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Abstrakt 
 

Titel: Design är mer än bara färg och form 

Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg 

Examinator: Christine Tidåsen 

Handledare:  MaxMikael Wilde Björling 

Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet 

Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. 

 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och redogöra hur 

mässarrangörer inom svenska design- och möbelmässor av fysisk karaktär arbetar med 

tjänstedesign för att skapa värde för mässarrangörer och utställare. Utifrån syftet har 

följande forskningsfråga utformats:  

 

Hur arbetar mässarrangörer inom design- och möbelmässor med tjänstedesign för att 

skapa värde för mässarrangörer och utställare? 

 

Teori 

Studiens teoretiska referensram består av tjänstedominant logik, gemensamt 

värdeskapande och kundens upplevelsevärld som utgör första steget i ramverket 

Customer Experience Management. Slutligen mynnar teorierna ut i tjänstedesign som är 

det senaste perspektivet för att skapa värdefulla kundupplevelser.    

      

Metod 

En kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats har tillämpats för att besvara 

studiens forskningsfråga och syfte. Insamling till studiens empiri har skett genom fem 

semistrukturerade intervjuer baserade på ett företagsperspektiv som sedan kompletteras 

av ett kundperspektiv samt expertperspektiv. Studiens empiriska material analyseras 

sedan med den teoretiska referensramen som utgångspunkt. 

 

Slutsats 

Studien visar att tjänstedesign är ett viktigt tillvägagångssätt för att skapa framgångsrika 

företag, trots detta används det endast till viss del av mässarrangörer inom design- och 

möbelmässor. Att planera och organisera kan ses som en styrka. Däremot uppfylls inte 

utställarnas förväntningar av mässarrangörerna då kontakten är begränsad. Studien 

påvisar även att om tjänstedesign appliceras kan värde skapas för både mässarrangörer 

och utställare, i form av ett cirkulärt värde. 

 

Nyckelord 

Design, tjänstedesign, design- och möbelmässor, mässarrangörer, utställare, besökare, 

kundupplevelse, värde, värdeskapande, innovation, interaktion. 
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Purpose and research question 

The purpose of this study, from a business perspective, is to investigate and describe how 

fair organizers in Swedish design and furniture fairs, with a physical character, are 

working with service design to create value for exhibition organizers and exhibitors. 

Based on the purpose of this study, the following research question was formulated: 

 

How does fair organizers, in design and furniture fairs, work with service design to create 

value for exhibition organizers and exhibitors? 

 

Method 

A qualitative research method with a deductive approach has been implemented to answer 

the research question and purpose of the study. The empirical data has been collected 

through five semi-structured interviews from a business perspective. In addition to this, 

interviews from a customer perspective and an expert perspective have been made. The 

empirical material of the study has been analyzed with the theoretical frame of reference 

as the starting point. 

 

Theory 

The theoretical references used in this study consists of service dominant logic, co-created 

value and the experiential world of the customer, which is the first step in the framework 

of Customer Experience Management. Finally these theories will lead to service design, 

which is the latest perspective in order to create valuable customer experiences. 

 

Conclusion 

The study shows that service design is an important approach to use to be able to create 

successful companies, although only partially applied by exhibition organization in 

design and furniture fairs. Planning and organizing can be seen as a strength. Furthermore, 

due to the limited contact between the two parties, the expectations that the exhibitors had 

were not met by the exhibition organizers. The study also shows that if service design is 

applied, value can be created for both fair organizers and exhibitors, in the form of circular 

value. 

 

Keywords 

Design, service design, design- and furniture fairs, exhibit organizers, exhibitors, 

customer experience, value, interaction.  
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1 Inledning 

Inledande kapitel kommer behandla uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, syfte och 

forskningsfråga med avsikt att introducera forskningsområdet samt bidra med en 

förståelse i val av ämne. 

1.1 Bakgrund 

Dagens mässor kan ses som en modern tappning av dåtidens torghandel, i form av en 

mötesplats, där företag visar upp produkter och tjänster med förhoppningen att öka 

försäljningen eller knyta nya affärskontakter (Expowera, u.å). Mässor har förmågan att 

fånga människors uppmärksamhet då de är rika på stimuli i form av ljud, ljus, lukt, färger, 

tecken, fysiska föremål samt de människor som befinner sig i lokalerna (Rinallo, Borghini 

& Golfetto, 2010). Det finns idag både publika mässor, även kallat konsumentmässor där 

köp tenderar att ske på plats, samt fackmässor där kontaktnät skapas och köp vanligtvis 

sker i efterhand (Nationalencyklopedin, u.å.a). Årligen investerar svenska företag över 3 

miljoner kronor på mässor och event (Stockholmsmässan, u.å). Det sker 50 miljoner 

möten varje år på olika mässor runt om i Skandinavien, dock går många av dessa förlorade 

på grund av olika faktorer, såsom brist i planering och otydliga mål vilket leder till 

sistaminuten lösningar (Jansson & Jansson, 2017). 

 

Mässor har förändrats över tid och kan delas in i tre generationer där första generationen 

ansåg att produkten var av högsta prioritet (Skrealid, 2016). Därefter var det viktigare att 

ha den största och mest attraktiva montern. Idag är varken produkten eller storleken på 

montern avgörande för utställarnas framgång utan det personliga mötet. Genom fysiska 

interaktioner kan utställarna väcka besökarnas uppmärksamhet till skillnad från digitala 

plattformar som inte kan motsvara det mänskliga mötet (Rinallo, Borghini & Golfetto, 

2010). Både företagen som ställer ut på mässan och besökarna deltar alla på grund av ett 

gemensamt intresse och kan därför ses som varje marknadsförares drömkund (Jansson & 

Jansson, 2017). På design- och möbelmässor delar samtliga parter intresse och kunskap 

inom design- och möbelbranschen.  

 

Då saker förändras över tid har likaså kundens roll genomgått en transformering. Kundens 

betydande roll för företag förklaras ständigt i rapporter och trendspaningar med syfte att 

skapa värde för företag genom hög försäljning och konkurrenskraftiga resultat (Acando, 
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u.å). Företag som är kundcentrerade hamnar i framkant genom att i samtliga delar av 

verksamheten utgå från kundens beteende och behov. Schmitt (2003) menar att kunden 

är företagets största tillgång, och därför bör tjänster vara anpassade och konstruerade efter 

denna. Genom att följa kunders beteenden skapas möjligheter att svara på förändringar 

genom förädlandet av tjänster som kan möta kundens faktiska behov, gång på gång.  

 

I dagens samhälle finns ett överflöd av produkter varav den ständiga tillverkningen och 

konsumtionen hotar människans existens (Polaine, Løvlie & Reason, 2013). Enbart i 

Sverige förbrukas resurser som om det fanns tillgång till mer än fyra jordklot 

(Henningsson, 2017). Trots att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat under de 

senaste åren har konsumtionen av mat, elektronik, kläder och möbler kraftigt ökat. För 

att bidra till att skapa ett hållbart samhälle krävs en förändring i konsumenters beteenden. 

Människor måste sluta överkonsumera varor och tjänster och de varor som införskaffas 

bör vara framställda på ett hållbart och etiskt sätt (Henningsson, 2017). I det långa loppet 

kan mässor hjälpa konsumenter genom att informera och bidra med ökad kunskap, vilket 

i sin tur kan leda till att bättre beslut fattas och att konsumtionen blir mer återhållsam 

(Pap, u.å). Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne som intresserar allt fler entreprenörer 

(Papadopoulos, Karagouni, Trigkas & Beltsiou, 2014). 

 

Det råder ingen brist på tjänster, två tredjedelar av Sveriges bruttonationalprodukt 

härstammar från tjänsteproduktion (Carlgren, 2019). Utmaningen ligger i att företag 

måste förstå kunden och dess faktiska behov för att skapa en kundupplevelse som är 

attraktiv, effektiv och lönsam. Kundupplevelser har blivit en grundpelare inom 

tjänstesektorn och företag utmanas ständigt att utveckla och stärka dessa upplevelser för 

att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Många företag kämpar för att lyckas inom 

detta område, däremot misslyckas majoriteten (Karpen, Gemser & Calabretta, 2017). 

Detta trots att 93% av Sveriges VD:ar anser att kundupplevelsen är kritisk för företagets 

framgång och därför bör prioriteras (Antrop, 2018a). För att lyckas krävs rätt verktyg som 

kan hjälpa företag att förstå kundernas behov samt beteenden och på så sätt designa en 

tjänst som utgår från kunden och dess värdeskapande. 

 

Kärt barn har många namn, likaså ordet design, ett ord med många definitioner (Beutler, 

2016). Design är i dubbel bemärkelse av stor vikt när det kommer till design- och 

möbelmässor, både design som i färg och form men även hur dess tjänster designas. 
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Design är ett begrepp som kan skapa förvirring på grund av olika anledningar, främst för 

att den vanligaste uppfattningen enbart behandlar färg och form. Begreppet innehar dock 

varierande innebörd. Det benämns främst som vikten av att lösa ett problem utifrån ett 

behov på både definierade och icke definierade problem med en eller flera mottagare. 

Lockwood (2009) lyfter designs växande roll i näringslivet och förklarar att det 

konstateras vara den viktigaste affärstillgången med förmågan att bidra med både värde 

och framgång. Design vid utformandet av tjänster är ett kraftfullt verktyg för företag och 

lyfts med fyra fördelar. Första fördelen är att design kan bidra till konkurrensfördelar 

genom varumärkets kapital, kundlojalitet, prisprestanda och kundorientering. Den andra 

fördelen är att det förbättrar olika produkters utvecklingsprocesser. Tredje fördelen är att 

det skapas nya affärsmöjligheter. Fjärde fördelen med design är att det bidrar med ökad 

försäljning, bättre marginaler, varumärkesvärde, marknadsandelar samt avkastning på 

investeringar. Därav bidrar design inte enbart med värde för företaget utan även för kund 

och samhälle med grund i ett eller flera behov (Beutler, 2016). I samband med ett 

kundorienterat samhälle som går från att designa produkter till tjänster med kunden som 

utgångspunkt har det omtalade tillvägagångssättet tjänstedesign växt fram inom många 

branscher. 

1.2 Problemdiskussion 

Tjänstedesign förbättrar kvaliteten på en tjänst och samspelet mellan tjänsteleverantör 

och kund. Vilket görs genom att strategiskt planera och organisera människor, 

infrastruktur, kommunikation och andra komponenter i en tjänst med syftet att förbättra 

dess avseende och förhöja kundupplevelsen (Mager, 2009). Detta genom att bemästra 

idén om att designa med människor och inte för (Polaine, Løvlie & Reason, 2013). 

 

Trots fördelar med kundcentrerade företag visar studier på att över 40 procent av 

företagen inte tar hänsyn till slutanvändaren vid utvecklingen av tjänster (Acando, u.å). 

Svårigheter uppstår därför när tjänsten levereras till slutanvändaren och inte motsvarar 

förväntningarna, vilket inte blir lönsamt på lång sikt (Hising, 2018). Företag borde 

prioritera att förbättra kundupplevelsen vilket skapar fördelar, såsom att generera i 

långsiktiga kundrelationer och förbättra företags position på marknaden (Gartner, 2014). 

Kundupplevelser genererar även värde för kund genom dagens konsumtionskultur 

bestående av identitetsskapande och självförverkligande (Hultén, 2014). 

Identitetsskapandet präglas av faktorer som estetik, kultur, symboler och språk 
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tillsammans med konsumentens vardag, medan självförverkligande uppfylls genom dess 

val av tjänster och produkter. Även förändringar kan ses i kunders grundläggande behov 

varav det idag är fokus på en avsmalnad konsumtion där värde inte längre skapas i 

levnadsstandard utan i samband med livskvalité (Polaine, Løvlie & Reason, 2013). Vargo 

och Lusch (2004) förklarar att kunder konsumerar främst för de immateriella aspekterna 

än för de materiella.  

 

Tjänstedesign har förmågan att bidra med konkurrensfördelar och har även visats vara en 

lönsam investering, vilket Lockwood (2009) menar att det brittiska designrådet bekräftar. 

Wan (2018) tydliggör behovet av tjänstedesign genom fem argument. Första argumentet 

behandlar att produkt och tjänst utvecklas efter rätt användare och målgrupp. Andra 

argumentet lyfter ett närmare samarbete mellan företagets avdelningar. Därefter redogörs 

det tredje argumentet som är en positiv kundupplevelse, följt av det fjärde argumentet 

som menar att ett logiskt utförande levererar värde till kund. Det femte och sista 

argumentet är en stärkt kundorientering. Blomqvist, Holmlid och Segelström (2015) 

förklarar att forskning om tjänstedesign har gjorts sedan 1990-talet, dock under de första 

femton åren i liten utsträckning. Forskning som först togs fram utfördes av forskare inom 

andra strategier och fokuserade främst på att hitta kopplingar mellan befintliga strategier 

och tjänstedesign samt att argumentera för tjänstedesign i sig. Först i början på 2000-talet 

tog forskningen fart vilket bidrog till övergången från att argumentera för strategin till att 

faktiskt forska kring tjänstedesign (Blomqvist, Holmlid & Segelström, 2015). I takt med 

hård konkurrens och ett växande individanpassat samhälle krävs nytänkande och 

innovation av tjänster (Hultén, 2014). "Gör det rätt första gången!" (Gummesson, 1990 

s.97) är en av de mest citerade strategierna gällande utveckling av tjänster. Fortsatt 

forskning om tjänstedesign påvisar även vikten av kundens inverkan (Wallin Andreassen, 

Kristensson, Lervik-Olsen, Parasuraman, McColl- Kennedy & Edvardsson, Colurcio, 

2016). Stora företag som Google, Facebook och Apple har konstaterat att tjänstedesign 

är ett framgångsrikt tillvägagångssätt (Lovas, 2017). Wallin Andreassen et al. (2016) 

förklarar att i samband med ett mer tjänsteorienterat samhälle bör fler företag lägga större 

vikt på värdeskapande och skapa förståelse varför en kund köper en specifik tjänst. Det 

som tidigare ansetts varit nyckeln till framgång, kvaliteten på tjänsten kombinerat med 

kundtillfredsställelse är inte längre tillräckligt. Fenomenet påvisar även att nya tjänster 

inte alltid är lösningen utan att med tjänstedesign kan företag utveckla redan existerande 

tjänster (Antrop, 2018a).  
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Något som kan ifrågasättas är varför inte fler företag använder tjänstedesign då det 

påvisats vara ett välfungerande tillvägagångssätt som bidragit till lönsamhet och har 

kommit att få en avgörande roll för att skapa en lyckad kundupplevelse (Lockwood, 

2009). Ett flertal forskare som Lynn Shostack (1982) och Gummesson (1990) lyfter 

behovet av att implementera tjänstedesign finns inom de flesta branscher om inte alla, 

vilket är svårt att undvika då kunden blir allt mer central för företag. Tjänstedesign är ett 

ständigt växande forskningsområde och kan ses som en inspiration för många 

organisationer, såväl inom den offentliga sektorn som den privata (Holmlid, 2010). Trots 

att tjänstedesign är ett växande forskningsområde kan mestadels översiktlig forskning 

kring ämnet påvisas. Carlgren, Rauth och Elmqvist (2016) redogör för kritik och menar 

att tjänstedesign i teorin jämfört med hur det används i praktiken saknar samstämmighet. 

Vilket tyder på avsaknad av forskning om hur företag applicerar tillvägagångssättet samt 

hur det används inom olika branscher.  

 

En bransch som kan betraktas som outforskad, både generellt samt hur de använder sig 

av tjänstedesign, är mässbranschen (Rinallo, Borghini & Golfetto, 2010). I denna studie 

kommer mässornas olika aktörer att delas in i tre kategorier; mässarrangörer, utställare 

samt besökare. Mässarrangörerna har till synes två kundgrupper, utställare och besökare. 

Utställarna bidrar med montrar vilket kan ses som avgörande för mässarrangörer, utan 

montrar är utställningsplatsen enbart en tom lokal. Utställarnas kunder, som mestadels är 

branschfolk som exepmelvis inköpare, är i sin tur besökarna som också är avgörande för 

att möjliggöra mässan genom att besöka mässan. Denna studie kommer fokusera på 

förhållandet mellan mässarrangörerna och utställarna. 

 

Mässor spelar en viktig roll inom den kreativa industrin och har haft kraftig tillväxt under 

de senaste två decennierna, dock har deras betydelse till stor del förbisetts (Moeran & 

Strandgaard Pedersen, 2011). Herbig, O’Hara och Palumbo (1998) lyfter fördelar med att 

anordna mässor, de har förmågan att bidra med värde för företag, kund och samhälle 

genom att de når ut till ett flertal kvalificerade personer. Världens ledande mässa inom 

skandinavisk design, Furniture and Light Fair hade år 2017 omkring 40 000 besökare 

(Stockholmsmässan, 2017) och har därmed möjligheten att påverka och förändra. Detta 

bidrar till nya möjligheter i form av att etablera och förstärka kundrelationer men även att 

utveckla medvetenhet på marknaden. Kunderna, i form av utställare, har förmågan att 
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bistå med kunskap om användning och är en primär resurs för att skapa ett bra 

tjänsteerbjudande varav samverkan mellan mässbolag, utställare och besökare möjliggör 

framgång (Wallin Andreassen et al., 2016). Detta eftersom att kunders idéer och feedback 

tenderar att vara mer kreativa och värdefulla än företagets egna prestation. Det konstateras 

även att de sanna uppfinnarna av tjänsteorganisationer har en gång varit kunder. Design- 

och möbelmässor blir ett intressant område att undersöka då mässarrangörerna, 

utställarna samt besökarna besitter hög kunskap inom design (Wallin Andreassen et al., 

2016). Samtliga design- och möbelmässor som undersöks i denna studie är 

fackmannamässiga vilket bidrar till att alla parter som deltar på mässan är designkunniga. 

