscher och att 

det generellt sett är känt att byråerna i branschen fjäskar och ”treatar” sina kunder 

genom events och annat. Utifrån erfarenhet upplever hon dock att sådana tendenser är 

mycket mer vanligt förekommande i Stockholm än i Norrland. Britta delar inte denna 

uppfattning och tror inte att relationsbyggandet i sig skiljer sig särskilt mycket jämfört 

med andra branscher. 

5.4.3 Företag C 

Caesar uttrycker klart och tydligt att han arbetar med gruppering av sina kunder, även 

om han inte gör någon skillnad mellan exempelvis en kunds marknadschef eller hens 

assistent. Givetvis är vissa kunder viktigare än andra, men att föra ett resonemang kring 

att behandla folk olika tror Caesar är farligt. Han förklarar: 

 

”Men jag tror att börjar man föra ett sånt resonemang, att man börjar behandla folk 

olika då tror jag man är väldigt illa ute, det funkar inte så. Det tror jag inte någon byrå 
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gör, eller ett sämre jobb eller prioritera ner bara för att det är någon som inte är 

nyckel[kund].” 

 

Vidare förklarar Caesar att om han absolut skulle vara tvungen att prioritera för att 

byrån helt enkelt inte har resurser till alla kunder är det givetvis de mest lönsamma som 

prioriteras högst, vilket de mindre kunderna oftast har förståelse för.  

 

När det gäller vilken part som har större inflytande på hur relationen ser ut menar 

Caesar att det är han som konsult som håller i taktpinnen. Det är konsulten som ska visa 

engagemang och ett intresse gentemot vad kunden efterfrågar. Ansvaret ligger alltså i 

större utsträckning hos tjänsteleverantören än hos kunden. 

5.4.4 Företag D 

Dennis arbetar med gruppering i form av A, B och C-kunder, där högsta prioritet läggs 

på de största och tyngsta kunderna. Han påpekar dock att detta givetvis är någonting 

som inte ska synas utåt. Det är mer eller mindre helt utifrån omsättning som kunderna 

grupperas och prioriteras, men till viss del också efter hur roliga de är att arbeta med. 

Dennis menar att indelningen av kunder inte handlar om nonchalans. Alla ska kunna 

kräva samma professionella bemötande. Att det finns en intern rangordning av kunderna 

menar han dock är något som sker per automatik.  

 

Dennis argumenterar dock för att alla kunder ändå är lika viktiga och att det gäller att 

vara professionell mot samtliga kunder. Det ingår i byråns image. En liten kund kan en 

dag bli en stor. En svårighet med reklambranschen gällande att bygga relationer är att 

mycket bedöms utifrån en persons egen åsikt, tycke och smak. Dennis förklarar att det 

är just detta som är svårt. Vad detta handlar om är att övertyga kunden att du som 

tjänsteleverantör kan mer om ditt område än till exempel kundens VD. För att lyckas 

med detta måste konsulten lägga fram sina åsikter på ett bra sätt för att därigenom 

kunna vidhålla en god relation till kunden. Som konsult hos tjänsteleverantören måste 

du alltså gjort ett sådant bakgrundsarbete att dina argument håller och att du genom 

detta kan ta dig förbi hindren som uppstår på grund av olika tyckande jämfört med 

kunden. I slutändan är det dock kunden som styr relationen. Det är också viktigt för 

relationen att personkemin stämmer mellan parterna.  

5.4.5 Sammanfattning gruppering och prioritering av kunder 

Tabell 5 nedan sammanfattar hur de olika företagen arbetar med gruppering och 

prioritering av kunder. 

 

Företag Gruppering och prioritering av kunder 

A Tillämpar ingen officiell gruppering, men kunder prioriteras 

inofficiellt utifrån en ekonomisk och strategisk potential hos kunden. 

B Tillämpar ingen officiell gruppering. Vissa uppdrag prioriteras på 

grund av uppdragens kritiska deadlines. 

C Tillämpar gruppering och prioritering, baserat på kundens 

ekonomiska betydelse för byrån. 

D Tillämpar gruppering och prioritering, baserat på kundens 

ekonomiska betydelse för byrån och hur roliga de är att arbeta med. 
Tabell 5. Gruppering och prioritering av kunder 
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5.5 Värdeskapande i kundrelationer 

5.5.1 Företag A 

Vi diskuterar tillsammans med respektive respondent vad kunderna värdesätter i en 

relation, varpå vi får skilda, men ändå inte helt olika svar av medarbetarna på företag A. 

Annelie tror att kunderna i en relation med tjänsteleverantören värdesätter engagemang, 

uppmärksamhet och förmågan att blicka framåt. Anna resonerar kring en annan aspekt, 

ärlighet, och att inte säga ja till precis allt, utan att säga ifrån när kunden har fel, men 

givetvis även hålla en hög kvalitet på det som levereras. Ärlighet är även något Aron 

påpekar som en aspekt i sin intervju varpå han förklarar hur viktigt det är att våga stå för 

sina misstag. Vidare poängterar Aron vikten av att ge kunden uppmärksamhet, vilket 

också inkluderar att vara tillgänglig för kunden.  

 

Värde i kundrelationen skapas genom det som tidigare nämnts värderas av kunderna, 

men också bland annat genom att få kunderna att lyssna. Ännu en gång påpekas 

betydelsen av engagemang och att hålla kontakten med kunden. Annelie menar att 

engagemang i kombination med att vara påläst och att hela tiden överleverera skapar 

värde. Det är dock viktigt att vara medveten om hur du som tjänsteleverantör 

överlevererar. Kunden får inte vänja sig vid det. Utöver detta tror Annelie att mer 

generell kundvård, så som presenter, luncher, seminarier och liknande, bidrar till 

värdeskapandet. 

 

Värdet i kundrelationen skapas dels över tid, vilket inte går att frångå, och Anna menar 

att relationen med kunden på det sättet fungerar likadant som privata relationer. Det är 

helt enkelt viktigt att ha roligt tillsammans, att spendera tid för att lära känna varandra 

och att lyssna. Det sista trycker hon extra hårt på. 

 

Aron diskuterar i sin intervju att allt värde bygger på förtroende och för att bygga ett 

förtroende krävs en dialog. Därför är en öppen, tydlig, rak och frekvent kommunikation 

viktig för relationen. 

 

Ansvaret för värdeskapande i relationen anser Anna ligger hos tjänsteleverantören och 

förklarar att de vill kunna ses som en samarbetspartner snarare än en leverantör och 

arbeta gemensamt mot samma mål. Hon påpekar även hur viktigt det är att ha en 

personkemi som stämmer överens. Utöver att tjänsteleverantören levererar kvalitet är 

även den tidigare nämnda personkemin en nyckel för att kunderna ska stanna hos byrån, 

anser Annelie, vilket också är något som Anna lyfter fram. Aron tror att kvaliteten på 

det som byrån levererar är den huvudsakliga anledningen till att kunderna väljer företag 

A och att stanna som kund. Anledningen till att vissa kunder väljer att lämna byrån kan 

däremot skilja sig. Ofta handlar det om att den kontaktperson som byrån tidigare hade 

hos kunden har lämnat företaget. Utöver detta kan det förekomma att kunder lämnar 

byrån till följd av misstag som gjorts eller helt enkelt för att få en annan infallsvinkel. 

Aron resonerar kring fenomenet, likt sin kollega Anna, genom att förklara att relationen 

kan ses som ett äktenskap. Det börjar med att den andra parten charmas, för att sedan gå 

vidare till giftermål och i ett senare skede en skilsmässa. Den stora skillnaden här menar 

dock Aron är att det i fallet med reklambranschen är mer naturligt och mer sunt än i en 

privat relation. Han förklarar att han tror det är sunt för båda parter att kunden byter 

tjänsteleverantör då och då, förslagsvis med tio års mellanrum, för att inte fastna i gamla 

mönster. 



40 

 

 

Tjänstens upplevda värde är oftast relativt svårt att bedöma liksom det 

marknadsmässiga värdet kan vara svårt att uppskatta. Det kan vara svårt att värdera en 

idé och värdet ifråga ligger i betraktarens ögon, alltså hur kunden uppfattar tjänsten. 

Vidare är kundens nöjdhet med tjänsten betydelsefull för relationen. Om kunden inte är 

nöjd blir relationen aldrig långvarig. 

5.5.2 Företag B 

En grundförutsättning i relationen, enligt Boris, är att de hygienfaktorer som finns 

fungerar. Utöver det tror han att personkemin är avgörande för hur det funkar med olika 

kunder och att en god personkemi värdesätts högt av kunden. Hans kollega Berit menar 

att det som kunden framför allt värderar är att tjänsteleverantören kan leverera trygghet 

och kvalitet, medan Britta tror att kunderna värdesätter det där ”lilla extra” högt, det vill 

säga att göra något utöver förväntningarna samtidigt som tjänsteleverantören blickar 

framåt och alltid ligger ett steg före.  