Eftersom att mässorna är fackmannamässiga kan studiens slutsats bli applicerbart på 

andra fackmässor. Mässor har fram tills nu blivit nonchalerat av forskning inom 

antropologi, strategier, management och ekonomi, detta trots att mässor historiskt sett 

varit det mest väsentliga verktyget inom handel (Moeran & Strandgaard Pedersen, 2011). 

Därav anses det vara ett relevant forskningsområde. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ur ett företagsperspektiv undersöka och redogöra hur 

mässarrangörer inom svenska design- och möbelmässor av fysisk karaktär arbetar med 

tjänstedesign för att skapa värde för mässarrangörer och utställare. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur arbetar mässarrangörer inom design- och möbelmässor med tjänstedesign för att 

skapa värde för mässarrangörer och utställare? 
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2 Metod 

I följande kapitel redogörs studiens metod som har använts för att besvara studiens syfte 

och forskningsfråga. Metoden argumenterar för de val som gjorts vid utformandet av 

datainsamling och bearbetning. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Ett hermeneutistisk förhållningssätt har använts i studien vilket enligt Thurén (2019) 

innebär tolkning av människors handlingar. Hermeneutiken lämpas väl då studien syftar 

till att tolka samt skapa en förståelse hur design- och möbelmässor arbetar med 

tjänstedesign. För att besvara studiens frågeställning har det krävts att tolka och förstå 

respondenternas svar vid intervjuer för att skapa en djupare förståelse, vilket Bryman och 

Bell (2017) förklarar vara utmärkande för ett hermeneutistisk förhållningssätt. Forskarna 

är medvetna att det anses vara ett subjektivt synsätt då det innefattar att förstå människors 

olika beteende och dess tolkning (Patel & Davidsson, 2011), vilket kan ha kommit att 

påverka studien men samtliga forskare har haft det i åtanke. Hermeneutiken strävar mot 

att se en helhet i de som undersöks vilket denna studie har gjort (Patel & Davidsson, 

2011). 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansats som har använts i studien är ett deduktivt angreppssätt. 

Arbetsprocessen förklaras enligt Patel och Davidsson (2011) ha utgångspunkt i allmänna 

principer och redan existerande teorier för att sedan kunna dra slutsatser om enskilda 

fenomen. Inledningsvis har en lämplig teoretisk referensram skapats genom insamling av 

teori och därefter har studiens empiriska material samlats in och analyserats, vilket 

Bryman och Bell (2017) förklarar vara utmärkande för angreppssättet. En deduktiv ansats 

har använts då det har lämpats väl för att besvara studiens frågeställning. Forskarna ansåg 

att det var viktigt att skapa en djupare förståelse inom ämnet innan insamling av empiri 

påbörjades för att utforma lämpliga frågor utifrån den teoretiska referensramen. 

Etablerade och erkända teorier bidrar till att studiens resultat inte enbart är subjektiva 

bedömningar (Bryman & Bell, 2017), utan objektiviteten stärks genom befintlig teori 

(Patel & Davidson, 2011). 
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2.3 Metodval och forskningsdesign 

Då studien syftar till att tolka och skapa en förståelse har en kvalitativ forskningsmetod 

använts. Bryman och Bell (2017) förklarar att den kvalitativa forskningsstrategin används 

inom företagsekonomisk forskning där syftet är att skapa en djupare förståelse av 

beteende, värderingar och åsikter. Enligt Holme och Solvang (1997) är metoden 

slagkraftig då det skapar en helhetsbild av sociala processer och sammanhang. Studiens 

metodval har utgångspunkt i respondenternas perspektiv och vid insamling av det 

empiriska materialet ligger tonvikten på ord vilket lämpas väl i denna studie. Intervjuer 

av semistrukturerad karaktär har använts för att samla in studiens empiriska material, som 

sedan har bearbetats och analyserats.  

 

Forskningsdesign, som även kan benämnas undersökningsdesign, skapar en referensram 

gällande insamling och analys av insamlad data (Bryman & Bell, 2017). Studiens valda 

forskningsdesign är tvärsnittsdesign. Denna studie har samlat in data från flera olika fall 

då olika verksamheter undersöks vid olika tillfällen för att sedan jämföra samband och 

skillnader mellan dessa vilket Bryman och Bell (2017) förklarar är utmärkande för studier 

med tvärsnittsdesign. 

2.4 Urval 

Studien är baserad på ett målstyrt urval vilket innebär att respondenter valts ut på ett 

strategiskt sätt med forskningsfrågan i fokus (Bryman & Bell, 2017). Ett målstyrt urval 

är en form av icke sannolikhetsbaserade-urval, vilket innebär att urvalet inte är 

slumpmässigt och alla individer har därför inte samma chans att bli valda. Val av 

respondenter genomfördes med utgångspunkt i studiens forskningsfråga för att på så sätt 

få tillgång till respondenter som besitter en viss expertis eller erfarenhet inom ett visst 

området (Denscombe, 2016). Det är viktigt att urvalet är baserats på personer med stor 

kunskap inom området för att ge betydelsefull information, antal intervjutillfällen är 

begränsade och det är därför viktigt att respondenterna kan bidra med största möjliga 

kunskap (Bryman & Bell, 2017). Två mässarrangörer inom design- och möbelmässor 

valdes att intervjuas, Furniture and Light Fair och Formex som är två varumärken till 

företaget Stockholmsmässan. Mässarrangörerna bidrog med företagsperspektivet till 

studien. För att tillföra ett kundperspektiv till studien valdes utställare  på design- och 

möbelmässor, det vill säga mässarrangörernas kunder. PR Home är utställare på både 

Furniture and Light Fair och Formex. Lammhult är utställare på Furniture and Light Fair. 
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Slutligen kompletterades företag- och kundperspektivet med ett expertisperspektiv från 

företaget Fairlink, som är experter inom mässor och arbetar både med mässarrangörer 

samt utställare vilket bidrog med ett mer objektivt perspektiv.  Respondenterna arbetar 

inom olika företag och bidrar därför till att jämföra, se likheter och skillnader mellan olika 

mässor och för att kunna urskilja ifall det som arrangörerna försöker uppnå stämmer 

överens med det som deras kunder, utställarna, upplever. 

   

Bryman och Bell (2017) redogör vikten av att tydliggöra undersökningen och dess 

målsättning för respondenterna för att ge en tydlig bild varför de ska medverka och påvisa 

att studien är trovärdig. Även för att minska risken för missförstånd vilket kan bli 

tidskrävande för både respondenter och forskare. Forskarna inledde första kontakten via 

mail med att beskriva studiens syfte, varför de blivit utvalda som potentiella respondenter 

samt förfrågan om intervju. Vid kontakt med Furniture And Light Fair kontaktades tre 

olika anställda som sedan svarade vem som var rätt person för att delta i en intervju. Efter 

att respondenterna besvarade mailet med bekräftelse att delta bokades tider för intervjuer. 

 

Studiens respondenter består av följande:  

Namn Verksamhet Position Funktion Datum Tid  

Jennifer 

Gröhn  

Furniture and 

Light Fair  

Operativ 

projektledare  

Mässarrangör 26.04.2019 45 min 

Kajsa Falck-

Torlegård  

Formex Operativ 

Projektledare  

Mässarrangör  30.04.2019 33 min 

Mikael 

Jansson 

Fairlink  CEO, 

projektledare  

Expert inom 

mässor 

10.05.2019 43 min 

Lars 

Bonander 

PR Home VD & 

delägare 

Utställare på 

mässa 

10.05.2019 42 min 

Caroline 

Enhörning  

Lammhult  PR & creative 

manager 

Utställare på 

mässa  

16.05.2019  23 min  

Figur 1: Studiens respondenter (2019). 

 

Delar av urvalsprocessen har inneburit ett snöbollsurval, även kallat kedjeurval, vilket är 

en form av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2017). Snöbollsurval innebär att 

forskarna kontaktar en eller flera potentiella respondenter som är väsentliga för 

undersökningen och som i sin tur ger förslag på ytterligare respondenter. (Ahrne & 

Svensson, 2015). I slutet av varje intervju har respondenterna fått förfrågan om de kunnat 
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rekommendera ytterligare respondenter, vilket har bidragit till fler intervjupersoner. 

Denna form av urval gav möjligheten att komma i kontakt med respondenter som annars 

inte var påtänkta att fråga. Forskarna har även använt sina kontaktnät av människor som 

inte arbetat inom mässor men inom konst och design som i sin tur har kontakter inom 

design- och möbelmässor.  
 

Studien har använt en sekventiellt urvalsprocess, vilket innebär att urvalet utökades 

gradvis (Bryman & Bell, 2017). Efterhand har fler personer intervjuats för att besvara 

forskningsfrågan. Antalet respondenter fastställdes inte i förväg utan utökades efterhand 

då det är svårt att avgöra på förhand hur många intervjuer som krävs för att uppnå 

empirisk mättnad. Med empirisk mättnad menas att informationen som kommer från 

intervjuerna är återkommande och ingen ny information ges (Bryman & Bell, 2017). 

2.5 Metodik 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens empiriska data har samlats in via intervjuer som Eliasson (2018) förklarar är den 

mest förekommande metod inom kvalitativ forskning. Då studien undersöker och redogör 

hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign genomfördes intervjuer, vilket 

Denscombe (2016) beskriver som lämpligt när studien syftar till undersöka 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter på djupet. Semistrukturerade intervjuer 

har använts då forskarna har utgått från ett antal teman och frågor men respondenterna 

har haft möjlighet att påverka intervjuns innehåll. Detta gav respondenterna stor frihet 

och kunna uppmärksamma vad de ansåg var relevant vid intervjun, det gav även möjlighet 

för forskarna att göra instick när intressanta ämnen uppstod. De semistrukturerade 

intervjuerna gav utrymme till följdfrågor vilket bidrog till utvecklade svar som lämpade 

sig väl för studien. Det innebar ytterligare möjlighet att kunna ställa intervjuerna mot 

varandra och jämföras (Bryman & Bell, 2017).  

2.5.2 Intervjuguide 

Vid intervjuerna utgick forskarna från intervjuguider (bilaga 1-5) med ett antal specifika 

teman och frågor vilket är vanligt vid semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013). 

Frågorna skapades med studiens teoretiska referensram som grund. Då respondenterna 

var mässarrangörer, mässutställare samt en expert inom mässor krävdes olika 

intervjuguider för att frågorna skulle vara lämpade för respektive respondent. Först 
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skapades en intervjuguide som användes vid intervju med mässarrangörerna. Efter första 

intervjun ändrades och förtydligades de frågor som ansågs vara svårtolkade. Till 

mässutställarna utformades en intervjuguide med liknande ämnen och frågor som ställts 

till mässarrangörerna, anpassad för att besvara frågorna ur ett kundperspektiv. Slutligen 

skapades en intervjuguide för respondenten som är expert inom mässor, men återigen med 

grund i första intervjuguiden. Ordningen på frågorna har inte varit given utan anpassats 

efter respondenten men vanligtvis följt den angivna ordningen (Trost, 2010). Intervjuerna 

inleddes med två enkla frågor där respondenten fick beskriva sin syn av organisationen 

följ av att beskriva sin yrkesmässiga roll med förhoppningen att respondenterna ska känna 

sig bekväma och att samtalet ska ta fart, vilket enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) är 

ett lämpligt sätt att inleda en intervju då de flesta människor gärna berättar om sig själva. 

Alvehus (2013) menar också att det är fördelaktigt att inleda intervjuerna med allmänna 

frågor som gjorts i denna studie.  

2.5.3 Telefonintervjuer 

Samtliga intervjuer har gjorts via telefon på grund av geografiskt avstånd. Bryman och 

Bell (2017) förklarar att intervjuer över telefon inte har ansetts vara lika representativa 

som en intervju där forskarna och respondenterna träffas i verkligheten. Dock har det 

förändrats med tiden och det förklaras att båda tillvägagångssättet anses vara lika 

representabla. Ytterligare en anledning till att intervjuerna valdes att utföras över telefon 

är att det är mindre kostsamt och mer tidseffektivt då respondenterna varit lokaliserade i 

olika städer (Bryman & Bell, 2017). Då forskarna inte ser respondenten under 

intervjutillfället har inte minspel och gester gått att tolka i samma utsträckning som vid 

ett personligt möte. Det kan dock vara fördelaktigt då respondenten inte påverkas av olika 

faktorer hos forskaren som exempelvis dess ålder eller dess närvaro då det kan påverka 

hur respondenten svarar (Bryman & Bell, 2017). Telefonintervjuerna gjordes i en tyst 

miljö för att inte påverkas av störande moment. 

Studiens första två intervjuer gjordes av en forskare och de två forskare som inte deltog 

lyssnade på inspelningen i efterhand, detta gjordes på grund av geografiskt avstånd. Vid 

övriga intervjuer har samtliga forskare närvarat vilket Bechhofer et al. (1984) förklarar 

vara fördelaktigt. En av forskarna ansvarade för att leda intervjun medan de andra har 

varit passiva och sett till att intervjuguidens alla ämnen diskuterade och inflikat vid behov 

och därefter tillsammans skapat sig en helhetsbild av intervjun. Bryman och Bell (2017) 

nämner att fler personer som intervjuar kan även bidra till en lättare stämning vilket 
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forskarna ser som fördelaktigt då det ledde till diskussion vilket gav intressanta svar. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att det är viktigt att skapa en bra stämning och att 

respondenten ska få känna sig betydelsefull och få tala till punkt. Samtliga forskare har 

under intervjutillfällena låtit respondenterna prata ostört medans de aktivt har lyssnat och 

även vågat varit tysta för att låta respondenten prata till punkt vilket Alvehus (2013) 

förklarar är fördelaktigt vid intervjuer.   

För att undvika problem med tekniken testades inspelningskvaliteten innan intervjuerna. 

Inspelning av samtliga intervjuerna gjordes för att i efterhand kunna kontrollera, gå 

tillbaka till intervjun och minska risken för att information vrids eller går förlorad. Det 

förekommer dock kritik mot att spela in, som att det kan bli ett störningsmoment för 

respondenten för att de är medvetna om att samtalet spelas in vilket kan bidra till att 

respondenten blir begränsad i sina svar (Alvehus, 2013). Forskarna upplevde dock att 

inspelningarna bidrog till att det var lättare att vara uppmärksam på respondenternas svar.  

2.6 Vetenskapliga kriterier 

2.6.1 Trovärdighet 

Då begreppen validitet och reliabilitet kan anses som oanvändbara inom den kvalitativa 

forskningen har andra begrepp använts för att bedöma forskningens kvalitet (Bryman & 

Bell, 2017). Den kvalitativa forskningen bedömer istället studiens relevans genom 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan i sin tur delas in i fyra kriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet innebär hur trovärdigt 

resultatet är. Forskarna har utförts studien inom de regler som finns föreskrivna inom 

företagsekonomisk forskning samt respondenterna har haft möjlighet att ta del av studiens 

resultat för att kunna bekräfta att forskarna uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan användas i andra kontexter eller senare 

inom samma kontext och därför har olika mässor i skilda miljöer undersökts, genom att 

studera flera miljöer och jämföra resultaten kan det bli enklare att se generaliserbarhet 

inom kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Pålitlighet innebär att forskarna 

genom hela studien har använt ett granskande synsätt. Konfirmering, även kallat 

bekräftelse syftar till forskarnas objektivitet och kontroll över egna värderingar och inte 

låtit det påverka studien. Ahrne och Svensson (2015) anser att transparens påverkar 

forskningens trovärdighet och ett karaktärsdrag inom bra forskning är att den går att 

diskutera och kritisera vilket då bidrar till tillförlitlighet. De menar vidare att forskning 
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som inte går att kritisera inte avslöjar tillräckligt mycket om forskningsprocessen för att 

den ska vara möjlig att granska.     

2.6.2 Äkthet 

Utöver trovärdighet har även studien behandlat äkthet som kan delas in i fem delkriterier; 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet. En rättvis bild innebär att studien har studerat olika åsikter och 

uppfattningar, vilket har gjorts då studien inte enbart utgått från mässarrangörernas 

perspektiv utan även från deras kunder, utställarna, samt en mässexpert, olika perspektiv 

samt olika positioner inom företagen har därmed studerats. Respondenterna kan ta hjälp 

av studien för att få ökad förståelse om hur viktigt tjänstedesign är för företag. Bryman 

och Bell (2017) förklarar att när respondenterna kan nyttja studien beskrivs detta som 

ontologisk autenticitet. Pedagogisk autenticitet innebär att deltagarna får en bättre 

uppfattning om hur andra i samma miljö uppfattar saker och ting vilket har gjort då 

mässarangörerna efter studien kan förstå utställarna bättre och vise versa. Katalytisk 

autenticitet innebär om de som deltagit i undersökningen kan förändra sin situation, vilket 

forskarna anser att de kan om de nyttjar studien. Det sista begreppet taktisk autenticitet 

innebär om respondenterna har möjlighet att vidta åtgärder som resultatet eventuellt  visar 

(Bryman & Bell, 2017). 

2.7 Operationalisering 

För att omvandla studiens teoretiska begrepp till möjliga att undersöka har en 

operationalisering gjorts vilket Andersen (2012) förklarar som en central process i 

analysarbetet. Operationalisering förklaras att forskarna arbetar med begreppen både 

genom att teoretiskt definiera dem och genom att göra begreppen möjliga att undersöka 

(Eliasson, 2018). De teoretiska begrepp som behandlas är relevanta för studiens 

frågeställning och har legat till grund för studiens intervjuguider och fortsatta arbete. 

Varje intervjufråga är kopplad till en eller flera teorier, det har gjort det lättare för 

forskarna att se att varje fråga är relevant för att besvara studiens forskningsfråga. Se 

bilaga 6 för att se studiens operationalisering. 

2.8 Beskrivning av analysprocess 

Det har gjorts en lättare form av transkribering, intervjuerna har spelats in och därefter 

skrivits ner för att underlätta arbetsprocessen men inte ordagrant som vid en fullständig 
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transkribering. Ahrne och Svensson (2015) skiljer på data och empiriskt material, 

skillnaden är att data är det som samlas in från intervjuerna och det empiriska materialet 

är det avgränsade materialet som analyseras. Det är inte de inspelade intervjun som 

analyseras utan det nedskrivna materialet. Bryman och Bell (2017) beskriver ett av det 

mest förekommande sättet att analysera kvalitativ data är tematisk analys, vilket innebär 

att urskilja teman i insamlad data. Efter intervjuerna har det empiriska materialet 

bearbetades, vilket innebär att arbeta med materialet, intervjusvaren har sorterats och 

kategoriserats under gemensamma ämnen eller teorier för att kunna ge svar på studiens 

frågor (Ahrne & Svensson, 2015). 

2.9 Forskningsetik 

Forskarna har under hela studien värnat om god forskningsetik. Respondenterna har innan 

intervjuer tydligt informeras om informationskravet, vilket innefattar att de personer som 

deltar i studien informerats om det huvudsakliga syftet samt vilka moment 

undersökningen kommer bestå av (Bryman & Bell, 2017). Inför intervjuerna har 

respondenterna fått intervjuguiden i förväg för att kunna förbereda sig på bästa sätt. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart används till denna studie och inte i något 

annat syfte. Vidare har forskningen gått under samtyckeskravet, Denscombe (2016) 

förklarar att ingen får tvingas till att delta i forskning därför informerades samtliga 

respondenter att deltagandet i studien är frivilligt. Det har gjorts efter att respondenten 

haft tillräckligt mycket information angående studien för att kunna göra en rationell 

bedömning om de vill och har möjlighet att delta eller inte (Denscombe, 2016). Vidare 

har respondenterna delgetts information om att det är okej att vara anonym om så önskas 

och att anonymitet kommer hanteras på ett varsamt sätt, personuppgifter på de deltagande 

kommer inte att lämnas ut till obehöriga (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman & Bell, 

2017). Samtliga respondenter har godkänt att deras namn samt organisation publiceras i 

studien. Denscombe (2016) förklarar att godkännandet även måste vara skriftligt och har 

därför gjorts via mail. Inför varje intervju har respondenterna även fått godkänna att 

intervjun spelas in vilket också har gjorts via mail. Det har även frågat igen inledningsvis 

vid intervjutillfället för att försäkra att det är okej.   

2.10 Källkritik och metodkritik 

Vid insamling av studiens material har samtliga forskare haft ett kritiskt tänkande 

gentemot de olika källor som använts, inom både primärdata och sekundärkällor samt 
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studiens val av teori. Primärdatan som via intervjuer har insamlats från olika företag och 

inom både företag- och kundperspektiv bidrar till att datan inte lika lätt blir vinklat utifrån 

ett perspektiv, utan att flera aspekter lyfts fram och tolkas. Sekundärkällor i form av 

vetenskapliga artiklar har varsamt tagits fram. Det är viktigt att granska informationen 

och den kompetens som författaren besitter inom ett specifikt område samt om artikeln 

är skrivet på ett subjektivt eller objektivt sätt (Umeå universitetsbibliotek, 2016). 

Äktheten har granskats genom att säkerställa att källan är ursprungskällan 

(Nationalencyklopedin, u.å.b). Det har varit grundläggande för om källan ska användas i 

studien. Därefter har källans tidsaspekt tagits i beaktning, forskarna har i den mån det gått 

använt så uppdaterade källor som möjligt då en källa anses vara mer relevant desto närmre 

i tiden den är framtagen. Ytterligare ett kriterium forskarna utgått från är 

beroendekriteriet, vilket förklaras att källorna inte ska vara påverkad av en annan källa. 

Därför har källor som är oberoende av varandra använts för att skapa ökad 

trovärdighet  (Nationalencyklopedin, u.å.b). 

 

Bryman och Bell (2017) lyfter kritik gällande studiens valda forskningsstrategi och 

förklarar att kvalitativa studier riskerar att bli för subjektiva vilket kan bidra till att studien 

inte blir replikerbar och inte går att generalisera. Generaliserbarhet lyfts ofta som en 

svaghet inom kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Studiens forskare har 

därför haft denna kritik i åtanke varav samtliga metodval och tillvägagångssätt beskrivits 

utförligt och motiverats för att vara transparenta, vilket ökar möjligheten att göra studien 

replikerbar. Vidare har samtliga intervjuguider noggrant tagits fram för att dess frågor ska 

vara objektiva och öppna. Eriksson och Wiederheim-Paul (2014) förklarar vad som bör 

undvikas vid utformning av intervjufrågor vilket forskarna har haft i åtanke. Ja- eller 

nejfrågor har undvikits, varje fråga innehåller enbart en fråga för att underlätta för båda 

parter samt inga ledande eller värderande frågor. Respondenterna har innan intervjun 

tilldelats frågorna via mail för att kunna förbereda sig.  

 

Trots att att det gjordes testinspelningar uppstod problem med kvalitén vid inspelningen 

av första intervjun. När forskarna lyssnade i efterhand var det dålig ljudkvalitet vilket 

gjorde det svårt att höra och bearbetningen av intervjun tog därför längre tid. Detta togs i 

beaktning vid kommande intervjuer, ljudet testades en extra gång och intervjun spelades 

in på två olika enheter för att kunna styrka upp om problem skulle uppstå. Detta gjorde 

att inga fler tekniska komplikationer uppstod. 
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3 Teori 

I studiens teoretiska referensram presenteras inledningsvis tjänster och mässor som 

definieras för att ge en grundläggande förståelse. Därefter presenteras perspektivet 

tjänstedominant logik för att uppmärksamma och tydliggöra hur kundens roll har 

förändrats med åren. Vidare presenteras gemensamt värdeskapande som inkluderar 

tjänstelogik och behandlar hur värde kan skapas för både mässarrangörer och utställare. 

Följt av kundens upplevelsevärld som utgör första steget i ramverket Customer 

Experience Management. Slutligen presenteras tjänstedesign som är det senaste 

perspektivet för att skapa värdefulla kundupplevelser och därefter redogörs de verktyg 

som används inom området. Vald referensram har utgångspunkt i studiens syfte och 

forskningsfråga. 

3.1 Tjänster 

Tjänster beskrivs av Grönroos (2015) som komplexa med ett flertal utmärkande 

egenskaper, tjänster är alla unika vilket bör tas i beaktning vid utveckling och 

genomförande. Tjänster är av immateriell karaktär vilket gör att de inte går att lagra och 

använda vid ett senare tillfälle utan tillverkas och konsumeras samtidigt (Kotler, 

Armstrong & Parment, 2013). Därav skapas värde först när tjänsten konsumeras 

(Gummesson, 1998). 

3.2 Mässor 

Till skillnad från en marknad som hålls regelbundet inträffar en mässa mer sällan under 

en viss intervall och är en storskalig handelsplats (Moeran & Strandgaard Pedersen, 

2011). Detta har grund i att handelsmän behövde tid till att förflyttas mellan olika städer 

med packåsnor, kärror och varor. Mässor utvecklades för att synkronisera deras 

förflyttning. I detta avseende utformades nätverk av mässor som var beroende av 

varandra. Denna form av mobila handelsplatser kan liknas med dagens mässor då 

utställare färdas mellan olika mässor i olika städer och affärsmänniskor reser för att 

besöka dessa för att göra affärer, erhålla eller skapa nya kontaktnät. Även underhållning 

är förekommande under dagens mässor vilket var en stor del av den traditionella mässan 

(Moeran & Strandgaard Pedersen, 2011). 

 

En mässas funktion innebär generellt att dess aktiviteter och utbud går utanför den 

normala handeln (Moeran & Strandgaard Pedersen, 2011). Mat och dryck erbjuds och 
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information byts aktörer emellan. Det som karaktäriserar en mässa kan delas in i fyra 

aspekter; rumsligt bundna, tidsbestämda, socialt bundna och funktionellt obunden. Den 

första aspekten är att mässor är rumsligt bundna, ofta i utställningshallar. Mässor är även 

tidsbestämda både av tid i varaktighet och regelbundenhet, mässor är kortsiktiga event 

där aktiviteter äger rum under ett antal dagar eller veckor och de hålls med regelbundna 

intervaller, normalt en gång om året. Tredje aspekten som definierar en mässa är att de är 

socialt bundna när de för samman en stor och mångskiftande grupp av aktörer. 

Industritillverkare, distributörer, grossister och återförsäljare är nära involverade i 

produktionen samt utdelningen av de produkter och tjänster som ställs ut på mässan. De 

sociala begränsningarna tenderar att slutanvändarna får en marginell betydelse. Slutligen, 

mässor är funktionellt obunden, vilket innebär att de innehar ett flertal syften som ofta är 

nära relaterade till aktörerna som deltar i mässan och de har olika agendor och mål med 

att delta (Moeran & Strandgaard Pedersen, 2011). Cavanaugh (1976) lyfter vikten av att 

ha mål för att lyckas med allt från marknadsföring till mässa, däremot påvisar studier att 

enbart 56 procent av utställare på mässor har ett specifikt mål (Herbig, O’Hara & 

Palumbo, 1998). Vissa deltar för att köpa eller sälja, andra deltar för att erhålla finansiellt 

stöd för projekt och andra för att bygga eller bibehålla relationer och nätverk. Vissa deltar 

även för att upprätthålla ett gott rykte genom att marknadsföra en produkt, ett företag eller 

har en politisk agenda. Även andra parter som inte är sammankopplade till industrin 

lockas till mässor, som exempelvis media (Moeran & Strandgaard Pedersen, 2011). 

3.3 Tjänstedominant logik 

Skifte av fokus går alltmer från produktion av produkter och tjänster, till vikten utav de 

processer som sker runtomkring kunden (Wikström, 1996). Inom tjänstemarknadsföring 

har flertal servicebaserade begrepp och modeller utvecklas från mitten av 1970-talet till 

början av 2000-talet och dess relevans har analyserats av flertal forskare (Hultén, 2014). 

Efter kritik mot traditionell marknadsföring där fokus enbart var på produkten och kunden 

ansågs ha en passiv roll växte det nya perspektivet fram tjänstedominant logik, även kallat 

service-dominant logic (Vargo & Lusch, 2004). Kunden har en alltmer aktiv roll och som 

medproducent skapas högre värde till skillnad från den traditionella transaktionsprocess 

mellan säljare och köpare, där fokus låg på utbyte av varor under ett kort möte (Wikström, 

1996). Affärslogiken bygger på långvariga relationer mellan köpare och säljare där båda 

parter har en aktiv roll och därmed skapar mervärde på flera plan (Gummesson, 2008).  
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Tjänstedominant logik skapar en förståelse av sociala och ekonomiska utbyten mellan 

människor, både på individnivå men även i grupp (Gummesson, 2008). Forskarna menar 

på att interaktion och utbytet mellan olika parter är det centrala vilket tyder på att kunden 

har en betydande roll inom marknadsföring, vilket i sin tur leder till att kunder får mer 

inflytande. När interaktionen förhöjs kan även det bidra till ökad kunskap och företagen 

kan därmed anpassas bättre efter kunden och erbjuda högre kvalitet (Wikström, 1996). 

Desto starkare interaktion mellan köpare och säljare är desto starkare blir båda parters 

kreativitet, vilket i sin tur kan generera i nya idéer och affärer. Grönroos (1994) förklarar 

att marknadsföringen av ett företag bör inriktas mot kundens värdeskapande och inte som 

tidigare, produktens värde. Service kan förklaras som grundpelaren i utbytesprocessen då 

det är det immateriella värdet som är centralt (Hultén, 2014). 

Då konkurrensen blir allt hårdare och kraven blir högre krävs det att företag är innovativa 

och inkluderar kunder, genom att utgå från dess behov samt önskemål i hela processen då 

det är kunden som avgör värdet av tjänsten (Hultén, 2014). Vargo och Lusch (2004) lyfter 

vikten av samskapande och Gummesson (2008) förklarar vidare att detta kan bli lönsamt 

för både kund och företag. Kunden får ett mervärde då deras behov tillgodoses och 

företaget i form av en lönsam verksamhet. Det är viktigt att företag skapar förståelse för 

mänskligt värdeskapande och hur olika personer kan tillämpa sin kompetens, både internt 

och externt (Gummesson, 2008). Kunder integrerar sina resurser i form av kunskap 

(Vargo & Lusch, 2004). Karpen, Gemser och Calabretta (2017) menar att tjänstedominant 

logik kan liknas med tjänstedesign men att det sistnämnda går ett steg längre.  

3.4 Gemensamt värdeskapande 

Lockwood (2009) förklarar att en tjänst genom dess kundupplevelse och kvalitet bidrar 

till värdeskapande för flera parter. Då kunder ställer allt högre krav på servicekvaliteten 

och tillfredsställelse menar Wallin Andreassen et al. (2016) att organisationers 

prioriteringar har förändrats. Värdeskapande har fått en dominerande roll för merparten 

av alla företag. Kundtillfredsställelse och bra service som tidigare skapade en stark 

position på marknaden är idag inte tillräcklig för framgång. För att lyckas krävs det att 

företag är mer innovativa varpå tillvägagångssättet tjänstedesign, blir alltmer etablerat 

(Wallin Andreassen et al., 2016), vilket förklaras vidare under rubrik 3.6.   

Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2016) förklarar kundens värdeskapande utifrån 

förväntningarna av en tjänst, vilket kan klassas i tre olika nivåer som är låg, mellan och 
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hög. För att möta kundens förväntan och värdeskapande krävs interaktion mellan företag 

och kund (Gummesson, 2008; Skålén, 2016; Wilson et al., 2016). Företag bidrar till 

kundens upplevda värde genom dess medverkan från tjänstens början till slut (Skålén, 

2016), varav kunden bidrar med beteende, humör och livsstil (Gummesson, 2008). 

Kundens deltagande kan även ses i tre roller; produktiv resurs, bidragande kvalité och 

tillfredställelse samt som konkurrent (Wilson et al., 2016). Kunden som produktiv resurs 

innebär att kunden kvalificeras delaktig i organisationen genom servicesystemet via 

ansträngning, tid eller resurser som läggs på en tjänst. Kunden som bidrar till kvalitet och 

tillfredställelse har däremot fokus på behov men även förmånen av att vara kund uppfylls. 

Kunden som konkurrent behandlar kundens självständighet vid utförandet av tjänsten och 

att aktören därigenom blir en konkurrent (Wilson et al., 2016). 

Skålén (2016) lyfter perspektivet tjänstelogik, med fokus på värde och värdeskapande i 

kontexten av när en tjänst används av kund. Tjänstelogik grundas i företags resurser som 

utgörs av värdeskapande, värdesamskapande, värdeerbjudanden och resursintegrering, 

varav företag och kund även är två centrala aktörer. Skålén (2016) beskriver att värde 

skapas när tjänster eller produkter konsumeras genom interaktion mellan kund och 

företag. Att skapa värde innefattar inte enbart ekonomiska aspekten utan även socialt i 

form av gemenskap, relationer samt kulturellt värde bestående av värderingar och normer. 

Musliu (2017) styrker att relationer skapas genom interaktioner, vilket gynnar både 

företag och kund. Attraktiva värdeerbjudanden är företags sätt att stödja värdeskapandet 

som kunden därefter använder i kombination med egna resurser, exempelvis social 

färdighet och kunskap (Skålén, 2016). Värdesamskapande behandlar istället den direkta 

interaktionen mellan aktörerna där företaget aktivt stöttar kunden i processen av att skapa 

värde som främjar företagets kunskapsområde i hur de kan skapa värde och utvecklas. 

Aktörernas roll är däremot inte konsekventa eftersom att båda producerar och konsumerar 

(Skålén, 2016). 

 

Integrationen mellan resurser kan ses som det mest grundläggande konceptet för 

perspektivet, varav tjänstelogik lyfter materiella- och immateriella resurser (Skålén, 

2016). Materiella inkluderar råmaterial samt fysiska varor, för att skapa värde av dessa 

krävs kunskap i form av immateriella resurser i syfte att skapa något som kan användas. 

Resurser av immateriell karaktär tenderar däremot att huvudsakligen behandla 

människors kunskaper och färdigheter som exempelvis kategoriseras hos ledare, anställda 
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och kunder. Kunskaper och färdigheter kan förekomma i olika former, bland annat 

involverar det utbildning, sociala färdigheter, estetiska färdigheter och kontakter i form 

av ett nätverk. I företagsform kan det istället handla om företagets kollektiva kultur eller 

rutiner utvecklade i samband med erfarenhet av att hantera svåra kunder. Immateriella 

resurser inkluderar även företags kundinformation eller kundens vetskap om utbud på 

marknaden. Gemensamt för immateriella resurser är att de kan användas för att 

sammanföra materiella resurser (Skålén, 2016). 

3.5 Kundens upplevelsevärld 

Customer Experience Management är ett ramverk med en kraftfull lösning för 

affärsutmaningar i alla branscher för att leverera tillväxt och lönsamhet genom 

kundupplevelsen (Schmitt, 2003). Även Pine och Gilmore (2011) lyfter teorin och 

förklarar dess ursprung i experience economy. Schmitt (2003) förklarar att ramverkets 

centrala fokus är att utifrån kunden kombinera analys med kreativitet, strategi och 

genomförande för att därefter betrakta det ur ett internt- och externt perspektiv. Med 

utgångspunkt i detta utformades ramverkets fem grundläggande steg; analysera kundens 

upplevelsevärld, upplevelsens plattform, varumärkesupplevelse, interaktion och 

innovation. Steget analysera kundens upplevelsevärld kommer att presenteras. 