 

Vad gäller hur värde skapas i relationen har medarbetarna delade åsikter. Boris tror inte 

att relationen med kunderna i arbetet skiljer sig särskilt gentemot de relationer som finns 

i hemmet och det gäller alltså att visa att byrån bryr sig om kunden och hänger med och 

på så vis blir en del av deras vardag. Britta trycker vidare på att värdeskapandet i 

relationen är en gemensam process mellan byrå och kund, medan Berit uttrycker vikten 

av att bygga ett förtroende och leverera kvalitet. Detta är också en anledning till att 

kunderna väljer att stanna hos tjänsteleverantören. Brittas åsikt kring detta är snarlik 

Berits, men hon påpekar även tjänstens resultat och ett fortsatt engagemang som två 

viktiga faktorer. Boris tror även att det faktum att byrån arbetar mycket med lokala 

kunder har en inverkan, då han upplever att kunderna finner ett värde i närheten till 

byrån och dess personal. 

 

När kunderna däremot lämnar byrån kan det i värsta fall vara en följd av att byrån helt 

enkelt inte levererat och att byrån inte varit tillräckligt aktiv och framförallt, som Boris 

uttrycker sig, inte arbetat tillräckligt proaktivt. Vidare tror han att kunderna ser sig köpa 

tjänsten av den person kunden har kontakt med på byrån och därmed att när personer 

byts ut byts även kunder och byråer ut. Även Britta har uppfattningen att en förlust av 

en kund är en konsekvens av att en person byts ut och att du därmed tappar den kontakt 

du tidigare haft. Berit kan inte minnas att någon kund har lämnat byrån och ser i nuläget 

inte att det skulle kunna hända heller. Det skulle däremot kunna vara ett framtida 

problem som uppstår till följd av byråns kapacitet, att de inte kan ta hand om alla 

kunder. 

 

Det upplevda värdet av tjänsten är en mer komplicerad del för tjänsteleverantören. Hur 

det bestäms är till stor del beroende av vilken tjänst kunden köpt. Värdet är svårt att 

specificera, men i slutändan handlar det om att kunden känner sig nöjd med såväl 

byråns insats, som resultatet av investeringen och sin egen insats. Vidare utförs arbetet i 

samarbete med kunden, men byrån står givetvis för majoriteten av arbetet och 

bestämmer därmed också värdet. 

 

Att kunden är nöjd med den tjänst som levereras är väldigt viktigt för kundrelationen. 

Ett dåligt jobb kan ge ett dåligt rykte och det är därför otroligt viktigt att det som 

tjänsteleverantören gör är bra. Det är också därför tjänsteleverantören arbetar med att 
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säkerställa god kvalitet genom att låta flera personer titta på materialet som utvecklas 

och hjälper varandra. 

5.5.3 Företag C 

När vi diskuterar vad kunder värdesätter i en relation med byrån där Caesar arbetar 

betonar han sin tro på att ordning och reda värdesätts högt av kunden, det vill säga att 

till exempel leverera i tid eller att inte glömma bort möten. Ännu en gång påpekar han 

vikten av att vara uppriktig och ordningsam med ekonomin. Om ett pris offererats gäller 

det, såvida kunden inte ändrar förutsättningarna helt och hållet. Han uttrycker sig vidare 

i sitt resonemang kring ordning och reda på följande sätt: 

 

”Om kunden måste känna en oro över att man inte svarar på mail eller svarar inte när 

jag ringer telefon utan att man liksom måste söka, då tror jag det smäller till, då tror 

jag man går någon annanstans. Sen får man ju då naturligtvis inte tappa den kreativa 

processen heller. Men just ordning och reda tror jag är extremt viktigt.” 

 

Det är således enligt Caesar rätt självklara och påtagliga ordningsfrågor och det är också 

genom att sköta sitt jobb utifrån dessa som han tror och upplever att värde skapas i 

kundrelationer. Caesar tror att anledningen till att kunder stannar hos byrån handlar 

mycket om en så simpel sak som att svara på tilltal och menar på kunden uppskattar att 

det inte dröjer innan tjänsteleverantören svarar på mail, sms och så vidare. I de fall en 

kund lämnar byrån beror det antingen på att parterna tröttnat på varandra, att 

tjänsteleverantören inte levererar tillräckligt kvalitativa tjänster, att parterna helt enkelt 

inte fungerar tillsammans socialt eller att kontaktpersonen lämnar företaget.  

 

Det upplevda värdet av tjänsten bestäms av vad kunden upplever, vilket är otroligt 

subjektivt. Sedan går det som presenteras oftast att mäta på något sätt. Oavsett om det 

handlar om mindre eller större projekt går det i många fall se utfallet från tjänsten som 

reklambyrån sålt. 

 

Hur nöjd kunden är med den levererade tjänsten är a och o. Det finns ingen trygghet i 

form av anställning eller kontraktskrivande, utan byrån kan bli av med en kund över en 

dag om det vill sig illa. 

5.5.4 Företag D 

I en relation med byrån tror Dennis att kunden värdesätter den kunskap och 

serviceinställning som finns på byrån. Vidare tror han att detta är en följd av hur de på 

byrån byggt sitt varumärke utifrån dessa aspekter. Vi fortsätter att diskutera hur Dennis 

anser att värde i relationen skapas, vilket han sammanfattar kort och koncist: ”(…) vi 

ska göra ett jobb som genererar klirr i kassan eller ett höjt varumärkesvärde”. 

 

Den främsta anledningen till att kunder väljer att stanna hos byrån beror enligt Dennis 

på att kunderna upplever byrån som trovärdig och att saker och ting stämmer. Det som 

en gång lovades genomfördes. Att en kund lämnar byrån kan vara en följd av att de 

upplever att tjänsteleverantören inte levererar en tjänst som når upp till de målen och 

deadlines som tidigare bestämts. Vidare kan det dessutom bero på att 

tjänsteleverantören lämnar offerter som inte stämmer, vilket i slutändan leder till tjafs 

och bråk. 
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Tjänstens upplevda värde bestäms av byrån. Dennis menar att det alltid finns mål och 

att dessa ska sättas så att de är mätbara, vilket kan avse antalet sålda exemplar, 

spaltmillimeter, antal besökare och så vidare, beroende på vad den specifika tjänsten 

avser. Kundens nöjdhet med den levererade tjänsten är livsviktig och är det byrån 

absolut helst vill uppnå med sitt arbete. Dennis nämner dock att det också kan vara så 

att en kund vill prova något nytt och tror att gräset är grönare på andra sidan, och därför 

byter byrå.  

5.5.5 Sammanfattning värdeskapande i kundrelationer 

Värdeskapande i kundrelationer sammanfattas utifrån de olika företagens syn på saken i 

tabell 6 nedan. 

 

Företag Vad värderar kunden? 

A Engagemang, uppmärksamhet, ärlighet, uppriktighet, förtroende och 

god kommunikation. 

B Personkemi, trygghet, kvalitet och att leverera över förväntningarna. 

C Uppriktighet, ordning och reda. 

D Kunskap och serviceinställning. 
Tabell 6. Värdeskapande i kundrelationer 

5.6 Viktiga aspekter i kundrelationer 

5.6.1 Företag A 

Det allra viktigaste för att kunna åstadkomma goda relationer med sina kunder är att 

visa sig vara vaken, alert, att lyssna och att arbeta proaktivt. En självklarhet är dessutom 

att hålla det som lovas. Detta är väldigt viktiga aspekter tillsammans med att visa 

engagemang i relationen och att till viss del överträffa förväntningar, vilket är något 

som görs genom att bidra till skapandet av kundens egna förväntningar. Aron fortsätter 

med ytterligare faktorer som är viktiga för en god relation varpå han nämner att vara 

uppriktig och ärlig och att intressera sig för kunden och dennes verksamhet. Det är alltså 

viktigt att förstå vad kunden arbetar med och hur denne arbetar. 

 

Att båda parterna i relationen gör sitt yttersta och anstränger sig är viktigt, inte minst för 

tjänsteleverantörens förutsättningar att levererar. Annelie förklarar att om 

tjänsteleverantören inte får rätt information kan detta skapa problem. Om kunden ger fel 

information eller för lite information kan detta leda till att tjänsteleverantören fattar 

felbeslut under processen. 

 

Även hennes kollegor beskriver en snarlik syn på ämnet ifråga och det poängteras noga 

hur viktigt det är med en klar kommunikation och en hög grad av engagemang. Aron 

anser däremot att det är byråns ansvar att båda parter engagerar sig och han menar att 

byrån har möjlighet att med hjälp av kunskap och entusiasm ”rycka med sig” en kund. 

Förtroende är också en nödvändig faktor. 

 

Byrån har många gånger ett stort inflytande i hur tjänsten utformas och att kunden är 

nöjd med det levererade materialet har en stor inverkan på relationen och inte minst på 

kundens förtroende för tjänsteleverantören. Vidare höjs kundens förväntningar om 
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kunden tidigare blivit nöjd. Kunden respektive tjänsteleverantörens inflytande på 

tjänsten som levereras varierar. Variationen beror många gånger på hur mycket 

utrymme kunden ger tjänsteleverantören i relationen dem emellan. 