 

Hultén (2014) förklarar kundens upplevelsevärld utifrån att kundupplevelser sker i 

samband med individers konsumtion av varor samt tjänster. Steget är grundläggande för 

att skapa värde genom användning, funktion och hanterbarhet. Schmitt (2003) och Hultén 

(2014) menar att det är nödvändigt att analysera kundupplevelsen. Detta för att bidra med 

kunskap om kunden i dess sociokulturella kontext och därmed skapa förståelse för dess 

behov och önskemål i samband med livsstil. Schmitt (2003) lyfter även vikten av 

kundinsikt och menar att fler företag måste bli mer mottagliga mot kundens feedback för 

att kunna applicera det på strategier och realiseringar. Kundens feedback är väsentlig när 

varumärkesupplevelsen designas på så sätt att det kan bidra till en förbättrad upplevelse 

som skapar ökad förståelse hos företag i hur världen ser ut i kundernas ögon. För att 

analysera kundens upplevelser använder Schmitt (2003) en process om fyra steg som 

består av; identifikation av målgrupp, uppdelning av upplevelsevärlden i fyra lager, 

kartläggning av upplevelsens touchpoints samt undersökning av konkurrenter. 
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Första steget har till syfte att identifiera företagets målgrupp. Kunderna kan vara av 

privat- och företagskaraktär där respektive har olika förväntningar på upplevelsen baserat 

på deras mål (Schmitt, 2003). Konsumenter har som mål att uppfylla ett personligt behov 

och kan vid köp vara ändamålsenliga medan företagskunder syftar till att uppnå 

företagsmål och är sällan slutkund. Därefter utvärderas kunderna utifrån användning och 

lojalitet. Användning betraktas som individuellt styrt av vem kunden är varav lojalitet 

bidrar till kundernas medvetenhet om upplevelsen. Kundlojalitet förklarar Underhill 

(2010) vara fördelaktigt vilket kan uppnås genom interaktion som skapar en välkomnande 

känsla och därmed kan öka sannolikheten till köp. Däremot kan drastiska förändringar 

påverka företagets kundrelation negativt och därför bör försiktighet vidtas för att 

bibehålla målgruppen (Schmitt, 2003). Andra steget gör en uppdelning av 

upplevelsevärlden i fyra lager som analyserar varumärket genom att utvärdera det som en 

kärna med flera lager. Innersta lagret består av erfarenhet av produkt eller varumärke, 

därefter kommer produktkategorins upplevelse. Tredje lagret är användnings- och 

konsumtionssituation följt av det yttersta lagret sociokulturella- och affärssammanhang. 

Lagrena kan därigenom bidra till skapande av en bättre kundupplevelse (Schmitt, 2003). 

Tredje steget behandlar upplevelsens touchpoints mellan företag och kund med syftet att 

skapa ett ökat kundvärde (Schmitt, 2003). Interaktionerna i samspel med kund är därför 

centrala och bidrar till företags kunskap över hur kundens upplevelser kan förbättras. 

Fjärde och sista steget är en undersökning som sker av konkurrenter och hur de kan tänkas 

påverka kundupplevelsen varav benchmarking blir användbart (Schmitt, 2003) som lyfts 

under 3.6.3. 

3.6 Tjänstedesign 

3.6.1 Definition  

Tjänstedesign, även kallat service design, kan definieras som ett tillvägagångssätt som 

organiserar människor, infrastruktur, kommunikation samt andra komponenter som 

förhöjer kundens upplevelse av en tjänst (Mager, 2009). Grundläggande är företagets 

förståelse om kundens behov och beteende för sedan skapa och utveckla tjänster och 

förhöja upplevelsen (Larsson, 2017). Tjänstedesign kan även förklaras ha blivit ett 

framträdande sätt för företag att skapa värde för kunderna (Wallin Andreassen et al., 

2016). Fokus har tidigare varit på estetik och produktorientering och därefter övergått till 

värdeskapande genom att söka förståelse till varför kunder väljer en viss servicelösning. 

Det nya fokuset utmanar företag och kräver att de skapar efter en bättre förståelse över de 



  
 

22 

processer och kontexter som vidare påverkar kundens erfarenhet (Wallin Andreassen et 

al., 2016). 

 

3.6.2 Funktion 

I samband med digitaliseringen har tjänstedesign blivit ett centralt begrepp (Polaine, 

Løvlie & Reason, 2013). Allt fler tjänster konsumeras vilket bidrar med ett ökat fokus på 

interaktion mellan kund och tjänst, det i syfte att generera ökad förståelse hur värde kan 

skapas för både kund och företag. Larsson (2017) menar att genom att utgå från kundens 

behov gynnas både användarvänlighet och konkurrenskraft, men även dess relevans i 

förhållande till kundens perspektiv. Vilket förenklar för företag att skapa tjänster 

tillsammans med och inte för sina kunder, menar Polaine, Løvlie och Reason (2013). 

Lockwood (2009) förklarar tjänstedesign som en systematisk och iterativ process som 

integrerar kundorienterade-, tvärvetenskapliga- och lärande metoder. Vilket syftar till att 

skapa användbara, önskvärda och effektiva tjänster med holistiskt tillvägagångssätt 

genom att involvera strategiska- och systematiska processer samt beröringspunkter. 

Översiktligt förklarar Polaine, Løvlie och Reason (2013) att tjänstedesign strategiskt 

sammankopplar affärsidé med tydligt utformade detaljer om hur den ska framföras till 

kund. Till skillnad från Lockwood (2009) och Polaine, Løvlie och Reason (2013) lyfter 

Gummesson (1990) tjänstedesign som en förebyggande strategi för företag med 

utgångspunkt i citatet "Gör det rätt första gången!" (Gummesson, 1990, 97). Det förklaras 

att första möjligheten att påverka en tjänsts kvalitet är vid designfasen där fel av 

systematisk- och upprepande karaktär kan förebyggas. Bra tjänstedesign kan säkerställas 

på två sätt, först genom att tjänsten anpassas efter kundens behov och önskemål. Därefter 

sammanställs det i syfte att bidra till att göra det tekniskt möjligt att utföra tjänsten men 

även för att bidra till konkurrenskraftigt pris. Strategin bidrar på så sätt med en tjänst av 

bra designkvalitet (Gummesson, 1990). 

Wallin Andreassen et al. (2016) förklarar servicekvalitet som resultatet av kundens 

tillfredsställelse men även organisationens prestation. Figur 2 nedan förklarar detta från 

höger till vänster påbörjat i organisationens prestation som är en funktion av levererat 

värde i form av kunderfarenheter. Grundläggande är besluten som präglar både tjänstens 

koncept och erbjudande vilka förmedlas fysiskt och virtuellt av företaget som avgör 

kundupplevelsen. Kvaliteten beror därefter på hur bra kanalen är utformad tillsammans 

med personalens förmåga att leverera bra service, även stöd- och frontlinjepersonal är av 
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större vikt likväl som personalens tillgång till interna IT-system- och tillvägagångssätt. 

Vidare påverkas företagets organisatoriska strukturer, processer och kultur av det yttre 

perspektivet tjänstedesign. Tjänstedesign har en stor inverkan och berör flera stadier av 

händelsekedjan som är kopplade till kundens erfarna värde och därmed företagets 

organisatoriska framgångar. Perspektivet är av större betydelse då det utgår från kundens 

önskade erfarenheter som därefter ställs mot organisationens levererade erfarenheter 

varav en överensstämmelse är avgörande. Tjänstedesign skapar alltså värde för kunden i 

stället för kundservice, vilket genomsyrar processens alla steg till att skapa en bra 

kundupplevelse (Wallin Andreassen et al., 2016). 

Figur 2: Tjänstedesign för organisationsförändring och förbättrat värdeskapande (Wallin Andreassen et al., 2016). 

Kunden är således alltid en aktiv aktör vid skapandet av värde, förklarar Wallin 

Andreassen et al. (2016). Därför krävs det att företag är medvetna om kundens aktiviteter 

i samband med tjänsten och därmed förser dem med nödvändig support i syfte att bidra 

med effektivitet. Designtänkande och användningen av en passande tjänstedesign kan 

därefter hjälpa företagen att kontrollera att kundens behov tillgodoses i utvecklandet av 

tjänsteutbudet. Detta eftersom att kunderna är de som innehar kunskapen om 

användningen och tenderar att vara den viktigaste resursen för att skapa ett bra 

tjänsteerbjudande. Samverkan mellan aktörerna under serviceinnovationsprocessen 

möjliggör framgång då kunders idéer och input tenderar att vara mer kreativa och 

värdefulla än företagets egna prestation. Wallin Andreassen et al. (2016) menar även att 

de sanna uppfinnarna av serviceorganisationer också en gång har varit kunder.  
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3.6.3 Aktiviteter 

Lockwood (2009) lyfter ett antal verktyg kopplat till tjänstedesign med syfte att bidra 

med applicerbarhet i praktiken. Verktygen tillämpas olika beroende på situation och 

projekt varav resurser och mål har en markant roll gällande vilka verktyg som används. 

Dessa bidrar därefter till de sex aktiviteterna; förståelse, tänkande, generering, filtrering, 

förklaring och realisering. Första aktiviteten skapar förståelse med hjälp av verktyg som 

benchmarking som innebär att företag ser till konkurrenter internt, externt och 

funktionellt (Andersson & Funch, 2017). Även trend scouting kan användas som innebär 

att övervaka, utvärdera och kapitalisera trender på marknaden (Bebert, u.å). Den andra 

aktiviteten lyfter ett utformande genom tänkande med hjälp av affinity diagram som 

används i grupper för att gemensamt visualisera och organisera idéer (Widjaja & 

Takahashi, 2016; Dam & Siang, 2019) och touchpoints analysis som analyserar 

varumärkets kontaktpunkter med kund (Chen Zhang & Chen Jian, 2012). Tredje 

aktiviteten är att generera genom att utforska med innovationsverktyget bodystorming där 

berättelser eller teman skapas genom observationer och uppfattningar som genererar idéer 

kring ett förutsett scenario (Schleicher, Jones & Kachur, 2010). Även unfocus group 

stödjer aktiviteten som innefattar en konversation med tio eller färre deltagare utan 

agenda, diskussionsguide eller huvudämne (Think Design Collaborative, 2019a).  

 

Den fjärde aktiviteten som Lockwood (2009) lyfter är filtrering som görs med verktyg 

som heuristic evaluation förbättrar tjänstens funktionalitet och dess önskvärda design 

(Wong, u.å). Detta utifrån målgruppen som med hjälp av personas kan förlivas och 

därmed tydliggöras i en och samma karaktär (A.Abrizah, 2014). Femte aktiviteten är 

förklaring som begripliggör med hjälp av verktyget experience prototyping som är en 

simulering av serviceupplevelsen som förutser prestationer genom fysiska 

beröringspunkter (Tassi, 2009a). Även social network mapping bidrar med att bestämma 

och förstå sociala interaktioner mellan individer och grupper (Think Design 

Collaborative, 2019b). Sjätte och sista aktiviteten syftar till realisering, även kallat 

processen av byggandet (Lockwood, 2009). Verktyg som appliceras är blueprints som 

fungerar som en modell som bidrar med vägledning (Kostopoulos, Gounaris & Boukis, 

2012) även role script används vid tjänstens genomförande för att orientera och styra 

aktörerna mot utvecklingen av ett överensstämmande beteende (Tassi, 2009b). 

 

Antrop (2018a) är ett ledande företag inom tjänstedesign och deras tillvägagångssätt 
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skiljer sig markant från Lockwoods (2009) verktyg. Företaget är en tjänstedesign- och 

user experience-byrå som hjälper företag att design deras tjänster för att skapa värde för 

användare, affärer och samhälle (Antrop, 2018b). De hjälper företag att förbättra redan 

existerande tjänster eller skapar nya, men fokus är alltid kundnära tjänsteutveckling 

(Antrop, 2018a). Detta med syftet att hjälpa företag att skapa en mer kunddriven 

verksamhet oavsett projektets storlek. Under arbetets gång nyttjar Antrop de fyra 

aktiviteterna; ta fram affärskritiska insikter, visualisera den förbättrade eller helt nya 

tjänsten, designa din tjänst samt lansera och planera nästa steg (2018a). Första 

aktiviteten där affärskritiska insikter tas fram grundas i företagets expertis och material 

som kartläggs med intervjuer och observationer av företagets kunder (Antrop, 2018a). 

Utifrån dessa lokaliseras kundbehov och affärsmål som blir grunden för vad tjänsten ska 

representera. Aktiviteten möjliggör därför styrning framåt med hjälp av informationen 

som fungerar som ett underlag för vad som ska prioriteras. Andra aktiviteter som bidrar 

med ett visualiserande av förbättrad eller ny tjänst, även kallat insiktsfasen, skapar 

tjänsteidéer i form av fysiska eller digitala prototyper. Prototyperna bidrar med att det 

snabbt kan appliceras i dess kontext, mot kund och företag, som säkerställer att tjänsten 

är genomförbar tillsammans med att förbättringsmöjligheter identifieras. Tredje 

aktiviteten som behandlar designen av tjänsten utövas i detalj. När det kommer till digitala 

tjänster handlar det om interaktionsdesign varav tjänstens funktion, grafiska form, ton och 

innehåll behandlas. Under denna aktiviteten arbetar Antrop iterativt och nära 

arbetsgivaren för att genom tester säkerställa att upplevelsen möter uppsatta mål. Fjärde 

aktiviteten och även den sista behandlar lanserandet men även planerandet av nästa steg. 

Därefter är tjänsten klar och introduceras på marknaden. Däremot fortsätter processen av 

att söka sätt att optimera upplevelsen grundat på hur bra den fungerar samt detaljer. 

Antrop står även för att utbilda företaget med syftet att säkerställa att förutsättningar finns 

för fortsatt utveckling av en kunddriven tjänst men även att de ser till att strategin är 

förankrad och applicerbar (Antrop, 2018a). 
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3.7 Studiens modell 

Med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram har modellen nedan tagits fram. 

Studiens modell redogör hur teorierna mynnar ut i tjänstedesign som är det senaste 

perspektivet för att skapa värdefulla kundupplevelser. 

 

 

Figur 3: Tjänstedesign, det senaste perspektivet (2019). 
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4 Empiri och analys 

I detta kapitel kommer studiens empiriska material att presenteras och analyseras med 

en diskussion av den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat efter teorins olika 

huvudområden. 

Namn Verksamhet Position Funktion Datum Tid  

Jennifer 

Gröhn  

Furniture and 

Light Fair  

Operativ 

projektledare  

Mässarrangör 26.04.2019 45 min 

Kajsa Falck-

Torlegård  

Formex Operativ 

Projektledare  

Mässarrangör  30.04.2019 33 min 

Mikael 

Jansson 

Fairlink  CEO, 

projektledare  

Expert inom 

mässor 

10.05.2019 43 min 

Lars 

Bonander 

PR Home VD & 

delägare 

Utställare på 

mässa 

10.05.2019 42 min 

Caroline 

Enhörning  

Lammhult  PR & creative 

manager 

Utställare på 

mässa  

16.05.2019  23 min  

Figur 1: Studiens respondenter (2019). 

4.1 Mässor 

Moeran och Strandgaard Pedersen (2011) och Cavanaugh (1976) lyfter vikten av att 

utställare har mål för att lyckas med mässan. Efter insamlad empiri kan det utläsas att 

samtliga respondenter har tydliga mål, både arrangörer och utställare. Mikael Jansson, 

VD och projektledare på företaget Fairlink, lyfter att det är grundläggande för både 

mässarrangörer och utställare att ha genomtänkta mål innan ett projekt påbörjas. Detta för 

att få ut bästa tänkbara effekt av ett mässdeltagande. Kajsa Falck-Torlegård, operativ 

projektledare för mässarrangören Formex, menar att målet med Formex är att skapa 

Nordens bästa handelsplats inom branschen och att ständigt stimulera marknaden med 

design, inredning och hantverk. Jennifer Gröhn, operativ projektledare för 

mässarrangören Furniture and Light Fair, menar att deras mål är att vara en ledande 

mötesplats för skandinavisk design. Även att uppfylla mål kopplat till Stockholms stad 

då det är de som står bakom Stockholm Design Week. 

 

Moeran och Strandgaard Pedersen (2011) förklarar att mässor har ett flertal syften som är 

kopplat till utställarnas agendor och mål med att delta och Cavanaugh (1976) menar att 

mål är avgörande för att lyckas med allt från marknadsföring till mässa. Lars Bonander, 
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VD och delägare på PR Home, förklarar att de har ställt ut på Formex och Furniture and 

Light Fair i omkring sex års tid. Caroline Enhörning, PR och kreativt ansvarig på 

Lammhult, berättar att de ställer ut på olika mässor både i Sverige och utomlands, med 

olika mål för respektive mässa. De mest förekommande mässorna är Furniture and Light 

Fair, Milanomässan och Orgatec. Moeran och Strandgaard Pedersen (2011) menar att 

företag deltar på mässor för att bland annat bygga och bibehålla relationer och nätverk. 

Bonander lyfter att PR Home enbart säljer business-to-business och inte har några fysiska 

butiker. Därav är deras mål med att ställa ut på mässor att visa upp sig för sina kunder 

och nätverka. Bonander förklarar att anledningen till att PR Home ställer ut på Formex är 

på grund av att besökarna är deras inredningskunder inom fackhandeln som kommer för 

att se nyheter och för att få inspiration. På Furniture and Light Fair träffar de till skillnad 

från Formex större företag kopplat till möbelbranschen. Ytterligare en anledning till att 

de ställer ut på Furniture and Light Fair är att de även ges möjlighet att nätverka med 

inredningskunder och arkitekter, både inom den privata och offentliga sektorn. Moeran 

och Strandgaard Pedersen (2011) menar att vissa deltar för att upprätthålla ett bra rykte 

genom att marknadsföra en produkt eller sitt företag vilket studiens båda utställare gör. 

Enhörning förklarar att deras mål med Furniture and Light Fair är att visa upp nyheter 

och Bonander förklarar att deras målsättning med mässan är att visa upp kollektioner. 

Enhörning förklarar att besökarna ska se att de har tänkt till med montern och utförandet 

för att skapa en positiv upplevelse, vilket kan leda till att när de sedan skapar egna projekt 

tänker på Lammhult och deras möbler. 

4.2 Tjänstedominat logik 

4.2.1 Kundens roll 

Vargo och Lusch (2004) förklarar att traditionell marknadsföring betraktar kunden som 

en passiv aktör men att det har ändrats i samband med tjänstedominant logik. Vilket även 

lyfts av Gummesson (2008) som menar att interaktioner och utbyte mellan parter tyder 

på att kunden är en aktiv och betydande aktör. Att kundens roll inom mässbranschen har 

förändrats de senaste åren förklaras av Gröhn och Falck-Torlegård, i viss omfattning. 

Gröhn ser förändring i att utställarna riktar försäljningen allt mer mot den offentliga sidan 

och mindre mot den privata. Falck-Torlegård förklarar att Formex tidigare var en mässa 

där ordrar tecknades på plats men att besökaren numera kan göra beställningar i efterhand 

på nätet eller löpande under säsongen, vilket kan ses som att slutkunden har blivit mer 

involverad i tjänsteprocessen. Bonander menar däremot att deras roll som kund till 
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arrangörerna inte har förändrats och att arrangörernas tillvägagångssätt är återkommande 

varje år. Det vill säga att utställarna beställer yta men har ett minimalt inflytande gällande 

ytans placering i mässlokalen. Enhörning förklarar att deras inflytande på mässarrangörer 

är olika beroende på mässans geografiska plats. I Sverige är Lammhult ett väletablerat 

varumärke och har därav ett närmare samarbete och större inflytande på arrangörerna vid 

placering av monter i jämförelse med när de deltar i en mässa utomlands då det är högre 

konkurrens och de ses som en mindre utställare.  

 

Vargo och Lusch (2004) lyfter samskapande vilket Grönroos (2008) förklarar kan bli 

lönsamt för både företag och kund. Gummesson (2008) menar att det är viktigt att företag 

förstår värdeskapande, både internt och externt. Kunden skapar värde i samband med 

tillgodosedda behov och företaget skapar värde i form av en lönsam verksamhet 

(Grönroos, 2008). Bonander förklarar att mässarrangörerna kan upplevas fyrkantiga och 

menar på att arrangörerna tillsammans med utställarna ska kunna bestämma placering av 

monter. Ytterligare en aspekt som Bonander lyfter som hade varit fördelaktigt för 

arrangörerna är att vara flexibla angående prissättningen, till exempel att vara generösa 

mot framtidens unga designers då kostnaderna att ställa ut är höga och ett litet företag kan 

därav tömma plånboken redan på första besöket. Kostnaderna kan då påverka företag på 

så sätt att de avstår att delta på mässan. Ett annat exempel som Bonander berättar om var 

då ett antal ytor på en mässa stod tomma, PR Home erbjöd sig att göra en fin yta där också 

men då ville mässarrangörerna ha betalt för den ytan vilket han uppfattade som 

mekaniskt. Bonander menar att det är bättre att fylla ytor samt att göra dem intressanta 

och påstår därav att flexibilitet från mässarrangörerna blir viktigt. Falck-Torlegård 

förklarar att tomma ytor inte lockar besökare. Mässarrangörerna kan därför använda den 

effektiva marknadsföringsstrategi för att attrahera nya kunder som innebär att erbjuda en 

tjänst eller produkt till ett mer förmånligt pris vid första köptillfället. Detta kan 

mässarrangörerna göra genom att utställaren får möjlighet att prova på mässmediet till ett 

reducerat pris och arrangörerna får möjlighet att bevisa att det är en mässa de inte får 

missa. Detta för att sedan ta fullpris när utställarna inser mässans betydelse.  

 

Bonander förväntar sig även att mässarrangörerna inom varje kategori selekterar 

nyckelkunder, som inte enbart väljs utifrån deras storlek utan även deras potential, vilket 

kan innebära en större intäkt för mässarrangörerna på lång sikt. Jansson menar att 

utställarnas funktion har förändrats de senaste åren och att utställarna idag generellt ställer 
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högre krav på mässarrangörerna. Detta exemplifieras med att förr kunde utställarna ha 

som plan att ställa ut på en mässa i tio år för att sedan utvärdera deltagandet men idag är 

varje nytt deltagande ett nytt beslut. Hultén (2014) lyfter att i samband med en ökad 

konkurrens krävs det att företag, i detta fall i form av arrangörer, är innovativa och 

inkluderar kunderna, som är utställarna. Jansson menar att utställare kan ha en varierande 

kravbild av vad de vill ha ut av mässarrangörerna, exempelvis för en stor utställare är det 

viktigt att få till unika möten och möjligheter att synas medan då även små utställare vill 

synas men överlag vill de att mässan ska vara enkel och smidig. PR Home är en 

återkommande utställare på både Formex och Furniture and Light Fair varav Bonander 

förklarar att de har en relativ liten påverkan på mässarrangörer då de är medräknade per 

automatik. Enhörning anser å andra sidan att mässarrangörerna har börjat lyssna mer på 

företagen som ställer ut. Under de år som hon varit verksam kan en skillnad utläsas då 

mässor setts som en självklarhet och att utställarna bör uppskatta att de inkluderas. Hon 

menar vidare att det är kostsamt att ställa ut på mässor och det ifrågasätts om det är 

lönsamt i förhållande till vad det ger. Enhörning nämner även miljöaspekten då montrar 

byggs upp för en kort period, vilket kan bidra till att företag överväger om och i så fall 

hur deltagandet ska genomföras. Vilket påvisar medvetenhet och reflektion hos 

utställarna över sitt deltagande. 

 

4.2.2 Långvariga kundrelationer 

Wikström (1996) menar att den nya affärslogiken bygger på långvariga relationer mellan 

köpare och säljare där båda parter har en aktiv roll och därmed skapas mervärde. För att 

skapa och bibehålla långvariga relationer förklarar Falck-Torlegård att Formex arbetar 

med kundregister och att ständigt ha något att berätta för ett fortsatt intresse hos både 

utställare och besökare. Gröhn redogör att de har möten med nyckelkunder, 

samarbetspartners och även kundbesök. De når ut till besökarna via nyhetsbrev, sociala 

medier och andra former av marknadsföring. Enhörning bekräftar kontakten med 

mässarrangören och förklarar att Furniture and Light Fair bjuder in till ett par möten om 

året där de diskuterar och utbyter tjänster. Om Furniture and Light Fair saknar 

samarbetspartners så hjälper Lammhult till och i gengäld tilldelas de en bra monteryta. 

Enhörning förklarar att mässarrangörerna försöker sälja in olika tjänster men att de helst 

hittar synergieffekter, som gynnar båda. Exempelvis levererar Lammhult stolar till en 

föreläsningssal som bidrar med sittplatser till mässan och Lammhult får visa upp sina 

produkter, vilket blir lönsamt för båda parter. Wikström (1996) förklarar att desto starkare 
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interaktion mellan köpare och säljare desto starkare blir kreativiteten vilket kan generera 

nya idéer och affärer, i likhet med det Enhörning påvisar genom deras kreativa utbyten. 

PR Home arbetar enbart med mässarrangörerna i samband när monteryta bokas och andra 

praktiska frågor. Detta påvisar hur arrangörer och utställare kan ha olika relationer och 

att samarbetet varierar vilket påverkar den långvariga kundrelationen. 

4.3 Gemensamt värdeskapande 

4.3.1 Värdeskapande gentemot mässor 

Lockwood (2009) förklarar att en tjänst genom dess kundupplevelse och kvalitet bidrar 

till värdeskapande för flera parter. Wallin Andreassen et al. (2016) förklarar att 

värdeskapande har en stor roll för merparten företag. Både Falck-Torlegård och Gröhn 

lyfter hur de skapar värde gentemot dem själva som varumärke. Falck-Torlegård förklarar 

att Formex skapar värde gentemot deras varumärke genom att skapa en stabil och trygg 

affär som utvecklas över tid, en långsiktig affär. De påstår även att de ser förändringar på 

marknaden i inköpsbeteenden vilket ställer andra krav på framtidens handelsmötesplatser. 

Gröhn lyfter att Furniture and Light Fair skapar värde genom ökade intäkter, ökade 

återbesök och god utveckling för trogna utställare. De olika faktorerna som nämns av 

Falck-Torlegård och Gröhn påverkar inte enbart företagets värdeskapande utan även 

utställarnas och besökarnas på så sätt att det kan bidra till en positiv upplevelse vilket är 

fördelaktigt för respektive mässarrangör. Wallin Andreassen et al. (2016) menar att 

kundtillfredsställelse och bra service idag inte är tillräckligt för framgång utan det krävs 

att företag är mer innovativa. Enhörning förklarar att på samma sätt som mässarrangörer 

behöver hålla hög kvalitet gentemot utställarna behöver också utställarna bidra med hög 

kvalitet och visa upp intressanta saker för att locka besökare. Lyckas de locka många 

besökare genererar det i en bra placering av mässmontern. Båda parter vill ha dit många 

besökare. Bonander menar att de som utställare skapar värde för arrangörer genom att de 

bidrar till ett intressant sortimentet.  

 

4.3.2 Värdeskapande gemtemot utställare och besökare 

Wilson et al. (2016) lyfter kundens värdeskapande utifrån vilka förväntningar som finns 

på tjänsten som kan kategoriseras som låg, mellan och hög. Falck-Torlegård och Gröhn 

beskriver Formex och Furniture and Light Fair som ledande inom branschen kopplat till 

deras respektive område. Falck-Torlegård och Gröhns beskrivning av deras starka 

position på marknaden  kan ses bidra till en höga förväntningar hos både utställare och 
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besökare. En mässa som inte motsvarar besökarnas förväntningar kan leda till att de inte 

återkommer. Gröhn lyfter att det därför är viktigt att mässorna håller vad de lovar. Skålén 

(2016) menar att företag bidrar till kundens upplevda värde genom hela tjänsten, från 

början till slut. Gröhn redogör att Furniture and Light Fair strävar efter att vara en 

“måstemässa”, vilket hon förklarar att de gör genom att ständigt leverera, överraska och 

förnya så att både utställarna och besökarna ska vilja komma tillbaka. Detta för att leda 

och driva branschens affärsmässiga utveckling framåt, men även för att erbjuda en 

marknadsplats för skandinavisk design. På mässan ges utställare och besökare möjlighet 

att få nya kunskaper, nätverka och göra affärer. Gröhn beskriver att de har 700 utställare 

från hela världen, 80 procent är skandinaviska utställare och resterande 20 procent är 

internationella. Därutöver har Furniture and Light Fair besökare från 100 olika länder 

vilket möjliggör att kulturer sammanförs och nätverk kan utvecklas. Falck-Torlegård 

förklarar att Formex ska vara effektiv, inspirerande och lustfylld för att skapa värde för 

utställare och besökare.  

 

Jansson förklarar att arrangörerna skapar värde för utställarna på olika sätt beroende på 

dess storlek. För större utställare skapas värde genom att arrangörerna effektiviserar deras 

arbete då besökarna kommer till dem istället för att de åker till respektive besökare. För 

mindre utställare skapas värde genom att nya kontakter och affärer möjliggörs. Enhörning 

anser att mässarrangörerna skapar värde genom att den gemensamma plattformen 

möjliggör utbyte av affärer. Däremot hävdar hon att det krävs att det kommer tillräckligt 

många människor för att mässor ska bli en intressant mötesplats. Vidare menar hon att 

det krävs bra marknadsföring från arrangörerna för att få relevanta besökare på mässan 

som genererar ett värde som motsvarar det som företaget investerat. Enhörning förklarar 

vidare att mässorna effektiviserar genom sociala medier och att de bjuder in press både 

från Sverige och utlandet. Hon förklarar vidare att media har förändrats och den 

traditionella marknadsföringen i form av tidningar ses inte som ett lika effektivt verktyg 

idag. Därför anser hon att det inte har gynnat Lammhult. Bonander förklarar att 

arrangörerna skapar värde gentemot utställare genom att mässorna attraherar fler 

utställare men även att de möjliggör fysisk interaktion med besökarna. Bonander menar 

att antalet besökare har minskat på mässor, och lyfter att mässdöden kan bli ett faktum. 

Mässarrangörerna kan därför behöva se över och uppdatera marknadsföringen för att vara 

så effektiva som möjligt för att nå ut till en bred och relevant publik av både utställare 

och besökare.  
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Gröhn och Falck-Torlegård förklarar att utställarna och besökarna har således lika stor 

betydelse för mässan. Musliu (2017) menar att relationer skapas genom interaktioner, 

vilket gynnar både företag och kund. Skålen (2016) lyfter företag och kund som två 

centrala aktörer vid värdeskapande, värdesamskapande, värdeerbjudande och 

resursintegrering. Vidare förklarar Skålén (2016) att attraktiva värdeerbjudande är 

företags sätt att stödja värdesamskapandet som kunden därefter använder i kombination 

med egna resurser. Falck-Torlegård menar att mässarrangörerna bidrar med lokaler, som 

är grunden för att genomföra en mässa och är på så sätt deras största resurs (Skålen, 2016). 

Företag ges möjlighet till att ställa ut på mässorna vilket både Gröhn och Falck-Torlegård 

förklarar görs med resurser i form av montrar. Detta menar Bonander görs med 

inspirerande miljöer och produkter. Kombination med en tilltalande monter och hög 

kunskap genererar i attraktiva värdeerbjudanden, som Skålén (2016) nämner är ett sätt att 

stödja värdeskapande. Gröhn menar att besökarna bidrar med resurser i form av likvida 

medel vid biljettköp, besökande av mässans olika aktiviteter och restauranger. Detta 

menar Gröhn möjliggöra mässan och kan därför ses som avgörande. Skålén (2016) lyfter 

två grundläggande resurser varav materiella resurser inkluderar råmaterial samt fysiska 

varor som innefattar mässarrangörernas lokaler, utställarnas montrar och besökarnas 

biljettköp och deltagande. För att skapa värde av dessa krävs kunskap och färdigheter som 

finns hos ledare, anställda och kunder i form av immateriella resurser för att kunna skapa 

något som kan användas (Skålén, 2016), dessa är aktörernas kunskap kopplat till 

respektives roll.  

 

Skålén (2016) förklarar att värde skapas vid interaktioner som innefattar både en 

ekonomisk- och social aspekt. Det personliga mötet lyfter Jansson som en styrka då 

ambassadörer, som är utställarnas personal i montern, kan stärka varumärket. Bonander 

förklarar att alla deras säljare närvarar under mässdeltagandet. Det kan ses som ett sätt att 

möjliggöra hög grad av fysisk interaktion med besökarna. Wilson et al. (2016) redogör 

att kunden genom dess deltagande kan ses som konkurrent och produktiv resurs. 

Bonander förklarar att arrangörer skapar värde för dem som utställare genom att attrahera 

ytterligare utställare vilket skapar konkurrens. Detta kan ses bidra till utställarnas 

utveckling för att ständigt vara i framkant men även att de tillsammans med andra 

utställare möjliggör mässmediet genom deras deltagande.  
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Wilson et al. (2016) lyfter även att kundens roll är att bidra med kvalitet och 

tillfredsställelse. Bonander menar att de lägger stort fokus på montern för att få bästa 

tänkbara effekt av deras deltagande på mässorna. Vanligtvis förändras montern efter två 

säsonger för att vara inspirerande och även erbjudanden byts ut. När mässan är avslutad 

börjar planering av nästa för att skapa ett bra resultat med ny dekorativ belysning. 

Enhörning förklarar att Lammhult förändrar montern varje år och ett nytt koncept tas fram 

av en arkitekt eller formgivare. För att marknadsföra deltagandet på ett attraktivt sätt 

lockar Lammhult med inbjudningskort och sprider budskap via sociala medier, som på så 

sätt även skapar värde för dem som inte deltar på plats. För att utställare ska bidra med 

kvalitet och tillfredsställelse menar Wilson et al. (2016) att det krävs framförhållning och 

att deltagarna uppdaterar ofta för att ständigt inspirera, vilket påvisas av både PR Home 

och Lammhult.  

 

Mässarrangörer, utställare och besökare lyfter varandra men för att lyckas i alla led krävs 

det att alla bidrar till det gemensamma värdeskapandet. Bonander redogör att PR Home 

blev kontaktade av en annan utställare som gav möjlighet till ytterligare exponering på 

mässan vilket gjorde att upplevelsen förhöjdes då det genererade marknadsföring för dem. 

På samma sätt som aktörerna kan lyfta varandra kan de även påverka varandra negativt. 

Det kan exemplifieras med att om utställarna inte levererar nytänkande och inspirerande 

montrar kan det påverka mässarrangörerna i negativ bemärkelse. Det kan leda till att 

mässan inte uppfyller det värde som Formex nämner att de vill skapa i form av en effektiv, 

inspirerande och lustfylld miljö gentemot utställarna och besökarna.  

4.4 Kundens upplevelsevärld 

4.4.1 Behov och önskemål 

Schmitt (2003) och Hultén (2014) förklarar genom att analysera kundupplevelsen kan det 

skapa förståelse i kundens behov och önskemål. Jansson menar att mässor bör anpassas 

efter utställarnas behov och önskemål genom att göra det enklare att synas på olika sätt. 

Tidigare har utställarnas behov styrt mässorna men idag blir mässorna allt mer styrda av 

besökarna. Om värde skapas för besökaren skapas även värde för utställaren i form av 

nya kontakter, men uppmärksammas enbart utställarna är det inte säkert att den 

kombinationen möjliggörs. Jansson förklarar vidare att mässarrangörernas behov och 

önskemål måste höras då det är de som styr mässorna, däremot är det viktigt för 

arrangörerna att vara lyhörd mot både utställare och besökare. Bonander förklarar att de 
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inte har en nära relation med mässarrangörerna där deras behov och önskemål tillgodoses, 

därför anser han att mässarrangörerna behöver bli mer personliga. 