5.6.2 Företag B 

Att vara på och att visa ett tydligt engagemang och entusiasm gentemot kunden och 

verksamheten är det allra viktigaste för att uppnå välmående relationer med kunder. 

Som Boris själv uttrycker sig: ”Världens bäst betalda egenskap, entusiasm”. Förtroende 

är ett måste i relationen och det viktigaste är framförallt att kunden har förtroende för 

tjänsteleverantören. Britta menar dock att förtroende är något som byggs över tid ju 

längre relationen fortlöper. Precis som sin kollega upplever hon engagemang vara en av 

de absolut viktigaste förutsättningarna för att bygga en god relation. Berit för in 

ytterligare ett perspektiv för en god relation då hon förklarar vikten av att involvera 

kunden i arbetsprocessen och det faktum att parterna tillsammans utvecklar saker och 

ting. Således menar hon att en god kommunikation är en essentiell byggsten.  

 

Att båda parter anstränger sig maximalt för relationen är betydelsefullt för att kunna 

bygga långvariga relationer och relationen dör om inte båda parter anstränger sig. Det 

blir en följd av att byrån helt enkelt inte orkar utveckla och övertyga en kund som inte 

är engagerad. Då en relation pågått en längre tid upplevs den oftast inte som 

ansträngande, utan bara rolig och tjänsteleverantören lär känna den andra parten bättre 

varpå det blir enklare att arbeta. Boris kan däremot tycka att det är sunt att byta byrå 

med cirka två års mellanrum för att få en ny syn på verksamheten. Britta har en 

annorlunda syn på denna fråga och menar att det inte alla gånger är hållbart att 

relationens parter anstränger sig maximalt. Det går helt enkelt inte att anstränga sig 

maximalt tillsammans med alla kunder i alla relationer. Hon påpekar däremot att minnet 

är otroligt viktigt för att i sådana situationer senare kunna hitta tillbaka till varandra. 

Som konsult måste du kunna veta och minnas hur kunden arbetar och vill ha saker och 

ting för att på så sätt kunna leverera på bästa möjliga sätt. 

 

Tjänsteleverantören har oftast ett större inflytande på den tjänst som levereras än 

kunden, men det ser väldigt olika ut från kund till kund. Huruvida kunden är nöjd med 

de tjänster som levereras är av stor betydelse för hur relationen uppfattas. Det finns 

också de situationer i vilka en väldigt nöjd kund kan få negativa konsekvenser. En sådan 

situation kan vara den i vilken byrån tidigare haft ett väldigt lyckat samarbete med bästa 

tänkbara utfall. Att i nästa projekt kunna leverera något med samma effekt är svårt och 

tjänsteleverantören kan därför inte alla gånger motsvara kundens förväntningar. 

5.6.3 Företag C   

Caesar förklarar återigen att de viktiga aspekterna i en god kundrelation till stor del 

handlar om att tillgodose de önskemål kunden har. Dock ska tjänsteleverantören inte på 

något sätt göra precis allt kunden säger till punkt och pricka och Caesar menar att 

kunderna kommer till honom för att ställa de frågor de själva inte kan besvara. 

Förtroendet mellan tjänsteleverantör och kund är något som skiljer sig från relation till 

relation menar Caesar och att det därmed heller inte går att säga något generellt för hur 

det fungerar, utan att det skiljer sig mellan olika individer. Han förklarar sitt sätt att se 

på byggandet av relationer som att balansera på en knivsegg. Tjänsteleverantören vill 
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inte bli för bestämmande och peka med hela handen, utan det handlar om en dialog för 

att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

Vi diskuterar vidare vikten av parternas engagemang i relationen. Att båda parter 

anstränger sig maximalt är viktigt, men det är självklart viktigare ifrån konsultens sida. 

Ännu en gång påpekar han att det skiljer sig mycket mellan olika relationer och han 

delger oss ett intressant exempel på detta. I kompisrelationer pratar du inte om samma 

saker med två olika individer och du umgås inte heller på samma sätt. I det här fallet 

kan du välja bort någon som tar för mycket energi. Det fungerar dock inte så i relationer 

mellan en tjänsteleverantör och en kund. Även om en kontaktperson hos en kund är 

jobbig på alla sätt och vis kan du inte välja bort den som kund, utan du måste ständigt 

agera professionellt. 

 

Vi frågar vidare hur han ser på de olika parternas inflytande på den tjänst som ska 

levereras och Caesar förklarar tydligt att kunden alltid har, som han uttrycker det, ”final 

say”. Med det sagt ser han byrån som kundens händer. Om kunden inte ger klartecken 

får saker och ting göras om tills kunden känner sig nöjd.  

5.6.4 Företag D  

Dennis sammanfattar väldigt kort att det viktigaste för en god kundrelation är att 

tjänsteleverantören är rolig och trevlig att arbeta med, att på ett professionellt sätt 

genomföra arbetet på ett roligt vis. Förtroende är det som ligger till grund då en relation 

byggs och att det finns förtroende från kundens såväl som från tjänsteleverantörens sida 

är viktigt. Det är centralt att dela samma inställning och tanke att utveckla ett 

professionellt samarbete för att relationen ska bli god. För att kunna göra ett bra jobb 

utvecklar Dennis vidare att det är viktigt att han tillsammans med sina kollegor får 

komma in i ett tidigt skede av arbetet och får tillgång till all den information som finns.  

 

Att tjänsteleverantör och kund båda anstränger sig till sitt yttersta i relationen med 

varandra är väldigt viktigt och Dennis förklarar att du likt ett äktenskap måste arbeta 

med relationen, att det krävs förnyelse, utveckling och att stå för det som lovats. Vi 

frågar vidare hur Dennis ser på den inverkan kundens nöjdhet har på relationen och han 

menar i all enkelhet att bra resultat är det som skapar fina relationer. 

 

Båda parter har ett visst inflytande på den tjänst som ska levereras av byrån. Kunden ska 

ge de förutsättningar som finns, varpå byrån ska omvandla dessa till någonting. 

Tjänsteleverantören måste självklart ta hänsyn till de förutsättningar och åsikter som 

kunden kommer med. Kunden ska ju i slutändan kunna stå för det byrån producerar. 
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5.6.5 Sammanfattning viktiga aspekter i kundrelationer 

De enligt tjänsteleverantörerna viktigaste aspekterna i kundrelationer sammanfattas i 

tabell 7 nedan. 

 

Företag Viktiga aspekter i kundrelationer 

A Proaktivitet, engagemang, uppriktighet och ärlighet, intresse och 

förståelse, kommunikation och förtroende. 

B Engagemang, entusiasm, förtroende och kommunikation. 

C Kommunikation och engagemang. 

D Humör, förtroende, gemensam inställning, kommunikation och 

gemensamt arbete. 
Tabell 7. Viktiga aspekter i kundrelationer 
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6. Analys 

I vår analys har vi, precis som i empiriavsnittet, valt att se respondenterna i respektive 

företag som en enad företagssyn. Respondenterna i företag A har alltså grupperats med 

varandra respektive de i företag B med varandra, medan vi valt att gruppera företag C 

och D i samma grupp. Anledningen till detta är att både tjänsteleverantörerna C och D 

är enmansföretag och respondenternas resonemang påminner därför om varandra. 

Skillnaden mellan de två mindre företagen och de två större var desto större, vilket 

kommer att visa sig i vår analys. 

 

6.1 Synen på kundrelationer 

Efter våra intervjuer kan vi konstatera att förtroende är en väldigt viktig aspekt av en 

god relation mellan tjänsteleverantör och kund. Samtliga respondenter nämnde detta 

som grunden för en god relation. Ett stort förtroende skapar långvariga relationer, vilket 

i sin tur är bättre för båda parter. En av respondenterna förklarar vidare att det är i 

relationerna där förtroendet är starkast som också resultatet blir det bästa. Detta 

bekräftar vad Karantinou och Hogg (2009, s. 255) kommer fram till, att en bra relation 

också ger bra resultat. Reklambranschen liknar alltså i stor utsträckning 

konsultbranschen, där hela försäljningen av tjänsten handlar om att konsulterna säljer 

förtroende (Karantinou & Hogg, 2001, s. 273-274). Flera av respondenterna nämner 

personliga egenskaper hos konsulten som viktiga för en god relation. Bland annat är 

saker som engagemang och entusiasm viktiga. Engagemang för de deltagande 

tjänsteleverantörerna i studien handlar framförallt om att aktivt involvera sig i relationen 

med kunden och att arbeta proaktivt. Vidare är det direkt avgörande att människor helt 

enkelt fungerar ihop, ett fenomen som respondenterna beskriver med hjälp av termen 

personkemi. Saknas personkemin mellan inblandade parter kommer inte heller resultatet 

att bli bra, oavsett hur duktig tjänsteleverantören egentligen är. Relationen handlar helt 

enkelt om att lösa problem tillsammans genom att vara öppen i sitt samarbete. Öppenhet 

och att relationen är bra kan relateras till komplexiteten i tjänsterna. Det är inte 

standardiserade lösningar som ska levereras, utan resultatet av ett samarbete i form av 

en helhetslösning. Detta innefattar också att tjänsteleverantören måste vara proaktiv. 