4.4.2 Feedback 

Schmitt (2003) redogör att fler företag måste bli mer mottagliga för kundens feedback för 

att därefter kunna applicera strategier och realiseringar för att förbättra designen av 

varumärkesupplevelsen samt bidra till en förhöjd upplevelse. Falck-Torlegård förklarar 

att Formex arbetar med feedback utifrån sociala medier och kundundersökningar. Gröhn 

redogör att de analyserar feedback från samarbetspartners, utställare och besökare genom 

intervjuer och enkäter som utvärderas och analyseras av konsulter. Detta görs bland annat 

inför nya lanseringar och är grundläggande för att förändringar kan ske, om behovet och 

önskan är tillräckligt stor. Enhörning bekräftar att Furniture and Light Fair skickar ut en 

undersökningsblankett för utställarna. Däremot menar både Enhörning och Bonander att 

de inte vet hur svaren behandlas då de inte har fått ta del av resultaten. Här kan en 

utvecklingsmöjlighet utläsas hos arrangörerna i form av en uppföljning gentemot 

utställarna som kan generera i mervärde om de känner delaktighet och har möjlighet att 

påverka.  Enhörning förklarar att i samband med senaste Milanomässan kontaktades 

Lammhult efter deltagandet för att få feedback. Lammhult var inte nöjda med monterytan 

och upplevde mässan som ostrukturerad. Däremot förklarar Enhörning att feedback inte 

vanligtvis efterfrågas. Dock kan det påvisa att arrangörerna är lyhörda när missnöje 

uppstår.  

Jansson menar att feedback är viktigt både från utställarnas sida men även arrangörernas, 

vilket kan skapa bättre mässor där allas åsikter tas i beaktning. Jansson menar att det är 

viktigt att mässarrangörerna ger ärlig feedback till utställarna, genom att vara öppna om 

vad som gick bra, mindre bra och hur de kommer arbeta vidare med informationen. Ett 

problem inom mässbranschen som Jansson nämner är att då alla utställare avslutar 

samtidigt är det ett stort antal som ska få feedback. Detta är ett område som Jansson 

förklarar att mässarrangörer kan bli bättre på, att försöka ge snabb feedback till 

utställarna, vilket ses som en förbättringsmöjlighet.  

4.4.3 Schmitts fyrastegsprocess 

För att analysera kundens upplevelser använder Schmitt (2003) en process om fyra steg. 

Första steget är att identifiera företags målgrupp som förklaras genom att kunderna kan 

innefattas både av privat- och företagskaraktär. Falck-Torlegård och Gröhn redogör att 
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deras primära kunder består av både mässans utställare och besökare. Det kan påvisas av 

att Formex är en branschmässa som enbart riktas till företag och att Furniture and Light 

Fair även är öppen för privata besökare. Schmitt (2003) förklarar att företagskunder har 

mål riktade specifikt mot företaget och är sällan slutkund till skillnad från privatkunder 

som har personligt ändamålsenliga behov. Falck-Torlegård beskriver utställarna i form 

av leverantörer som består av agenter och importörer med kollektioner och varumärken. 

Varorna säljs till besökarna som är branschfolk i form av inköpare, stylister och inredare. 

Gröhn förklarar istället utställare som producenter inom möbel- och belysningsbranschen. 

Besökarna är också inom branschen men istället designers, arkitekter och möbelhandlare. 

Jansson menar att Fairlink´s primära kunder är både arrangörer och utställare vilket han 

menar är ett unikt arbetssätt. Fairlink arbetar med större mässor som bland annat Formex 

och Furniture and Light Fair på Stockholmsmässan. Företaget fungerar som ett 

undersökningsföretag samt ett strategiskt bollplank för hur de olika mässorna ska 

utvecklas. 

 

Andra steget som Schmitt (2003) går igenom är att dela upp upplevelsevärlden i fyra 

lager, vilket i detta fall med utställarna som utgångspunkt. Erfarenheten av varumärket 

uttrycks av Bonander då PR Home är en återkommande utställare på både Furniture and 

Light Fair och Formex, vilket även Jansson är då han försett mässorna med 

expertkunskap. Enhörning har under många år ställt ut på Furniture and Light Fair. 

Därefter kan även det andra lagret i form av produktkategorins upplevelse utläsas bestå 

av alla utställare, deras upplevelse av lokalen och hur de interagerar. Detta följt av lagret 

användrings- och konsumtionssituation som syftar till infrastrukturen omkring en mässa 

i form av hotell, transport, toaletter och internetanslutning. Även det fjärde lagret, 

affärssammanhang, kan utläsas genom möten förklarar Enhörning men även via 

bokningar av ytor och statistik över antalet besökare enligt Bonander. 

 

Schmitt (2003) redogör att det tredje steget är att kartlägga upplevelsens kontaktpunkter 

mellan företag och kund för att skapa ett ökat kundvärde. Interaktionen är central och 

bidrar till företagets kunskap över hur kundupplevelser kan förbättras. Jansson redogör 

att den viktigaste interaktionen är det personliga mötet mellan mässarrangörer och 

utställare för att skapa ett optimalt samarbete. Dock menar Jansson att utvecklingen går 

åt fel håll då arrangörerna har blivit sämre på den personliga kontakten och att relationen 

mellan utställare och arrangörer beskrivs som mindre bra. Det kan i sin tur påverka att 
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utställarna känner ett minskat behov att delta på mässorna. Jansson föreslår att 

arrangörerna kan generera värde mot utställarna genom att träffa dem i deras hemmiljö 

för att skapa en förståelse och för att bidra till att de känner sig prioriterade. Dock kan det 

vara svårt för mässarrangörerna att besöka alla kunder då det är ett stort antal. Att 

kartlägga upplevelsens kontaktpunkter är även ett verktyg som Lockwood (2009) lyfter 

inom tjänstedesign och kommer därför även diskuteras under rubrik 4.5.  

 

Bonander menar att den största interaktionen med arrangörerna sker vid tidsbokning, mail 

och när de tilldelas en yta. Under mässan förklarar han att interaktionen är minimal då 

alla utställare sköter sitt. Bonander hävdar även att det personliga mötet hade tillfört värde 

i form av en dialog i utbyte av information om exempelvis mässans deltagare. Efter 

mässan menar Bonander att de får statistik från arrangörerna om antalet besökare men att 

relationen inte är närmare än så, däremot förklarar Bonander att de som utställare är öppna 

för en närmare relation. Enhörning påstår att Lammhult integrerar före mässan genom att 

diskutera monteryta, under mässan angående praktiska frågor men att efter mässan är 

kontakten minimal. Trots att integrerandet är i liten utsträckning menar hon att de har 

bättre kontakt med mässarrangörer i Sverige, vilket hon anser beror på att de är en stor 

utställare till skillnad från utomlands där de anses vara små.  

 

Fjärde steget i Schmitts (2003) modell är att undersöka konkurrenter och hur det påverkar 

kundupplevelsen. Formex största konkurrent är inte svenska mässor redogör Falck-

Torlegård utan andra mötesplatser där affärer kan äga rum. Bonander lyfter att 

konkurrensen för mässor inte enbart är fysiskt utan även digitalt, vilket är en aspekt som 

även Gröhn och Falck-Torlegård reflekterar över. Falck-Torlegård förklarar vidare att det 

därför anses vara viktigt att vara uppdaterad och skapa kunskap via kontaktnät men även 

att se till inköpsbeteenden och hur beteendemönster förändras. Detta för att ständigt 

utvecklas och förändra mässan som mötesplats. Gröhn förklarar därefter att Furniture and 

Light Fair inte har några konkurrenter inom branschsegmentet designmässor eftersom att 

de är världsledande inom skandinavisk design med en unik plattform. Exempelvis 

Milanomässan betraktas inte som en konkurrent trots att den är större, detta eftersom att 

deras utbud av skandinavisk design skiljer sig markant både kvalitetsmässigt och vid antal 

utställare. Jansson menar att det är viktigt för både arrangörer och utställare att inte vara 

lagom utan att hitta strategier som gör att de sticker ut. Det som kan vara avgörande för 
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utställarna är personalen i montern, han förklarar att allt annat kan vara mindre bra men 

att en kompetent personal är grundläggande för att ett lyckat resultat.  

 

Enhörning anser att konkurrensen som utställare är relativt stor, speciellt internationellt. 

PR Home tenderar att bli placerade vid andra utställare på mässor inom belysning, vilket 

Bonander redogör kan vara fördelaktigt men att deras produkter även säljer bra i 

anknytning till möbler. Placeras utställarna i samma produktkategori kan det leda till en 

ökad konkurrens, vilket Bonander anser vara positivt, och på så sätt kan utvecklingen av 

nya innovationer drivas framåt. Däremot kan även produkter exponeras i samband med 

ett blandat produktsortiment som kan stärka produkten och även på så sätt skapa 

merförsäljning. Konkurrens är även ett verktyg som Lockwood (2009) lyfter inom 

tjänstedesign och kommer därför även diskuteras under rubrik 4.5. 

4.5 Tjänstedesign 

4.5.1 Tjänstedesigns funktion 

Gröhn menar att tjänstedesign är grundläggande och avgörande för mässbranschen då det 

påverkar både utställare och besökare. Falck-Torlegård förklarar att tjänstedesign är 

viktigt för att skapa mervärde för utställare och besökare men även för att bidra med 

upplevelser som genererar affärer. Bonander förklarar att tjänstedesign kan ses användas 

både av Furniture and Light Fair och Formex till viss del. Respondenternas påståenden 

kan kopplas till Larsson (2017) som förklarar att företag som utgår ifrån kunden utvecklar 

användarvänlighet och konkurrenskraft. Dock menar Bonander att mässarrangörerna i 

samband med tjänstedesign måste utgå ifrån kunden när de prissätter och planerar för att 

på så sätt öka det upplevda värdet. Det vill säga, det kan ifrågasättas i vilken utsträckning 

mässarrangörerna lyssnar på utställarna. Wallin Andreassen et al. (2016) förklarar att 

tjänstedesign syftar till att utgå från kundens önskade erfarenheter som därefter ställs mot 

organisationens levererade erfarenheter varav en överensstämmelse är avgörande.  

 

Jansson lyfter tjänstedesign ur besökarens perspektiv då arrangörernas fokus idag är på 

besökaren. Tidigare har utställarna varit i fokus men det förklarar Jansson har förändrats 

med tiden. Han menar att besökarna är svåra att locka till mässorna men om arrangörerna 

lyckas kommer även utställarna vilja delta. Jansson hävdar att Fairlink försöker 

implementera tjänstedesign när de arbetar med mässarrangörer och utställare. Detta 

genom att skapa ett bra flöde så att allt ska flyta på så att besökarna kan fokusera på 
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mässan och dess innehåll. Mager (2009) förklarar att tjänstedesign kan definieras som ett 

tillvägagångssätt som organiserar människor, infrastruktur, kommunikation samt andra 

komponenter som förhöjer kundens upplevelse av en tjänst. Lyckas mässarrangörerna 

organisera de komponenter som Mager (2009) lyfter kan besökaren och även utställare 

fokusera på mässan. Enhörning menar att för locka besökare krävs även faciliteter kring 

mässan som hotell och lättillgängliga transporter.  

 

Falck-Torlegård redogör att tjänstedesign är ett viktigt tillvägagångssätt för att få ett 

framgångsrikt varumärke. Vidare påstår hon att tjänstedesign alltid har varit viktigt men 

numera är det essentiellt ett varumärkes överlevnad. Falck-Torlegård menar att det inte 

bara är frågan om pris, plats och reklam utan att det även handlar om andra värden som 

skapas vid kundmöten. Gröhn menar att tjänstedesign är avgörande för att leverera en 

optimal upplevelse, däremot krävs flexibilitet och smidighet för att allt ska fungera. Trots 

att tjänstedesign inte är något som Enhörning anser att Lammhult arbetar aktivt med så 

tycker hon det är viktigt i alla sammanhang.  

4.5.2 Aktiviteter 

Samtliga respondenter förklarar att tjänstedesign är viktigt men Jansson menar att alla 

inte refererar till det som tjänstedesign. Lockwood (2009) framhåller ett antal verktyg 

kopplat till tillvägagångssättet med syftet att skapa applicerbarhet i praktiken som bidrar 

till sex aktiviteter; förståelse, tänkande, generering, filtering, förklaring och realisering. 

Formex arbetsprocess består av marknadsföring, försäljning, skapa innehåll och 

genomförande.  Processen delas upp i olika projekt, då det är två mässor per år leder det 

till att arbetet överlappar varandra. Gröhn och Falck-Torlegård förklarar att de arbetar 

med projekt i ett årscykler, varav Falck-Torlegård nämner att moment kräver olika 

framförhållning. Det exemplifieras med kampanjer och det grafiska uttrycket som de 

arbetar med i ett-årscykler till skillnad från kundarbetet och monterplacering som sker 

halvårsvis. Gröhn förklarar att planering av större aktiviteter som utställningar och 

placering av montrar i lokalerna fastställs cirka nio månader innan Furniture and Light 

Fair ska äga rum. De större utställningarna förproduceras. Därefter ges utställarna 

möjlighet att flytta in någon vecka innan mässan. Olika aktiviteter kan utläsas i både 

Formex och Furniture and Light Fair´s arbetsprocess däremot benämns de inte lika.  
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Janssons lyfter att det idag råder fri konkurrens inom mässbranschen i jämförelse med 

förr då det enbart fanns ett fåtal mässarrangörer som ofta ägde anläggningen. Jansson 

menar att utmaningen är att det inte finns rätt eller fel strategi när det kommer till att skapa 

konkurrenskraft till skillnad från förr, och därav ligger utmaningen att välja den strategi 

som är bäst lämpad för varje mässarrangör. Vilket kan kopplas till att arrangörerna måste 

utgå ifrån utställare och besökare som kan sammanlänkas med Polaine, Løvlie och 

Reason (2013) teori om att företag bör skapa tjänster tillsammans med sina kunder och 

inte för dem. 

4.5.2.1 Förståelse 

Första aktiviteten Lockwood (2009) lyfter är förståelse, som förklarar hur företag ser på 

konkurrenter. Schmitt (2003) och Lockwood (2009) lyfter benchmarking, som behandlas 

i form av analys under kapitel 4.3 då verktyget används inom respektive teori. 

Aktivitetens förståelse behandlar även om hur företag övervakar, utvärderar och 

kapitaliserar trender på marknaden. Jansson förklarar vikten av att övervaka trender på 

marknaden för att få en förståelse varav han delar in mässor i tre delar; innersta, mellersta 

och yttersta lagret. Först den innersta lagret som inkluderar vilka utställare som 

mässarrangörerna ska ha koll på och inom vilka branscher de verkar. Det kan kopplas till 

det som Bonander tidigare nämnt att det är viktigt att se till nyckelaktörer utifrån dess 

utveckling istället för deras storlek. Mellersta lagret som Jansson nämner är då externa 

aktörer används när kunskap saknas inom ett visst område, vilket Falck-Torlegård 

besvarar genom att lyfta att de använder samarbetspartners då de har större kunskap inom 

vissa områden. Detta används för att göra undersökningar och intervjuer efter varje mässa 

med utställarna och besökarna för att granska dess utveckling. Gröhn förklarar att de gör 

omvärldsbevakningar genom att besöka andra mässor, designveckor och andra 

utställningar runtom i världen vilket hon anser bidrar till att de ständigt kan vara i 

framkant. Gröhn nämner även samarbetspartners, främst inom trä- och möbelföretagen.  

 

Bonander förklarar att som utställare arbetar de ständigt med produktutveckling i form av 

nya modeller och lampor för att hålla sig i framkant men även med montrar och 

erbjudanden som genom analyser och utvärderingar förbättras. Mässan är deras fysiska 

tillfälle att exponera sina produkter utöver deras showroom. PR Home vill skapa en 

inspirerande miljö där besökaren trivs. Enhörning trycker också på vikten av montrar. 

Hon menar att Lammhult försöker skapa både intressanta montrar och visa upp nyheter 

så att kunderna ser företaget som ett självklart val vid inköp av design- och 
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möbelprodukter. En analys som kan göras är att om arrangörer och utställare strävar efter 

att vara i framkant tenderar det att gynna båda parter. På så sätt att de tillsammans blir 

starka genom att de förhöjer den totala mässupplevelsen. Arrangörerna blir med hjälp av 

utställarna i framkant och vice versa, vilket kan ses som ett beroendeförhållande. Yttersta 

lagret som Jansson nämner är att mässorna enbart ansvarar för lokalerna och att utställarna 

därefter hyr en plats, varav likheter kan ses hos Formex och Furniture and Light Fair.  

4.5.2.2 Tänkande 

Andra aktiviteten Lockwood (2009) lyfter är tänkande, som behandlar utformande genom 

verktyget affinity diagram där information samlas och grupperas. Falck-Torlegård 

förklarar att det krävs både struktur och logistik för att möta utställarnas samt besökarnas 

behov därför skapas varugrupper där utställare med liknande produktområden placeras 

ihop. Flöden skapas med tydliga sammanlänkade gångar som kompletteras med 

informativa programblad som bidrar med kunskap, möjligheter att nätverka i en 

inspirerande miljö. Som Bonander tidigare nämnt placeras de tillsammans med andra 

utställare inom samma produktområde men han hävdar att det hade varit fördelaktigt att 

placeras vid utställare med andra produkter för att kunna skapa en inspirerande 

helhetsmiljö. Wallin Andreassen et al. (2016) framhåller att det är kunderna som innehar 

kunskapen om användningen vilket kan bli den viktigaste resursen för att skapa ett bra 

tjänsteerbjudande. Kunders idéer och feedback tenderar att vara mer kreativa och 

värdefulla än företagets egna prestationer, vilket ses högst aktuellt på design- och 

möbelmässor då samtliga parter är designkunniga. Det kan därför bli fördelaktigt om 

arrangörerna lyssnar till Bonanders feedback i form av att kombinera olika varugrupper. 

 

Ytterligare ett verktyg som Lockwood (2009) lyfter är touchpoints analysis. Gröhn 

förklarar  Furniture and Light Fair´s arbetsprocess som bland annat inkluderar 

utvärderingar och analyser som har syftet att resultera i objektiva beslut och affärsmässiga 

överväganden. Likheter kan även ses i första steget i Antrops (2018a) arbetssätt. 