 

Kundens syn på vad tjänsteleverantören säljer varierar. Det finns både kunder som bara 

vill ha en snabb lösning på ett problem och de kunder som vill ha ett helhetstänk i det 

som levereras. De kunder som vill ha den snabba lösningen värdesätter inte 

tjänsteleverantörens kompetens i tillräcklig utsträckning. De andra kunderna däremot, 

som ställer höga krav och på så sätt kräver mer tid, utnyttjar tjänsteleverantörens 

kompetens i större utsträckning, vilket i sin tur också skapar en bättre relation. 

Anledningen till att detta stärker relationen är dels att tjänsteleverantören ska kunna 

känna stolthet över vad som levererats, vilket kan vara svårare med en standardiserad 

lösning, dels för att tjänsteleverantören ses som en partner snarare än en leverantör. 

Valet mellan vilka kunder som tjänsteleverantören väljer att ha en relation med handlar 

också om att alla kunder inte är lönsamma att ha en relation med (Karantinou & Hogg, 

2001, s. 277; Zeithaml et al., 2001, s. 119). 
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Kraven som kunden ställer på tjänsteleverantören är väldigt varierande. En av 

respondenterna sammanfattar vad som krävs på ett bra sätt, nämligen att 

tjänsteleverantören alltid måste agera professionellt och på så sätt inte ge kunden 

anledning att välja en annan tjänsteleverantör. Samma respondent bygger vidare på detta 

resonemang genom att förklara att flexibilitet och att klara vad kunden inte trodde var 

möjligt som en del i en långvarig relation mellan kund och tjänsteleverantör. 

 

Den vanligaste anledningen till problematik i relationen är dålig kommunikation. Med 

detta menas inte att kunden och tjänsteleverantören har skilda åsikter. Det handlar 

snarare om att parterna inte har förståelse för varandra och har skilda förväntningar på 

samarbetet. Ett bra sätt att motverka detta är genom lyhördhet. Lyhördhet är dock inte 

likställt med att alltid göra exakt som kunden vill, utan om just förståelse för kundens 

behov och önskningar. Genom att tillgodose kraven från kunden kan kraven med tiden 

avta och friheten ökar för tjänsteleverantören. 

 

Alla studiens respondenter är överens om att en långsiktig kundrelation är viktigt. En av 

anledningarna till detta är att långvariga relationer är mer lönsamma för 

tjänsteleverantören (Karantinou & Hogg, 2001, s. 276). En annan anledning är att 

kunden högst sannolikt, eftersom kunden väljer att fortsätta samarbetet, känner ett större 

förtroende för tjänsteleverantören i en långvarig relation. En tredje anledning som våra 

respondenter diskuterade var det faktum att en långvarig relation kan kännas rolig när 

konsulten nästan blir ett med kundens organisation. Farligheten med detta är att 

konsulten kan tänka att denne vet mer än kunden själv om kundens egen organisation. 

Karantinou och Hogg (2001, s. 278) påpekar att detta kan vara negativt i och med att det 

kan ifrågasättas vilket värde konsulten faktiskt tillför till kundens organisation och 

varför kunden i så fall ska fortsätta samarbetet. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att kunden inte får bli för stor. Detta var något 

som endast en av enmansföretagarna nämnde som något som kan skapa problem i en 

relation. Vi kan därför anta att detta troligen handlar om ett problem som är vanligare 

för mindre tjänsteleverantörer. De större tjänsteleverantörerna har större kapacitet i och 

med att de i större utsträckning har all nödvändig kompetens inom företaget, medan det 

för de mindre tjänsteleverantörerna kan vara svårare att ha bredden i vad de kan erbjuda 

utan att samarbeta med andra företag. 

6.2 Gruppering och prioritering av kunder 

Uppfattningen bland studiens respondenter kring hur kunder prioriteras inom de olika 

tjänsteleverantörerna skilde sig en del. Inom företag A fanns ingen tydlig strategi för 

gruppering av kunder, men en av respondenterna menade att detta är något som det 

finns utrymme för en tydligare strategi för. Å andra sidan menade en annan inom 

samma företag att det ändå finns en tanke bakom val av prioriterade kunder, nämligen 

vilka tjänsteleverantören tjänar mest pengar på. Med detta sagt poängteras dock att 

tjänsteleverantören ändå måste vara rädd om alla relationer. Det får inte bli att mindre 

kunder känner att de inte får bästa möjliga lösning på sitt problem. 

 

Synen inom företag B var liknande den i företag A, det vill säga att det inte fanns någon 

utpräglad strategi för val av prioriterade kunder. Däremot kan det givetvis vara så att 

kunder tillfälligt prioriteras med tanke på deadlines. Då kan andra kunder prioriteras 

lägre för att tjänsteleverantören helt enkelt måste göra det mer akuta först. Detta menar 
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vi känns som en naturlig avvägning då missade deadlines skulle kunna vara väldigt 

skadligt för tjänsteleverantören. En av respondenterna menade att vissa kunder kan bli 

för jobbiga för att tjänsteleverantören vill att relationen ska fortgå. Tjänsteleverantören 

har dock inte möjlighet att kasta ut en kund även om detta kanske är vad konsulterna 

egentligen vill göra. Detta kan också växa till ett större problem om den jobbiga 

kunden, som kanske inte heller betalar särskilt mycket, tar upp tid hos konsulter och 

därigenom sätter stopp för att tjänsteleverantören tar in nya kunder på grund av tidsbrist. 

Detta kan liknas med vad Zeithaml et al. (2001, s. 125) benämner som blykunder. Om 

dessa kunder inte kan omvandlas till att bli lönsamma för tjänsteleverantören kan det 

finnas anledning att avsluta den här typen av relationer (Zeithaml et al., 2001, s. 118). 

 

Företag C och D hade något tydligare strategier för sin prioritering av kunder. Här 

kunde det handla om att större kunder måste prioriteras med tanke på 

tjänsteleverantörens storlek. Det skulle helt enkelt vara för kostsamt för 

tjänsteleverantören att tappa en av sina större kunder. Kunderna har dock oftast en 

förståelse för att det är på detta viset när de valt att samarbeta med en mindre 

tjänsteleverantör. Hos en av de mindre tjänsteleverantörerna delades kunderna in i 

grupper baserat på stora de är och också till viss del hur roliga de är att arbeta med. 

Gemensamt för båda de mindre tjänsteleverantörerna är dock att de båda menade att 

indelningen inte får vara tydlig för kunden. Olika stora kunder får inte känna sig olika 

behandlade beroende på hur viktiga de är, även om så är fallet. Hos de mindre 

tjänsteleverantörerna var det också tydligare att lönsamhet måste vara ett krav för att 

fortsätta relationen, vilket stärker vad som argumenterats för av Grönroos (1997, s. 

327). 

 

Ett flertal anledningar att prioritera en kund, bortsett från den ekonomiska aspekten, dök 

upp under våra intervjuer. Bland annat talade våra respondenter om huruvida en kund 

gav intressanta uppdrag eller inte som en faktor. Även om en kund skulle vara mer 

benägen att ge mindre intressanta uppdrag är det dock viktigt att detta inte återspeglas i 

relationen. Alla ska helt enkelt behandlas lika utåt sett. En anledning till detta kan vara 

att en liten kund i framtiden kan växa och bli en stor kund. I de fallen är det viktigt att 

tjänsteleverantören har behandlat kunden på ett bra sätt. Något annat som var viktigt var 

hur kunden skulle kunna hjälpa tjänsteleverantören genom att sprida ett positivt word-

of-mouth och på annat sätt hjälper tjänsteleverantören att synas. Att kunden sprider ett 

gott rykte lyfter också Zeithaml et al. (2001, s. 123) fram som en av de viktigaste 

anledningarna till att prioritera en kund. Tjänsteleverantörerna är alltså medvetna om 

vilka positiva effekter ett bra jobb kan medföra, effekter som också styrkts av Keller 

och Fay (2012, s. 460). 

 

Reklambranschen bygger i stor utsträckning på långvariga relationer mellan kund och 

tjänsteleverantör. En svårighet som detta medför i den undersökta branschen är att 

tjänsteleverantören måste hitta en bra balans i relationen. Respondenter i två olika 

företag beskriver detta närmare genom att förklara att det handlar om att hitta en balans 

mellan att vara professionell och personlig. Kunden vill oftast att kontaktpersonen hos 

tjänsteleverantören ska vara insatt i vem kunden är, men samtidigt får det inte gå till 

överdrift och närma sig en vänskapsrelation. Personkemin är alltså viktig, men för den 

skull ska inte relationen bli så pass nära mellan kontaktpersonerna att kunden känner sig 

tvingad att stanna som kund hos tjänsteleverantören. Offentliga upphandlingar 

förekommer i branschen och i dessa fall kan kunden tvingas bortse från saker som att en 

kund önskar en viss tjänsteleverantör. 
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En annan svårighet inom branschen är det faktum att den i stor utsträckning bygger på 

individuellt tyckande. Den konstnärliga delen kan vara väldigt bra ur ett affärsmässigt 

perspektiv. Tjänsteleverantörerna vet bättre än kunden om till exempel en kampanj 

kommer att lyckas, men uppskattar inte kunden upplägget spelar det ingen större roll. 

Detta gör att tjänsteleverantören kan känna sig styrda av kundens åsikter. Kunden måste 

i slutändan alltid vara nöjd med vad tjänsteleverantören säljer. Det är alltså i huvudsak 

tjänsteleverantören som har ansvar för relationen till kunden. Respondenterna menade 

dock också att kunden kan styra relationen ganska mycket. Ansvaret för relationen har 

att göra med att tjänsteleverantören trots allt får betalt för att ta ansvar och se till att 

relationen är bra. Inflytandet kunden har kan också variera mycket beroende på vilken 

kund det handlar om. 

6.3 Värdeskapande i kundrelationer 

Vi inledde detta tema med att fråga våra respondenter vad de tror att kunden värdesätter 

i en relation med respektive tjänsteleverantör. Denna fråga generade en rad olika svar, 

vissa mer specifika än andra. Samtliga respondenter beskriver någon typ av 

engagemang som en faktor kunden värdesätter. Detta bekräftas till viss del av Grönroos 

(2011a, s. 242) som menar att värdeskapandet kan mätas utifrån en perceptuell 

dimension, inkluderande faktorer som till exempel engagemang och tillförlitlighet. 

Detta engagemang beskrivs på olika sätt, som att ge kunden uppmärksamhet och service 

och inte minst förmågan att blicka framåt i samarbetet. Det är en rad faktorer som 

värdesätts av kunden, däribland givetvis kvaliteten på tjänsten, personkemi, ordning och 

reda, uppriktighet och tjänsteleverantörens förmåga att på ett positivt sätt överträffa 

kundens förväntningar. Somliga av dessa faktorer stöds också av Nguyen och Mutum 

(2012, s. 406-407), som beskriver bland annat tillförlitlighet och engagemang som två 

grundläggande förutsättningar för en god relation. Morgan och Hunt (1994, s. 23-24) 

beskriver dessutom tillförlitlighet som en följd av förtroende, vilket omnämnts av 

samtliga respondenter i tidigare skeden av intervjuerna. Vidare finns det också en syn 

att närheten till tjänsteleverantören och det faktum att företagen framförallt arbetar med 

lokala kunder är något som värdesätts av kunden. 

 

Likt i föregående fråga kunde vi inte heller i frågan hur värdet skapas i relationen 

urskilja några tydliga skillnader mellan de i studien större företagen och de mindre. 

Många av de erhållna svaren är i relation till de andra på sitt sätt unika. På företag A 

diskuterades på ett snarlikt sätt de faktorer som också omnämnts i samband med frågan 

om vad kunderna värdesätter i relationen. Här upprepades än en gång vikten av att 

lyssna, att visa engagemang och att överleverera. Företag B ger en aningen annorlunda 

syn på frågan. Relationen med kunden skiljer sig inte särskilt med den relationen du till 

exempel har med din partner och värde skapas därför på samma sätt, det vill säga 

genom att spendera tid och visa engagemang, men också att bygga förtroende och att 

leverera kvalitet. Som tidigare nämnt gick det inte utläsa några tydliga skillnader mellan 

de större och mindre byråerna. De mindre tjänsteleverantörerna verkar dock i 

sammanhanget ha en aningen enklare inställning och syn på hur värde skapas och lyfter 

än en gång fram ordning och reda. Utöver detta skapas värde helt enkelt av att 

tjänsteleverantören levererar något som bidrar starkt till kundens välfärd. 

 

Värdet i sig är något som skapas över tid och som tidigare nämnt i denna analys är 

därför långa relationer helt klart att föredra. Allt värde bygger i grund och botten på 
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förtroende, vilket i sig kräver en öppenhet präglad av tydlig och god kommunikation. 

Att döma utifrån respondenternas sätt att uttrycka sig om god kommunikation förstår vi 

hur viktigt detta är. Detta uppfattar vi vara detsamma som tydlig och frekvent 

kommunikation parterna emellan. Denna kommunikation är precis som några av våra 

respondenter nämner viktig för att förstå kunden och på så vis kunna leverera hög 

kvalitet, vilket också styrks av Parry et al. (2012, a. 899-900). Värdeskapandet ifråga är 

ett ansvar som tjänsteleverantören till större delen bär. Det har uttryckts av majoriteten 

att processen involverar såväl tjänsteleverantör som kund och att värde skapas 

gemensamt, något som styrks av Vargo och Lusch (2008, s. 7-8).  

 

Att kunder väljer att stanna hos tjänsteleverantören är något som sker till följd av att de 

levererat god kvalitet, att det finns en god personkemi mellan parterna, att förtroende för 

varandra byggts upp samt än en gång att du som tjänsteleverantör visar ett engagemang 

och uppmärksamhet gentemot kunden. Utöver detta lyfts även den geografiska närheten 

till tjänsteleverantören fram som en faktor till varför kunderna väljer att stanna. I de 

situationer i vilka kunder lämnar tjänsteleverantören är det oftast till följd av att en 

kontaktperson byts ut och att tjänsteleverantören därför tappar den kontakt du byggt upp 

med kunden. Denna syn delas av samtliga responderande företag. Förutom detta kan det 

bli en följd av att tjänsteleverantören helt enkelt inte levererat tillräckligt hög kvalitet 

eller inte visat sig vara aktiv nog.  

 

Att sätta ett värde på den levererade tjänsten är svårt då det är subjektivt, men det 

handlar om hur nöjd kunden är. Detta menade samtliga företag förutom företag D som 

menade att värdet bestäms av byrån och inte av kunden. Majoriteten av de deltagande 

företagens åsikter stämmer således överens med att kunden alltid är den som bedömer 

värdet, vilket styrks av såväl Vargo och Lusch (2008, s. 8) som Grönroos (2011b, s. 

282). 

 

Vidare anser samtliga företag att hur nöjd kunden är har en stor inverkan på relationens 

kvalitet och längd. Ett dåligt utfört arbete kan dessutom ligga till grund för negativ 

ryktesspridning, vilket kan skada tjänsteleverantören hårt. 

6.4 Viktiga aspekter i kundrelationer 

Det allra viktigaste för att kunna åstadkomma goda kundrelationer är engagemang och 

entusiasm. Detta innebär att visa sig vara vaken och alert som tjänsteleverantör samt att 

intressera sig för kunden. Vidare är förtroende ett måste för en fungerande relation, 

vilket också styrks av Morgan och Hunt (1994, s. 23-24) som menar att båda parter 

söker tillförlitliga partners eftersom engagemang involverar ett visst risktagande. Mohr 

och Nevin (1990, s. 42-43) uttrycker att en klar kommunikation parterna emellan är ett 

sätt att bygga tillförlitlighet och förtroende, vilket också uttalas av våra deltagande 

respondenter. De ser kommunikationen som viktig för att involvera kunden i 

arbetsprocessen.  

 

De tidigare nämnda faktorerna har samtliga företag omnämnt i olika utsträckning. 

Företag C uttrycker vikten av att tillgodose de önskemål kunden har och allt vad det 

innebär. Att göra detta kan tänkas förutsätta att tjänsteleverantören som tidigare nämnt 

visar en hög grad av engagemang och entusiasm för kunden och dennes verksamhet. 

Företag D uttrycker detta genom att förklara hur viktigt det är att kunden ser 

tjänsteleverantören som rolig och trevlig att arbeta med och menar dessutom att 
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förtroende är det som ligger till grund för hur en relation byggs. Vidare är det även 

viktigt att tjänsteleverantör och kund delar samma inställningar och tankar kring det 

arbete som ska utföras.  

 

Majoriteten av våra deltagande respondenter delar även uppfattningen att det är väldigt 

viktigt att båda parter anstränger sig i relationen. Att kunden anstränger sig i relationen 

är viktigt för att skapa och ge de rätta förutsättningarna för byrån att utföra ett bra arbete 

å kundens vägnar. Utan rätt förutsättningar kan tjänsteleverantören inte utföra ett 

professionellt arbete. En av våra respondenter påpekar dock att det är 

tjänsteleverantörens ansvar att båda parter engagerar sig.  En av respondenterna har den 

uppfattningen att det helt enkelt inte går att anstränga sig maximalt i alla relationer. 

Slutligen konstaterar en respondent på företag B att relationen dör om inte engagemang 

från båda sidor förekommer.  

 

Som framkommer av vår intervjuguide samt presentationen av vårt empiriska material 

avslutar vi det fjärde och sista temat med att diskutera parternas inflytande på tjänstens 

utformning och hur viktigt det är att kunden är nöjd med den levererade tjänsten. 