Affärskritiska insikter tas fram som grundas i företagets expertis och material som sedan 

kartläggs med intervjuer och observationer av företagets kunder. Det fungerar även som 

ett underlag för vad som ska prioriteras. Gröhn menar att intervjuer med dess kunder är 

grundläggande och bidragit till stor kunskap om deras besökare som även förser dem med 

information om vilka dagar och tider de besöker mässan. Även Falck-Torlegård använder 

strategier i form av undersökningar av deras kunder utifrån höst- och vintersäsong samt 

vår- och sommarsäsong för skapa ett tilltalade program. Dessa används därefter som 
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grund för att bygga inspirerande miljöer med syftet att skapa en lustfylld och effektiv 

upplevelse där Formex besökare har möjlighet att nätverka. De erbjuder även 

föreläsningar för att skapa bra kundupplevelser. Därav kan det utläsas att aktiviteten 

används i praktiken av respektive respondent, vilket är gynnsamt i den bemärkelse att det 

skapar bättre och givande mässor. 

4.5.2.3 Filtrering 

Den tredje aktiviteten inom tjänstedesign som Lockwood (2009) beskriver är generera. 

Aktiviteten nämns inte av studiens respondenter och det går inte att utläsa att de använder 

sig av. Fjärde aktiviteten är filtrering (Lockwood, 2009) som sker via verktyget heuristic 

evaluation där tjänstens funktionalitet och önskvärda design lyfts (Wong, u.å). Antrop 

(2018a) nämner att den tredje aktiviteten behandlar designen av tjänsten som skapas 

tillsammans med arbetsgivaren för att säkerställa att upplevelsen möter uppsatta mål. 

Denna kan påvisa likheter med Lockwoods (2009) fjärde aktivitet.  

 

Gröhn beskriver att de utvärderingar och intervjuer som görs i samband med Furniture 

and Light Fair resulterar i en filtrering i form av beslut tillsammans med affärsmässiga 

överväganden. Vidare menar Gröhn att de genom undersökningar kan få användbar 

information om besökarna som kan bidra till mässan och dess funktionalitet exempelvis 

som Gröhn nämner kopplat till antal besökare per dag. Detta är fördelaktigt för 

mässarrangörerna då det får information om när och var personal behövs, när aktiviteter 

bör hållas för att nå ut till flest besökare, när restaurangerna ska vara öppna samt hur 

många besökare som förväntas komma. Det är även gynnsamt för utställarna på mässan 

då de får information om hur mycket personal som behövs i montrarna. Jansson nämner 

att det är av stor vikt att ha rätt personal, vilket kan påverka både servicens kvalitet och 

upplevelsen av mässan. Flöden planeras efter besökarnas rörelsemönster såsom placering 

av toaletter och skyltar. Komponenter som ljussättning, akustik, färgsättning och musik 

anpassas tillsammans med öppettider och aktiviteter efter mässans olika målgrupper för 

att förbättra tjänstens funktionalitet och dess önskvärda design (Wong, u.å). Gröhn 

förklarar att de arbetar med “mjölken-längst-in” konceptet, det vill säga att attraktiva 

aktiviteter placeras längst in i lokalen för att besökare inte ska vända halvvägs. Bonander 

menar att mässarrangörerna har sina utställare, “mjölken”, där de får se vilka som skapar 

uppmärksamhet till de olika mässhallarna. Där anser Bonander att de själva är en aktör 

som kan addera värde. Ytterligare ett verktyg som kan användas vid filtrering (Lockwood, 

2009) är personas som skapas utifrån målgruppen, som kan förlivas och därmed 
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tydliggöras i en karaktär (Digitalis, u.å). Det är inget någon av studiens respondenter 

verkar använda men det skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för både arrangörer och 

utställare för att på så sätt förenkla och tydliggöra. 

4.5.2.4 Förklaring 

Femte aktiviteten som Lockwood (2009) lyfter är förklaring som begripliggör med hjälp 

av verktyget experience prototyping som är en simulering av serviceupplevelsen som 

förutser prestationer genom fysiska beröringspunkter (Tassi, 2009a). Även verktyget 

social network mapping bidrar med att bestämma och förstå sociala interaktioner mellan 

individer och grupper (Think Design Collaborative, 2019b). Jämförs aktiviteten med 

tredje steget i Customer Experience Management kan tydliga likheter utläsas i form av 

interaktioner som har en förmåga att bidra till Lockwoods (2009) förklaring. Genom att 

det ses vara ett genomgående steg för teorierna kan det förklaras vara ett väl fungerande 

tillvägagångssätt som lämpas av flera forskare. 

4.5.2.5 Realisering 

Lockwood (2009) lyfter den sjätte och sista aktiviteten som syftar till realisering. Vilket 

även kan visa på likheter med Antrops (2018a) arbetssätt, den fjärde aktiviteten, som 

behandlar lanserandet av tjänsten. Gröhn menar att de använder delmål och deadlines för 

att kunna realisera mässan på ett effektivt sätt exempelvis när montrarna ska vara på 

planritningen. Utöver monterytor har de egenproducerade utställningar och 

specialområden. Dessa inkluderar entréhallen, föreläsningar, designbaren som är en pop-

up restaurang och Greenhouse som är en utställningsyta för designskolor och oetablerade 

formgivare. Gröhn förklarar att majoriteten av de egenproducerade utställningarna och 

specialområdena förproduceras utifrån den planering som är klar fyra månader innan 

mässan som även inkluderar marknadsföring. Falck-Torlegård förklarar att de till skillnad 

från Furniture and Light Fair arbetar med att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck som 

ändras inför varje mässa. Uttrycket kommer därefter att användas både innan mässan i 

form av marknadsföring men även på plats. Tassi (2009) menar att verktyget role script 

används vid tjänstens genomförande för att styra operatörerna att uppnå ett 

överensstämmande beteende. Ingen av studiens respondenter kan urskiljas att de 

använder sig av verktyget. Dock förklarar Jansson vikten av utställarnas personal i 

montern vilket kan liknas med role script. Jansson menar att det är viktigt att personalen 

i montern är representativa för företaget då de kan ses som ambassadörer och ha positiva 

effekter om de fungerar.   



  
 

44 

4.6 Ansvar och samhälle 

Jansson förklarar att mässor är fördelaktigt miljömässigt då branschen samlas på en och 

samma plats och på så sätt undviks en mängd transporter. Inom mässbranschen har 

framsteg gjorts genom att det inte bara pratas om hållbarhet utan att montrar idag byggs 

på ett hållbart sätt, papper undviks och företag har slutat dela ut varuprover. Enhörning 

nämner dock att mässor miljömässigt är mindre bra då montrar byggs upp för en kort 

period och hon tror att detta gör att företag funderar på om de ska delta och på vilket sätt. 

Utställarnas ansvar gentemot samhället förklarar Jansson är att agera på ett hållbart-, 

etiskt- och moraliskt sätt. Det etiskt hållbara kan ses i samband med utställarnas mål att 

ta fram produkter med en minimal miljöpåverkan. Slutligen nämner Jansson säkerhet som 

en viktig aspekt för arrangörerna då många människor är samlade. 

 

Gentemot samhället skapar Furniture and Light Fair värde genom den stora 

möbelindustrin i Sverige men även genom att deras utställare är svenska möbeldesigners 

med produktion i landet. Det förklarar Gröhn vara unikt och något som de är stolta över 

då mässan är i framkant med dess dekoration, hållbarhetstänk, innovation och möbler. 

Förhoppningen är att Furniture and Light Fair ska förmedla miljö, jämlikhet och 

tillgänglighet. Gröhn förklarar även att Furniture and Light Fair har ett ansvar mot 

samhället som är att leverera kvalitet, kunskap men även att leda och driva utvecklingen 

framåt inom möbel- och belysningsbranschen. Formex värdeskapande gentemot 

samhället behandlar istället vikten av en vackrare vardag. Falck-Torlegård förklarar att 

de inte skulle jobba med det om de inte ansåg att det var viktigt med möbler och att skapa 

en tilltalande miljö. Hon lyfter även att forskning har påvisat att en attraktiv omgivning 

har en positiv inverkan på välmåendet. Bonander nämner att fackmässor tidigare var 

mansdominerade men att kvinnligt deltagande har ökat, Falck-Torlegård nämner att 80 

procent av Formex besökare är kvinnor. 

 

Formex ansvar gentemot samhället förklaras vara att driva en plattform som skapar 

arbetstillfällen men även att förmedla kunskap och hålla föredrag om miljöansvar som 

exempelvis vilka ämnen leverantör och återförsäljare använder i produkter. Jansson 

redogör för att mässor förr presenterade nyheter men att de idag skapar nyheter och 

därigenom skapar värde mot samhället. Både utställare och besökare inom branschen 

samlas och byter idéer vilket bejakar skapandet av nya idéer och innovationer, vilket är 

en viktig effekt för samhället. Gröhn lyfter Greenhouse på Furniture and Light Fair där 
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designskolor och oetablerade designers ställer ut, även det kan kopplas till det som 

Jansson nämner att nyheter skapas på plats. Gröhn beskriver att Furniture and Light Fair 

har 700 utställare från hela världen varav 80 procent är skandinaviska utställare och 20 

procent är internationella. Därutöver beskriver Gröhn att de har besökare från 100 olika 

länder vilket även Bonander förklarar att utställarna kommer från olika länder och att 

deras inflytande kan bidra med framtidsutsikter. Mässan minskar även marknaden 

geografiskt då kunniga och engagerade samlas vilket leder till att spännande och 

intressanta händelser som driver samhällsutvecklingen framåt. Rätt använt är mässmediet 

viktigt för samhället, förklarar Jansson. 
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5 Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens syfte och forskningsfråga. Därefter 

presenteras studiens samhälleliga bidrag följt av dess praktiska och teoretiska bidrag. 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning. 

5.1 Svar på studiens forskningsfråga 

Syftet med studien har varit att undersöka och redogöra hur design- och möbelmässor 

arbetar med tjänstedesign för att skapa värde för mässarrangörer och utställare. Studien 

visar på att tjänstedesign är ett viktigt tillvägagångssätt för att skapa framgångsrika 

företag. Trots detta påvisas att studiens mässarrangörer enbart till viss del arbetar med 

tjänstedesign. De respondenter som använder tillvägagångssättet benämner det 

annorlunda än i teorin. Det kan även utläsas att somliga inte är medvetna om att det 

används. Det kan argumenteras för att mässarrangörer arbetar direkt med strategier och 

indirekt med vissa aktiviteter inom tjänstedesign, då likheter kan utläsas mellan teorins 

olika aktiviteter och mässarrangörernas arbetsprocesser. De aktiviteter som används 

benämns med andra termer i jämförelse med teorin.  

 

Tjänstedesign kan vara grundläggande och avgörande för mässbranschen i samband med 

att det planerar och organiserar människor, infrastruktur, kommunikation och andra 

komponenter med syftet att förbättra mässors avseende och förhöja utställarnas 

upplevelse. Planera och organisera kan ses som en styrka hos mässarrangörerna. Detta 

påvisas genom att de planerar i god tid med tydliga mål, därefter organiseras ett stort antal 

människor i form av utställare och besökare. Slutligen möjliggör mässarrangörerna att 

människor tillsammans med mässans fysiska komponenter utgör en välplanerad 

mötesplats.  

 

Studien tyder dock på att utställarnas förväntningar inte uppfylls av mässarrangörerna i 

form av önskade relationer. Detta då kontakten mellan mässarrangörer och utställare är 

begränsad. Vidare framgår det i studien att beroende på hur etablerade utställarna är 

påverkar det hur interaktionen ser ut parterna emellan. Etablerade utställare tenderar att 

ha större påverkan då det kan erbjuda ett utbyte av tjänster. Kontakten mellan 

mässarrangörerna och dess utställare kan ses som essentiell oavsett hur etablerad 

utställaren är för att samtliga ska känna sig viktiga. Detta kan bli avgörande för fortsatt 
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deltagande på mässor då det är en investering för utställarna samt att det finns andra sätt 

att mötas och göra affärer.  

 

Värde skapas på mässorna när materiella resurser samspelar med de immateriella 

resurserna (Hultén, 2014). Mässarrangörerna skapar potentiellt värde genom att ta fram 

grundläggande förutsättningar för att genomföra en mässa. Utställarna skapar värde 

genom att bidra med inspirerande miljöer i form av montrar. Besökarna i sin tur möjliggör 

mässan genom sitt deltagande. Fackmässor är en plats där det finns hög grad av 

immateriella resurser i form av kunskap och det är först när de olika resurserna 

kompletterar varandra som värde skapas. Mässarrangörer, utställare och besökare besitter 

alla kunskap inom design- och möbelbranschen. Om kunskap inom branschen 

sammanställs kan värdeskapandet optimeras.  

 

Studien påvisar att om tjänstedesign appliceras kan värde skapas för både mässarrangörer 

och utställare, i form av ett cirkulärt värde. Beroendeförhållandet är således viktigt för att 

bibehålla fenomenet mässor varav alla aktörer krävs för att möjliggöra mötesplatsen. 

Dessutom är en viktig aspekt att respektive aktör arbetar aktivt med att öka värdet för att 

bibehålla bra relationer så att utställare och besökare återkommer.   
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5.2 Studiens utvecklade modell 

Med utgångspunkt i studiens första modell, utformad efter den teoretiska referensramen, 

har denna studie utvecklat modellen Cirkulärt värdeskapande med hjälp av tjänstedesign 

med stöd i empiri och analys varav tjänstedesign skapar värde för företag, kund och 

samhälle. Företag representeras av mässarrangörer och kunden består av utställare och 

besökare. 

 

 

Figur 4: Cirkulärt värdeskapande med hjälp av tjänstedesign (2019). 

 

5.3 Samhälleligt bidrag 

Studien bidrar till att ge en inblick i hur relationen mellan mässarrangörer och utställare 

kan fördjupas för att öka värdeskapandet då mässmediet rätt använt kan bli viktigt för 

samhället. Mässmediet möjliggör att branschen kan samlas på en och samma plats varav 

tre större fördelar kan utläsas. Första fördelen är att utställarnas kunder kommer till dem 

istället för att respektive kund besöks. Detta i sin tur bidrar till att transporter minskar och 

genom en väl fungerande infrastruktur kring mässan kan det ges möjlighet till 

miljövänliga transportmedel. Tillgängligheten bidrar även till att förenkla besöken av 

mässor. Ytterligare en fördel är att mässor skapar arbetstillfällen och därmed bidrar till 
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välfärden. Den sistnämnda och även en av de viktigaste fördelarna som kan ses är att 

design- och möbelmässor möjliggör innovationer genom att både etablerade utställare, 

studenter och besökare samlas och byter idéer. Detta är en viktig aspekt för samhället och 

dess framtida utveckling. 

5.4 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är användbart för fackmässor inom design- och 

möbelbranschen, men kan även tänkas hjälpa andra fackmässor inom andra branscher hur 

de med hjälp av tjänstedesign kan skapa värde för mässarrangörer och utställare. Behovet 

av tjänstedesign är inte unikt för enbart design- och möbelmässor, utan kan även tillämpas 

på andra branscher vilket gör att studiens resultat blir applicerbart.  

Det teoretiska bidrag som studien erhåller är en ökad förståelse i hur tjänstedesign 

används i praktiken inom design- och möbelmässor. Det har tidigare funnits en avsaknad 

av forskning gällande hur företag applicerar tillvägagångssättet samt hur det används 

inom olika branscher. Det är således studiens teoretiska bidrag att ge ökad kunskap om 

hur tjänstedesign kan tillämpas kopplat till design- och möbelmässor. Studien har 

genomförts utifrån ett företagsperspektiv som kompletteras med både ett kundperspektiv 

och expertperspektiv vilket har bidragit till en djupare förståelse. 

5.5 Framtida forskning 

Med utgångspunkt i studiens analys har följande två förslag för framtida forskning tagits 

fram. Första förslaget behandlar mässors framtid genom att undersöka hur mässdöden 

kan komma att bli ett faktum och därmed skapa en förståelse för varför detta kan inträffa. 

Andra förslaget kan utläsas från studiens bidrag då avsaknad forskning kring 

tjänstedesign fortfarande kan konstateras. Framförallt då samtliga respondenter inte 

använder begreppet tjänstedesign utan enbart har kunskap om vad det är i praktiken. 

Studien behandlar enbart en bransch vilket gör det relevant att även forska hur 

tjänstedesign kan appliceras inom andra branscher.  
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AB.  

Gummesson, E. (1998). Implementation requires a relationship marketing paradigm, 

Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 26, Issue 3, pp 242-249. 

Gummesson, E. (1990). Service Design, The TQM Magazine, Vol. 2 Issue: 2.  

Gummesson E. (2008). Total relationship marketing. 3 uppl. Oxford: Butterworth 

Heinemann. 

Henningsson, L. (2017). Vår konsumtion påverkar världen. Fairtrade. 

https://fairtrade.se/var-konsumtion-paverkar-varlden/ (hämtad 10-04-2019). 

Herbig, P., O’Hara, B., Palumbo F. A., (1998). Trade show: who, what, why, Marketing 

Intelligence & Planning, Vol. 16 Issue: 7, pp.425-435. 

https://www.interaction-design.org/literature/article/affinity-diagrams-learn-how-to-cluster-and-bundle-ideas-and-facts
https://www.interaction-design.org/literature/article/affinity-diagrams-learn-how-to-cluster-and-bundle-ideas-and-facts
https://www.interaction-design.org/literature/article/affinity-diagrams-learn-how-to-cluster-and-bundle-ideas-and-facts
https://www.expowera.se/forsaljning/massa
https://fairtrade.se/var-konsumtion-paverkar-varlden/


  
 

III 

Hising, M. (2018). Kundupplevelser - 5 trender att ha koll på 2018. Brilliant. 

https://www.brilliantfuture.se/the-insight-hub/blogg/kundupplevelse-5-trender-att-ha-

koll-pa-2018/ (hämtad 10.05.2019). 

Holme, I. M., Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik - om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Hultén, B. (2014). Sinnesmarknadsföring - teoretiska och empiriska utgångspunkter. 

1:1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Jansson, M., Jansson, M. (2017). Mässguru: så lyckas du som utställare, från idé till 

succé. 1 uppl. Jönköping: Roos Tegner.  