Tjänsteleverantören har i de allra flesta fall ett stort inflytande i tjänstens utformande 

och huruvida kunden är nöjd med slutprodukten är av stor vikt för relationen. Detta 

resonemang stöds av Gustafsson et al (2005, s. 210-211) som menar att kundens 

tillfredställelse bidrar starkt till dennes lojalitet till tjänsteleverantören. Vidare bekräftar 

Nguyen och Mutum (2012, s. 407) det samband som finns mellan tillfredställelse och 

relationens varaktighet. Hur nöjd kunden är har således en påverkan på relationens 

längd och kundens lojalitet, vilket också har uttryckts av de deltagande företagen. Hur 

inflytandet är fördelat parterna emellan är dock något som kan skilja sig från relation till 

relation och från kund till kund. Det förespråkas vidare att kunden alltid har det sista 

ordet då det är kunden som ska använda det som produceras. En asymmetrisk 

fördelning av till exempel kunskap, makt, beroende eller andra faktorer kan ha en 

negativ påverkan på relationen (Nguyen och Mutum, 2012, s. 408). Detta är något som 

på sätt och vis också framgår i några av intervjuerna, då respondenten förklarat att 

kundens engagemang och inflytande i tjänstens utförande är nödvändigt för att 

tjänsteleverantören ska kunna utföra ett bra arbete. 
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7. Slutsats och rekommendationer 

I följande kapitel kommer vi inledningsvis att presentera de slutsatser vi dragit efter 

genomförandet av vår studie samt besvara problemformulering och syfte. Därefter 

kommer vi att presentera en omarbetad version av figuren för att beskriva 

kundrelationens aspekter. Detta följs utav ett resonemang kring studiens vetenskapliga 

bidrag, hur aktörer inom reklambranschen kan använda sig av detta samt förslag till 

vidare forskning inom kundrelationer. 

 

7.1 Slutsats 

Vi kommer i vår slutsats att återkoppla till den modell som presenterades i slutet av vår 

teoretiska referensram. Denna modell kommer sedan att justeras utifrån vad 

respondenterna valt att lyfta fram som viktiga faktorer. 

 

Vi vill genom detta göra en återkoppling till den problemformulering vi utgått ifrån i 

denna studie. Den centrala frågeställning som präglat studien lyder: Hur resonerar 

tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande kundkontakt kring kundrelationens 

centrala aspekter? 

 

Studien har genomförts utifrån följande syfte: Syftet med denna studie är att i 

reklambranschen studera hur tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande kundkontakt 

ser på kundrelationen. Vidare är syftet att studera hur dessa beslutsfattare värderar de 

för kunden centrala aspekterna i en god kundrelation och jämföra dessa med kundens 

värderingar. Hädanefter kommer beslutfattare med löpande kundkontakt att benämnas 

som beslutsfattare. Fokus ligger på relationer mellan företag och att identifiera 

skillnader i de värderingar som görs av tjänsteleverantörens beslutsfattare och kunden. 

Att se skillnader i värderingar av viktiga aspekter i relationen är viktigt eftersom dessa 

kan skapa problem i relationen. Gemensamma värderingar och ökad förståelse för den 

motsatta parten kan däremot motverka problematik, som till exempel kan visa sig i form 

av missförstånd. Vidare vill vi även undersöka huruvida de värderingar som görs av 

tjänsteleverantörens beslutsfattare skiljer sig åt mellan olika aktörer i branschen. 

Med hjälp av den analys som presenterades i föregående kapitel där vi granskat och 

resonerat kring det empiriska material vi samlat in har vi kunnat besvara 

problemformulering såväl som syftet med vår studie. 

7.1.1 Synen på kundrelationer 

Vad gäller den generella syn som de deltagande tjänsteleverantörerna har på 

kundrelationen kunde vi i stora delar av vårt empiriska material identifiera en tydlig 

korrelation till den teoretiska referensram vi tillämpat. De diskussioner som utvecklats 

av våra respondenter kring ämnet har i stor utsträckning stämt överens med de teorier 

som utvecklats på forskningsområdet. Goda relationer mellan tjänsteleverantör och 

kund är viktigt i reklambranschen. Vi vill dock beakta de aspekter och synsätt som i viss 

mån skiljer sig från tidigare forskning.  
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Förtroende är något som samtliga respondenter på alla deltagande företag flertalet 

gånger nämner. Vi kan utifrån respondenternas svar konstatera att förtroende är det allra 

viktigaste i en kundrelation och är således en fundamental byggsten för långa, hållbara 

och goda kundrelationer i reklambranschen. Vår empiriska undersökning och svaren 

under intervjuerna tyder även på en djupare förståelse hos tjänsteleverantören. Denna 

slutsats kan vi dra utifrån att en klar majoritet diskuterar personkemins roll i relationen 

som direkt avgörande för relationens liksom tjänstens kvalitet och som en essentiell 

byggsten för att skapa just förtroende. Dessa attribut redogörs för i vår omarbetade 

modell. Personkemi spelar enligt vår studie en viktigare roll för kundrelationen än vad 

som lyfts fram i tidigare studier. 

 

Att ha en god förståelse för kunden och dennes verksamhet är ett måste för en 

fungerande relation. Tjänsteleverantören måste helt enkelt förstå vad kunden värdesätter 

i relationen. Att förstå kunden handlar inte enbart om att lyssna utan att också förstå 

kundens sätt att vara, tänka och arbeta för att därmed kunna utveckla ett sätt att arbeta 

på som kunden själv kanske inte tänkt på. Den problematik som i vissa relationer 

uppstår är oftast en följd av bristfällig kommunikation. Sådan problematik handlar inte 

enbart om att prata och lyssna mer, utan också om att förstå varandra på ett mer 

personligt plan. Därför kan vi än en gång dra den slutsats att en lyckad och 

framgångsrik kundrelation bygger till stor del på en fungerande personkemi, liksom i 

vilken annan god relation som helst. 

 

Likt den uppfattningen vi författare hade kring branschen innan studien kan vi med 

hjälp av analys av vårt empiriska material även dra den slutsats att långa kundrelationer 

är önskade och viktiga i reklambranschen. Långa relationer utvecklar och baseras på 

förtroende. Detta är något som reklambranschen har gemensamt med konsultbranschen. 

7.1.2 Gruppering och prioritering  

Gruppering eller så kallad segmentering och prioritering av kunder används officiellt 

inte. Däremot förekommer en inofficiell prioritering av tjänsteleverantörens kunder. 

Denna prioritering är mer resultatinriktad bland mindre byråer än bland de större och 

relationens lönsamhet är avgörande för dess långvarighet. Framförallt bland större 

byråer beaktas faktorer som hur rolig kunden är att arbeta med samt hur strategiskt rätt 

det är att samarbeta med en viss kund. En större tjänsteleverantör har helt enkelt större 

valmöjligheter och måste inte alltid välja att prioritera den kund som betalar mest. 

 

En svårighet i branschen kan, som framgår i empiri och analys, vara det faktum att det 

individuella tyckandet och den subjektiva åsikten spelar en stor roll. Eftersom kunden är 

den som ska vara nöjd med den producerade tjänsten är det också kundens åsikt som 

avgör tjänstens kvalitet. Därmed ställs det höga krav på kreativitet hos 

tjänsteleverantören och hur denne levererar tjänsten. Vi kan därför också dra slutsatsen 

att kunden har en större makt i relationen, medan tjänsteleverantören bär ett större 

ansvar för att relationen i sig fungerar. 

7.1.3 Värdeskapande i kundrelationer 

Vi undersökte vad de deltagande respondenterna tror att kunden värdesätter i en relation 

med tjänsteleverantören. Utifrån analys av de svaren vi fått kan vi dra slutsatsen att 

engagemang är kritiskt för värdeskapandet i kundrelationen liksom, naturligtvis, även 
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kvaliteten på tjänsten som levereras. De faktorer som kunden värdesätter är även de 

faktorer som skapar värde. Det därför viktigt för tjänsteleverantörer i reklambranschen 

att förstå vilka dessa faktorer är. Vi identifierade dock en mindre skillnad i synen på hur 

värde skapas mellan de större företagen och de mindre, där de mindre har tydligare 

fokus på den monetära aspekten.  

 

Värde är något som skapas över en längre tid och en relation som löper över en längre 

period är därför nödvändig för ett högt värdeskapande liksom engagemang och en väl 

fungerande kommunikation från båda parter i relationen. Värde skapas alltså 

gemensamt. Värdet av den levererade tjänsten bedöms dock av kunden och det är 

kunden som sätter värde med undantag för det monetära värdet, det vill säga priset som 

tjänsteleverantören sätter.  

 

Som tidigare nämnt i våra slutsatser har personkemin en viktig innebörd för relationen. 

Viktigt att beakta i detta sammanhang är dock balansen i relationen med avseende på 

hur nära leverantör och kund bör komma varandra. Respondenterna diskuterar för- och 

nackdelar med en personlig relation och vi kan utifrån dessa dra den slutsats att 

balansen är viktig i syfte att förstå kunden, men samtidigt för att kunna hålla det på en 

professionell nivå.  

 

Att kundrelationer bryts är oftast en följd av att den kontaktperson tjänsteleverantör eller 

kund haft hos motsatt part försvinner i samband med byte av position eller arbetsgivare. 

Vid de tillfällen då så inte är fallet är det oftast till följd av missnöje hos kunden av 

levererad tjänst som gör att relationen avslutas. Vi har dragit slutsatsen att det 

personliga samspelet i form av engagemang, personkemi och förtroende är kritiskt för 

en fungerande relation. Vi kan därmed också konstatera att i de fall personkemin inte 

stämmer eller då dessa förutsättningar inte uppfylls av båda parter kan detta ligga till 

grund för att relationen avbryts. 

7.1.4 Viktiga aspekter i kundrelationer 

Liksom i tidigare delar av denna analys präglas även denna i stor utsträckning av det 

faktum att förtroende och engagemang spelar en avgörande roll i kundrelationen. Vi kan 

dessutom konstatera att nivån av entusiasm, och då framförallt ifrån tjänsteleverantörens 

sida, har en mycket stor inverkan på relationens kvalitet. Nivån avgörs egentligen 

utifrån hur kunden bedömer nivån att vara. Som tjänsteleverantör gäller det alltså att ge 

intrycket att engagemanget för relationen är stort. 

 

För att uppnå det förtroende som är direkt avgörande för huruvida en kundrelation är 

funktionell eller inte har de deltagande parterna i studien bekräftat det som uttrycks 

många gånger i tidigare forskning kring fenomenet kommunikation. Vi kan dra 

slutsatsen att god kommunikation är nödvändig för att bygga ett starkt förtroende 

parterna emellan. Detta blir särskilt viktigt i en bransch som reklambranschen där 

komplexiteten i tjänsterna som levereras är hög. En del av denna komplexitet utgörs av 

det faktum att tjänstens kvalitet bedöms subjektivt. Kvaliteten ligger därmed i 

betraktarens ögon. 

 

Vidare är det av stor vikt att båda parter engagerar sig i kundrelationen för att kunna 

uppnå goda resultat. Kundens engagemang är ett måste för att kunna skapa de rätta 

förutsättningarna för tjänsteleverantören att leverera kvalitet, förutsättningar i form av 
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bland annat åsikter, beskrivningar och information. Finns inte ett sådant engagemang 

ifrån båda parter dör relationen. 

 

Hur nöjd kunden är med levererad tjänst har en viss påverkan på relationens längd och 

kundens lojalitet. Baserat på den analys vi gjort samt ovan presenterade slutsatser kan vi 

även dra den slutsats att hur nöjd kunden är, är en följd av huruvida ovan beskrivna 

aspekter uppfyllts och behoven hos kunden tillfredsställts. 

7.2 Sammanfattande slutsats 

Som nämnt i början av detta kapitel ämnar vi besvara studiens frågeställning:  

 

Hur resonerar tjänsteföretagens beslutsfattare med löpande kundkontakt kring 

kundrelationens centrala aspekter?  

 

Utifrån granskning av tidigare forskning och studier på området, en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer och analys av insamlad data kan vi dra de tidigare 

presenterade slutsatserna, slutsatser vilka också lett till vår förmåga att besvara 

problemformuleringen ovan. Vi kan med dessa slutsatser som grund konkludera att på 

de sätt som tjänsteleverantören och dess beslutsfattare resonerar kring de för kunden 

centrala aspekterna i en kundrelation stämmer väl överens med kundens egna 

resonemang. Kundens resonemang har i denna uppsats representerats av de tidigare 

studier och undersökningar som gjorts på forskningsområdet, av vilka vi tagit del av och 

presenterat i vår teoretiska referensram. 

 

Utöver att identifiera skillnader mellan tjänsteleverantör och kund var syftet med denna 

uppsats att undersöka huruvida det finns tendenser till skilda tankesätt och resonemang 

kring området tjänsteleverantörer emellan. De skillnader som identifierats har varit 

mycket små och de skillnader som faktiskt funnits har varit mellan de något större 

tjänsteleverantörerna och de mindre. Dessa skillnader har visat sig genom att de mindre 

tjänsteleverantörerna betonat vikten av ekonomisk lönsamhet i en något större 

utsträckning än de större tjänsteleverantörerna. Detta har inte exkluderat ett mycket 

likartat resonemang kring de centrala aspekterna i kundrelationen, utan snarare utgjort 

ett komplement i ett redan befintligt resonemang. Något som dock poängterats i stor 

utsträckning är vikten av god personkemi och att det finns ett förtroende mellan kunden 

och tjänsteleverantören, båda kontextuella faktorer som tidigare poängterats i forskning 

kring reklambranschen. 

 

I figur 5 nedan har vi utifrån vår studie justerat modellen från kapitel 3 som vi använt 

som bas i vår studie. Branschens karaktär var i stor utsträckning som vi kunde förvänta 

oss utifrån tidigare forskning kring reklambranschen och denna del har därför lämnats 

oförändrad. Som tidigare nämnt är kreativitet viktigt, vilket stimuleras genom att arbeta 

i heterogena grupper. Detta tillsammans med en stark relation till kunden karaktäriserar 

reklambranschen. Vad gäller värdeskapandet i kundrelationen drar vi slutsatsen att det 

är tjänsteleverantören som skapar värdet, medan det är kunden som bedömer värdet. 

Segmenteringen av kunder var något mer utpräglad hos de mindre byråerna, även om en 

form av inofficiell prioritering även förekommer hos de större byråerna. De 

fundamentala faktorerna som vi undersökte har visat sig viktiga. Utöver de som 

behandlades i vår teoretiska referensram har även förtroende fått en mer framträdande 
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roll och även personkemi har lagts till i figuren. De delarna som förändrats jämfört med 

den tidigare figuren har kursiverats. 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5. Sammanfattande modell 

 

7.3 Rekommendationer och framtida forskning 

Avslutningsvis vill vi delge våra rekommendationer dels till de i studien deltagande 

tjänsteleverantörerna samt till de som ämnar studera forskningsområdet ytterligare.  

 

Då vi inte kunnat identifiera några avgörande skillnader i hur tjänsteleverantören 

resonerar kring de för kunden centrala aspekterna i kundrelationen förblir även våra 

rekommendationer till dessa aningen begränsade. Värt att påpeka ytterligare än en gång 

är dock, trots en redan hög medvetenhet, vikten av engagemang. Utan ett tydligt 

engagemang och en stark drivkraft i kundrelationen kan inte heller tjänsteleverantören 

förvänta sig detta hos kunden. Och det är just detta engagemang som ligger som ett 

fundament för en framgångsrik kundrelation, sett ur båda parters perspektiv. Att 

omfamna sitt arbete med största möjliga engagemang och glädje är därför viktigt och en 

nyckel till en relation i vilken stark tillförlitlighet kan byggas, vilket i sin tur är direkt 

avgörande för relationens kvalitet. 

 

En praktisk rekommendation som skulle hjälpa tjänsteleverantören att bättre förstå sina 

kunder är att använda sig av regelbundna och uttömmande kundundersökningar. Vad 

uppskattar och uppskattar inte kunderna med sättet som tjänsteleverantören arbetar, dess 

tjänster och annat relaterat till relationen. Genom denna vetskap kan relationen 

Kundrelation
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- Små byråer:

officiell prioritering

- Stora byråer: 

inofficiell prioritering
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förbättras avsevärt eftersom det möjliggör för tjänsteleverantören att leverera tjänster av 

högre kvalitet. 

 

Utöver goda relationer är reklambranschen beroende av kreativitet. Att hitta vägar att 

utvecklas kreativt är därför viktigt. Detta är ett område som vår studie inte diskuterar, 

vilket gör att det vore ett bra sätt att bygga vidare på vår studie och ge den ytterligare 

djup. 

 

Till de som ämnar bedriva ytterligare studier på valt forskningsområde vill vi ge 

följande rekommendationer. Som ett komplement till tidigare genomförda studier 

liksom denna anser vi det vara högst intressant att granska specifika tjänsteleverantörer 

och just deras kunder i samma studie. Detta kan också studeras över en längre tid, för att 

på så sätt kunna se huruvida viktiga aspekter förändras över tid allteftersom relationen 

utvecklas. Viktigt att komma ihåg angående vår studie är också det faktum att de 

slutsatser som dragits kring tjänsteleverantörerna i denna studie inte nödvändigtvis 

gäller för tjänsteleverantörer i andra branscher än reklambranschen. Det skulle därför 

vara intressant att ta del av en framtida studie i vilken en jämförelse mellan olika 

branscher görs. Komplexiteten i att sälja tjänster är något som finns i alla typer av 

tjänstebranscher och detta skulle vara intressant att titta närmare på i andra branscher 

inom tjänstesektorn.  

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter 

Forskning och studier har historiskt sett bedrivits på det valda forskningsområdet sedan 

decennier tillbaka. Kundrelationer har studerats, liksom kundens beteende och 

värderingar och hur dessa kan påverkas. Huruvida dessa studier och undersökningar haft 

en påverkan på samhället och näringsverksamheten går att diskutera ur ett flertal 

perspektiv. Utvecklingen och kunskapen kring hur långsiktiga, hållbara och goda 

kundrelationer byggs och bevaras har gjort stora framsteg, inte minst tack vare forskare 

som bland annat Grönroos, Zeithaml och Parasuraman.  