Karpen, I., Gemser, G., Calabretta, G. (2017). A multilevel consideration of service 

design conditions: Towards a portfolio of organisational capabilities, interactive 

practices and individual abilities, Journal of Service Theory and Practice, Vol 27. Issue 

2. pp.384-407. 

Kostopoulos G., Gounaris S., Boukis A., (2012). Service blueprinting effectiveness: 

drivers of success, Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 22 Issue: 

6, pp.580-591. 

Kotler, P. Armstrong, G., Parment, A. (2013). Marknadsföring: teori, strategi och 
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VI 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide Furniture and Light Fair 

 

1. Ge en kort presentation utav din bild av varumärket/företaget. 

2. Ge en kort presentation av dig själv och din roll inom varumärket/företaget. 

3. Ge en kort presentation utav din bild av varumärket/företaget. 

4. Vad har ni för mål med mässan? 

5. Vilka är era primära kunder? 

6. Vad har era primära kunder för funktion för er som varumärket/företag?  

7. Hur anser ni att kundens funktion har förändrats under de senaste åren? 

8. Hur ser er arbetsprocess ut? 

9. Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet tjänstedesign?  

10. Hur arbetar ni med tjänstedesign och med vilket syfte?   

11. Anser ni att tjänstedesign är viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt?  

12. På vilket sätt är mässan anpassad efter ert varumärkes behov och önskemål? 

13. På vilket sätt är mässan anpassad efter kundens behov och önskemål? 

14. Vilka strategier använder ni i er arbetsprocess för att skapa bra 

kundupplevelser? 

15. Hur arbetar ni gentemot era kunder för att skapa och bibehålla långvariga 

relationer? 

16. Vilka är era största konkurrenter?  

17. På vilket sätt ser ni till era konkurrenter? 

18. Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant när det gäller mässor?  

19. Hur övervakar och utvärderar ni trender på marknaden? 

20. När integrerar ni med era primära kunder och hur analyseras interaktionen? 

21. På vilket sätt nyttjar ni kunders feedback? 

22. Hur arbetar ni för att implementera er mässa på ett effektivt sätt? 

23. Vad vill ni skapa för värde gentemot: 

a) Samhället? 

b) Er som varumärke? 

c) Kund? 

24. Vilket ansvar har ni som varumärke gentemot: 

a) Samhället?  

b) Utställaren? 

c) Besökaren? 

 

  



  
 

VII 

Bilaga 2: Intervjuguide Formex 

 

1. Ge en kort presentation utav din bild av varumärket/företaget.  

2. Ge en kort presentation av dig själv och din roll inom varumärket/företaget.  

3. Vad har ni för mål med mässan? 

4. Vilka är era primära kunder? 

5. Vad har era primära kunder för funktion för varumärket/företaget?  

6. Hur anser ni att kundens funktion har förändrats under de senaste åren? 

7. Hur ser er arbetsprocess ut? 

8. Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet tjänstedesign?  

9. Hur arbetar ni med tjänstedesign och med vilket syfte?   

10. Anser ni att tjänstedesign är viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt?  

11. På vilket sätt är mässan anpassad efter kundens behov och önskemål? 

12. Vilka strategier använder ni i er arbetsprocess för att skapa bra 

kundupplevelser? 

13. Hur arbetar ni gentemot era kunder för att skapa och bibehålla långvariga 

relationer? 

14. På vilket sätt är mässan anpassad utifrån ert varumärke? 

15. Vilka är era största konkurrenter?  

16. På vilket sätt ser ni till era konkurrenter? 

17. Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant när det gäller mässor?  

18. Hur övervakar och utvärderar ni trender på marknaden? 

19. När integrerar ni med era primära kunder och hur analyseras interaktionen? 

20. På vilket sätt nyttjar ni kunders feedback? 

21. Hur arbetar ni för att lansera mässan på ett effektivt sätt? 

22. Vad vill ni skapa för värde gentemot: 

a) Samhället? 

b) Ert varumärke? 

c) Kund? 

23. Vilket ansvar har ni som varumärke gentemot: 

a) Samhället? 

b) Utställare? 

c) Besökare? 

 

  



  
 

VIII 

Bilaga 3: Intervjuguide Fairlink 

 

1. Ge en kort presentation av dig själv och din roll inom varumärket/företaget.   

2. Vilka är era primära kunder?  

3. Vad har era primära kunder för funktion för Fairlink?  

4. Hur anser ni att utställarnas funktion som kund gentemot mässarrangörer har 

förändrats de senaste åren?  

5. Hur bör utställarna agera för att få ut bästa tänkbara effekt av ett 

mässdeltagande? 

6. Vilka kontaktpunkter anser du är viktiga mellan mässarrangör och utställare 

för att skapa ett optimalt samarbete före, under och efter mässor? 

7. Hur bör kontaktpunkter mellan mässarrangörer och mässutställare analyseras? 

8. På vilket sätt bör mässarrangörer arbeta med kunders feedback? 

9. Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet tjänstedesign?  

10. På vilket sätt är tjänstedesign ett förekommande tillvägagångssätt för 

mässarrangörer? 

11. Hur försöker du implementera tjänstedesign när du arbetar med 

mässarrangörer och utställare? 

12. Hur viktigt anser du att tjänstedesign är för att skapa framgångsrika mässor?  

13. På vilket sätt bör mässor anpassas efter: 

a) Utställarnas behov och önskemål? 

b) Mässarrangörernas behov och önskemål? 

14. Vilka strategier anser du vara användbara för mässarrangörer för att skapa bra 

kundupplevelser? 

15. Vad bidrar med konkurrenskraft för: 

a) Mässarrangörer? 

b) Utställare? 

16. Hur bör mässor övervaka och utvärdera trender på marknaden?  

17. Hur realiseras en mässa på ett effektivt sätt?  

18. Vilket värde anser ni att mässor skapar gentemot samhället? 

19. Hur skapar mässarrangörer värde för utställare? 

20. Hur skapar utställare värde för mässarrangörer?  

21. Vilket värde skapar utställare gentemot besökarna? 

22. Vilket ansvar har mässarrangörer gentemot: 

a) Samhället? 

b) Utställare? 

c) Besökare? 

23. Vilket ansvar har utställare gentemot: 

a) Samhället?  

b) Mässarrangörer? 

c) Besökare?  

 

  



  
 

IX 

Bilaga 4: Intervjuguide PR Home 

 

1. Ge en kort presentation av dig själv och din roll yrkesmässigt. 

2. Vilka mässor har ni ställt ut på?  

3. Som kund, hur stort inflytande har ni på mässarrangörerna?  

4. Hur anser ni att er funktion som kund gentemot mässarrangörer har förändrats 

de senaste åren?  

5. Vad förväntar ni er av mässarrangörer?  

6. Vad har ni för mål med att ställa ut på mässor? 

7. Hur anser ni att mässarrangörer arbetar för att besvara era mål?  

8. Varför ställer ni ut på: 

a) Formex?  

b) Furniture and Light Fair?  

9. Hur gör ni för att få ut bästa tänkbara effekt av ett mässdeltagande? 

10. När interagerar ni med mässarrangörer före, under och efter mässor?  

11. Anser ni att arbetsprocessen mellan er som utställare och mässarrangörer 

varierar från mässa till mässa? Om ja, vilket arbetssätt föredrar ni? 

12. På vilket sätt nyttjar mässarrangörerna er feedback? 

13. Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet tjänstedesign?  

14. Hur anser ni att mässarrangörer arbetar med tjänstedesign? 

15. Hur viktigt anser ni att tjänstedesign är för att skapa framgångsrika mässor?  

16. Hur arbetar ni som utställare mot mässarrangörer för att skapa och bibehålla 

långvariga relationer? 

17. Hur arbetar mässarrangörer mot er som utställare för att skapa och bibehålla 

långvariga relationer? 

18. Hur går ni tillväga för att få ställa ut på mässor?  

19. Hur ser konkurrensen ut för att ställa ut på mässor? 

20. Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant vid ert deltagande på mässor? 

21. Vilket värde anser ni att mässor skapar gentemot samhället? 

22. Hur skapar mässarrangörer värde för er som utställare? 

23. Hur skapar ni värde gentemot mässarrangörer?  

24. Vad vill ni som utställare skapa för värde gentemot besökarna? 

25. Vilket ansvar har ni som utställare gentemot: 

a) Samhället?  

b) Mässarrangörer? 

c) Besökare?  

26. Vilket ansvar anser ni att mässarrangörer har gentemot: 

a) Samhället? 

b) Er som utställare? 

 

  



  
 

X 

Bilaga 5: Intervjuguide Lammhult 

 

1. Ge en kort presentation av din roll yrkesmässigt.  

2. Vilka mässor har ni ställt ut på? 

3. Vad har ni för mål med att ställa ut på mässor? 

4. Hur anser ni att mässarrangörer arbetar för att besvara era mål? 

5. Som kund, hur stort inflytande har ni på mässarrangörerna? 

6. Hur anser ni att er funktion som kund gentemot mässarrangörer har förändrats 

de senaste åren? 

7. Varför ställer ni ut på Furniture and Light Fair? 

8. Hur gör ni för att få ut bästa tänkbara effekt av ett mässdeltagande? 

9. När interagerar ni med mässarrangörer före, under och efter mässor? 

10. Anser ni att arbetsprocessen mellan er som utställare och mässarrangörer 

varierar från mässa till mässa? Om ja, vilket arbetssätt föredrar ni? 

11. På vilket sätt nyttjar mässarrangörerna er feedback? 

12. Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet tjänstedesign?  

13. Hur anser ni att mässarrangörer arbetar med tjänstedesign? 

14. Hur viktigt anser ni att tjänstedesign är för att skapa framgångsrika mässor? 

15. Hur arbetar ni som utställare mot mässarrangörer för att skapa och bibehålla 

långvariga relationer? 

16. Hur arbetar mässarrangörer mot er som utställare för att skapa och bibehålla 

långvariga relationer? 

17. Hur går ni tillväga för att få ställa ut på mässor? 

18. Hur ser konkurrensen ut för att ställa ut på mässor? 

19. Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant vid ert deltagande på mässor? 

20. Vilket värde anser ni att mässor skapar gentemot samhället? 

21. Hur skapar mässarrangörer värde för er som utställare? 

22. Hur skapar ni värde gentemot mässarrangörer? 

23. Vad vill ni som utställare skapa för värde gentemot besökarna? 

24. Vilket ansvar har ni som utställare gentemot: 

a) Samhället? 

b) Mässarrangörer? 

c) Besökare? 

25. Vilket ansvar anser ni att mässarrangörer har gentemot: 

a) Samhället? 

b) Er som utställare? 

 

  



  
 

XI 

Bilaga 6: Operationalisering 

 

Fråga Teorikapitel  Författare  

En kort presentation om hur din bild ser ut av 

varumärket/företaget. 

Ge en kort presentation av dig själv och din roll 

inom varumärket/företaget. 

Vilka mässor har ni ställt ut på? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

Schmitt (2003)  

Vad har ni för mål med mässan? 

Vad har ni för mål med att ställa ut på mässor? 

Varför ställer ni ut på: 

a) Formex? 

b) Furniture and Light Fair? 

Hur gör ni för att få ut bästa tänkbara effekt av 

ett mässdeltagande? 

3.2 Mässor  Moeran & 

Strandgaard 

Pedersen (2011) 

Cavanaugh 

(1976) 

Vilka är era primära kunder?  3.5 Kundens 

upplevelsevärld  

Schmitt (2003) 

Vad har era primära kunder för funktion för er 

som varumärket/företag? 

Som kund, hur stort inflytande har ni på 

mässarrangörerna?  

Hur anser ni att kundens funktion har 

förändrats under de senaste åren? 

Hur anser ni att utställarnas funktion som kund 

gentemot mässarrangörer har förändrats de 

senaste åren? 

Hur anser ni att er funktion som kund gentemot 

mässarrangörer har förändrats de senaste åren?  

Vad förväntar ni er av mässarrangörer?  

3.3 

Tjänstedominant 

logik 

Wikström 

(1996) 

Hultén (2014) 

Vargo & Lusch 

(2004) 

Gummesson 

(2008) 
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Hur ser er arbetsprocess ut? 

Anser ni att arbetsprocessen mellan er som 

utställare och mässarrangörer varierar från 

mässa till mässa? Vilket arbetssätt föredrar ni? 

Hur bekanta är ni med tillvägagångssättet 

tjänstedesign? 

Hur arbetar ni med tjänstedesign och med 

vilket syfte?  

Hur anser ni att mässarrangörer arbetar med 

tjänstedesign? 

På vilket sätt är tjänstedesign ett 

förekommande tillvägagångssätt för 

mässarrangörer? 

Hur försöker du implementera tjänstedesign när 

du arbetar med mässarrangörer och 

utställare? 

  

Hur viktigt anser du att tjänstedesign är för att 

skapa framgångsrika mässor? 

Anser ni att tjänstedesign är viktigt för att ett 

företag ska bli framgångsrikt? Om inte, vad 

anser ni är viktigt för att ett företag ska bli 

framgångsrikt? 

3.6 

Tjänstedesign 

Polaine, Løvlie 

& Reason 

(2013) 

Wallin 

Andreassen et 

al. (2016) 

Larsson (2017) 

Lockwood 

(2009) 

 

Gummesson 

(1990) 

  

  

På vilket sätt är mässan anpassad efter ert 

varumärkes behov och önskemål? 

På vilket sätt bör mässor anpassas efter 

mässarrangörernas  behov och önskemål? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

Schmitt (2003) 

Pine & Gilmore 

(2011) 

Hultén (2014) 

Underhill (2010) 

På vilket sätt är mässan anpassad efter kundens 

behov och önskemål? 

På vilket sätt bör mässor anpassas efter 

utställarnas behov och önskemål? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

Schmitt (2003)  

Hultén (2014)  



  
 

XIII 

Vilka strategier använder ni i er arbetsprocess 

för att skapa bra kundupplevelser? 

Vilka strategier anser du vara användbara för 

mässarrangörer för att skapa bra 

kundupplevelser? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

3.6 

Tjänstedesign 

  

Schmitt (2003) 

Lockwood 

(2009) 

Hur arbetar ni gentemot era kunder för att 

skapa och bibehålla långvariga relationer?  

Hur arbetar ni som utställare mot 

mässarrangörer för att skapa och bibehålla 

långvariga relationer? 

Hur arbetar mässarrangörer mot er som 

utställare för att skapa och bibehålla långvariga 

relationer? 

3.3 

Tjänstedominant 

logik 

Wikström 

(1996) 

 Hultén (2014) 

Vargo & Lusch 

(2004) 

Gummesson 

(2008) 

På vilket sätt är mässan anpassad utifrån ert 

varumärke? 

    

Vilka är era största konkurrenter? 

På vilket sätt ser ni till era konkurrenter? 

 

Vad bidrar med konkurrenskraft för 

mässarrangörer och utställare? 

 

Hur ser konkurrensen ut för att ställa ut på 

mässor? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

3.6 

Tjänstedesign 

  

Schmitt (2003) 

Andersson & 

Funch (2017) 

Lockwood 

(2009) 

Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant 

när det gäller mässor? 

Hur arbetar ni för att ständigt vara i framkant 

vid ert deltagande på mässor? 

Hur övervakar och utvärderar ni trender på 

marknaden? 

Hur bör mässor övervaka och utvärdera trender 

på marknaden? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

3.6 

Tjänstedesign 

  

Schmitt (2003) 

Lockwood 

(2009) 

Bebert (u.å) 

  



  
 

XIV 

När integrerar ni med era primära kunder och 

hur analyseras interaktionen? 

När interagerar ni med mässarrangörer före, 

under och efter mässor?  

Vilka kontaktpunkter anser du är viktiga mellan 

mässarrangör och utställare för att skapa ett 

optimalt samarbete före, under och efter 

mässor? 

Hur bör kontaktpunkter mellan mässarrangörer 

och mässutställare analyseras? 

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

3.6 

Tjänstedesign 

  

Schmitt (2003) 

Lockwood 

(2009) 

  

På vilket sätt nyttjar ni kunders feedback? 

På vilket sätt bör mässarrangörer arbeta med 

kunders feedback? 

På vilket sätt nyttjar mässarrangörerna er 

feedback? 

  

3.5 Kundens 

upplevelsevärld 

3.6 

Tjänstedesign 

  

Wikström 

(1996) 

Schmitt (2003) 

Antrop (2018a) 

Lockwood 

(2009) 

Hur arbetar ni för att implementera er mässa på 

ett effektivt sätt? 

Hur realiseras en mässa på ett effektivt sätt? 

3.6 

Tjänstedesign 

Lockwood 

(2009) 

Merriam-

Webster (2019) 

Antrop (2018a) 

Tassi (2009b) 

Vad vill ni skapa för värde gentemot 

samhället?   

  

Vilket värde anser ni att mässor skapar 

gentemot samhället?  

 
  



  
 

XV 

Vad vill ni skapa för värde gentemot er som 

varumärke och gentemot kund? 

  

Hur skapar mässarrangörer värde för utställare? 

  

Hur skapar utställare värde för mässarrangörer? 

Hur skapar ni värde gentemot mässarrangörer?  

Vilket värde skapar utställare gentemot 

besökarna? 

 

Vad vill ni som utställare skapa för värde 

gentemot besökarna? 

Hur anser ni att mässarrangörer arbetar för att 

besvara era mål?  

3.4 Gemensamt 

värdeskapande 

Lockwood 

(2009) 

Wallin 

Andreassen et 

al. (2016) 

Wilson et al. 

(2016) 

Skålén (2016) 

Musliu (2017) 

  

  

Vilket ansvar har ni som varumärke gentemot: 

a)  Samhället? 

b)    Utställaren? 

c)     Besökaren? 

  

Vilket ansvar har mässarrangörer gentemot: 

a)     Samhället? 

b)    Utställare? 

c)     Besökare? 

  

Vilket ansvar har utställare gentemot: 

a)     Samhället? 

b)    Mässarrangörer? 

c)     Besökare? 

  

 