 

Att studera ovetande människor och kunder utan att i förväg informera dem att de 

studeras kan anses vara tvivelaktigt sett ur ett perspektiv på etik och moral. Vi har i vår 

studie valt att undersöka huruvida tjänsteleverantören i en kundrelation inom 

reklambranschen värderar de för kunden centrala aspekterna som präglar relationen. 

Som tidigare omnämnt har vårt syfte med denna studie varit att bidra till en ökad 

förståelse hos tjänsteleverantören för kunden och därmed också möjligheten till att 

leverera tjänster inom relationen av en ännu högre kvalitet. Därmed ämnar vi med hjälp 

av studiens resultat inte enbart gynna tjänsteleverantören och dennes kommersiella 

verksamhet utan att också bidra till en högre kundupplevelse och tillfredsställelse, med 

andra ord positiva följder sett ur ett samhälleligt perspektiv. 

 

Vi har vidare i vår studie inte utsatt någon part för varken press, manipulativa 

frågeställningar eller negativ exponering. Studien har ämnat undersöka 

tjänsteleverantörens uppfattning, syn och värderingar på området. Detta i form utav 

genomförande av semistrukturerade intervjuer där utrymme getts respondenterna att 

själva resonera fritt i stor utsträckning. 
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8. Sanningskriterier 

Vi har i samband med vår undersökning beaktat de sanningskriterier som inom 

samhällsvetenskaplig forskning behandlas i samband med verifiering av kunskap. Dessa 

sanningskriterier brukar sammanfattas i de tre kriterierna; reliabilitet, validitet, samt 

generaliserbarhet (Kvale, 1997, s. 207). Då vi som tidigare nämnt i detta kapitel inte 

ämnar göra några generaliseringar har vi bortsett ifrån detta kriterium. De föregående 

två nämnda kriterierna behandlas nedan. Vi har istället likt de resonemang som förts av 

Johansson-Lindfors (1993, s. 170) ämnat möjliggöra en överförbarhet av studiens 

resultat i form av ett resonemang och tankesätt. Med detta menas att andra parter kan 

lära sig och dra nytta av studiens resultat genom att översätta till sin egen kontext och 

efter sina egna förutsättningar. 

8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett av de centrala begreppen vid granskningen av kvaliteten främst i 

samband med datainsamling och analys. Vad reliabilitet i praktiken innebär och avser 

skiljer sig många gånger mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen. I den 

kvalitativa forskningsmetodiken, vilken också vår studie hör till, berör reliabilitet frågan 

kring ett ”konstant objekts” existens. Med detta avses möjligheten och trovärdigheten 

till att genomföra exakt samma kvalitativa studie igen med samma resultat. Självklart är 

att vid genomförandet av en kvalitativ studie så kan respondentens humör ha en 

påverkan och influens på de svar som denna avger i samband med en intervju. Svensson 

och Starrin menar därför att reliabiliteten bör bedömas utifrån den rådande kontext som 

vid tillfället för intervjun existerade. (Svensson & Starrin, 1996, s. 209-210) 

 

Samtliga studiens intervjuer har genomförts i en snarlik kontext. Alla intervjuer har 

genomförts på de intervjuades arbetsplats i en av respondenterna vald lokal. I samtliga 

fall var detta ett konferensrum, med undantag för en intervju som efter önskemål av 

respondenten hölls i en lokal på universitetet. Vidare har alla intervjuade parter tagit del 

av samma information kring studien, fått samma bemötande, svarat på samma frågor 

och fått obegränsat med tid för att svara och utveckla sina resonemang.  

8.2 Validitet 

Svensson och Starrin (1996, s. 209) argumenterar för att validitet är överordnat 

reliabilitet och menar på att om validiteten i en studie är god så är även reliabiliteten det, 

det samma gäller dock inte för det omvända. 

 

Kvale (1997) anser att validiteten berör hela intervjuundersökningen i samband med 

kvalitativa studier och att det i samtliga stadier av undersökningen kan uppstå olika 

frågor kring validitet. Med validitet avses framförallt huruvida en forskningsmetod 

undersöker det den är avsedd att undersöka eller inte. Validiteten kan bland annat 

ifrågasättas med perspektiv på hållbarhet i studiens teoretiska utgångspunkter och 

dessas korrelation med de forskningsfrågor som ställs, tillförlitlighet i intervjuarens 

rapport, kvaliteten på intervjuandet och kontroll av erhållen information. (Kvale, 1997, 

s. 213-215) Frågorna som ställts vid intervjun har varit formulerade utifrån de teorier 

som presenterats i vårt teorikapitel. Frågorna har formulerats på ett sätt genom vilket de 
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fått en öppen karaktär, allt för att undvika att leda respondenten till att besvara frågorna 

på ett förväntat sätt. Istället har respondenten lämnats att själv tolka frågan och hur 

denna bör besvaras. Vidare har samtliga intervjuer spelats in och transkriberats, vilket 

gett oss möjligheten att gå tillbaka och dubbelkolla exakt vad respondenterna svarat 

under de intervjuer som hållits. 

8.3 Överförbarhet 

Huruvida studiens resultat kan överföras till en annan kontext bedöms utifrån dess 

överförbarhet (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Det är alltså viktigt att poängtera de 

specifika egenskaperna för den undersökta kontexten för att på sätt kunna omvandla 

resultaten och använda dem för framtida studier. Vi har i vår studie beskrivit den 

undersökta branschen, respondenterna och företagen för att ge en bild vilken inverkan 

detta kan tänkas ha på studiens resultat. 

 

Vår studie är genomförd inom tjänstesektorn och mer specifikt inom reklambranschen. 

Det finns i stor utsträckning likheter mellan olika branscher inom tjänstesektorn, varför 

resultaten från reklambranschen kan vara överförbara även till andra kontexter. Som vi 

tidigare nämnt finns det exempelvis likheter med konsultbranschen vad gäller vikten av 

goda kundrelationer, vilket tyder på att möjligheterna att överföra resonemang mellan 

dessa två kontexter är goda. 
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Appendix 1: Intervjuguide. 

Bakgrundsinformation om respondenten 

1. Berätta lite om dig själv (utbildning, branscherfarenhet, arbetsuppgifter, 

ansvarsområde) 

Generella frågor kring kundrelationer 

1. Vad karaktäriserar en god kundrelation för dig? Kan du ge exempel på detta? 

Varför är detta viktigt i goda kundrelationer? 

2. Vad karaktäriserar en problematisk kundrelation för dig? Varför kan detta skapa 

problem? 

3. Finns det annat än vad du redan nämnt som du anser kan spela en roll för 

kundrelationers kvalitet? Varför är detta viktigt? 

4. Hur värderas kundrelationens längd? Varför? 

5. Vilka krav ställer era kunder på er? Skiljer sig dessa kunder emellan? Varför 

skiljer sig dessa krav?  

Gruppering och prioritering av kunder 

1. Arbetar ni i företaget med gruppering av kunder? Hur grupperas dessa och 

varför grupperas de på det sättet? 

2. Är alla kundrelationer lika viktiga? Kan du exemplifiera varför eller varför inte 

det är så? 

3. Vilka svårigheter och risker ser du med att bygga relationer i branschen för 

kommunikationsbyråer? Anser du detta skilja sig från andra branscher? Varför 

anser du detta? 

4. Anser du att någon part har större inflytande på hur kundrelationen ser ut? Kan 

du ge ett exempel på detta? Hur påverkar det kundrelationen? 

Värdeskapande i kundrelationer 

1. Vad tror du att kunder värdesätter i en relation med dig och ditt företag? Varför 

värdesätter kunder just detta? 

2. Hur anser du att värde skapas i kundrelationer? Varför anser du detta? 

3. Vad bedömer du som främsta anledningen att kunder väljer att stanna hos er? 

Varför tror du just detta är viktigt för att behålla en kundrelation?  

4. Vad bedömer du som främsta anledningen att en kund väljer att lämna er? Vad 

beror detta på? 

5. Hur bestäms det upplevda värdet av tjänsten? Varför är det så? 

6. Hur viktigt är det för er att kunden är nöjd med er tjänst med avseende på 

kundrelationen? Varför är det så? Kan du ge ett exempel på detta? 



 

Viktiga aspekter av kundrelationer 

1. Vad är enligt din uppfattning det viktigaste för att åstadkomma goda 

kundrelationer? Varför just det? 

2. Hur ser du på förtroende från er och kundens sida? Varför anser du det? 

3. Hur viktigt anser du det är att båda parter anstränger sig maximalt för 

relationen? Varför är det viktigt? 

4. Vilken inverkan tror du kunders nöjdhet med den tjänst ni levererar har på 

kundrelationen? Kan du ge exempel där detta påverkat kunder positivt 

respektive negativt? 

5. Hur stort inflytande har ni respektive kunder på den tjänst ni levererar? Varför är 

det så? Kräver kunder eller ni att det ska vara just så? Ser du detta som ett 

problem? Varför ser du detta som ett problem? 
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