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Sammanfattning 

Titel: Kundvärden i en värld av tyll, slöjor och brudbuketter – En studie om svenska 

bröllopskoordinatorer 

Författare: Cecilia Axelsson, Belma Puskar och Nil Yeter Peskeve 

Handledare: Joachim Timlon 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp. 

Turismekonomprogrammet, Turismprogrammet och Fristående studerande, HT 2013. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur planeringsprocessen av 

bröllopsarrangemang går till och hur bröllopskoordinatorer försöker skapa värde för sina 

kunder. 

I koppling till syftet ställdes följande forskningsfråga: 

 Hur kan bröllop arrangeras för att skapa kundvärde? 

Metod 
Denna uppsats består av en kvalitativ undersökning som antog en induktiv ansats. Detta föll 

sig naturligt för oss eftersom vårt intresse av bröllopsindustrin och bröllopskoordinatorer 

gjorde att vi ville komma vårt problemområde nära och få en mer djupgående inblick, hellre 

än en bred bild. Den empiriska studien består av nio intervjuer med bröllopskoordinatorer 

runtom i Sverige och två nygifta par som har använt sig av en bröllopskoordinator vid 

planeringen av deras bröllop.  

Slutsatser 
Genom den teoretiska och empiriska analysen har vi kommit fram till att bröllopsplanering är 

en komplex och tidskrävande process som består av många detaljer. Bröllopskoordinatorer 

arbetar mycket med kundanpassning och behöver brudparens medverkan, mest i form av 

information om önskemål, för att kunna utföra sitt arbete och på så sätt ge bra servicekvalitet. 

På grund av att de arbetar nära med brudparen skapas nära och intensiva relationer till 

brudparen som dock oftast bryts efter bröllopet. Tack vare detta kan bröllopskoordinatorerna 

generera värden för dem vilket även leder till att god kundtillfredsställelse.  
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Abstract 
The purpose with this essay is to describe and analyze how the wedding planning process 

looks like and how wedding coordinators work to create value for their customers.  

In connection to the purpose this following research question was asked: 

 How can weddings be arranged in order to create customer value? 

This essay is based on a qualitative research and presumes an inductive approach. Our interest 

in the wedding industry and wedding coordinators made us want to come closer to our subject 

area and get a more profound insight, rather than a wider picture of it. The empirical study 

consists of interviews with nine different wedding coordinators all across Sweden as well as 

two newlywed couples that have gotten help by wedding coordinators when planning their 

own weddings.  

The empirical and theoretical analysis has shown that planning a wedding is a complex and 

time-consuming process that consists of many details. Wedding coordinators work a lot with 

customization and need the bridal couple’s contribution of information and desires, in order to 

be able to perform their job and give great service quality. Because they are working so close 

together with the bridal couple, close and intense relations are established with the couple, but 

are however more often than not broken up after the wedding. Because of this the wedding 

coordinators are able to generate value to the bridal couple, which also leads to good customer 

satisfaction.  

Key words: Value, Customer value, Event planning, Personalization, Customization, 

Customer relations, Customer satisfaction, Service quality 
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1. INLEDNING 
I detta inledningskapitel kommer forskningsområdet som denna uppsats kommer att handla om 

introduceras med hjälp av en kort presentation av bröllopsindustrin, samt en problemdiskussion som 

belyser varför undersökningen är av värde. 

1.1 Bakgrund 
Bröllop har blivit allt mer populära och antalet som gifter sig i Sverige varje år har ökat under 

de senaste 15 åren. År 2010 gifte sig strax under 51 000 par i Sverige (Statiska centralbyrån 

(SCB) u.å.). I dagens samhälle lever det drygt tre miljoner individer som är gifta och 

bröllopen har därmed ökat med 27 procent de senaste tio åren i Sverige. Att gifta sig har ökat 

och minskat i popularitet under årens gång, vilket visade sig under 1960-talet då giftermålen 

minskade markant (Ohlsson-Wijk 2012). Trenden vände, om än bara lite, efter Lady Dianas 

pampiga prinsessbröllop som bevakades intensivt i media, vilket inspirerade många till att 

gifta sig (Knuts & Järvenhag 2010). Det riktiga uppsvinget av giftermål kom dock i slutet av 

1990-talet (Ohlsson-Wijk 2012).  

Specifika år, datum och livshändelser som till exempel födelsedagar då bruden, brudgummen 

eller båda fyller jämnt, har visat sig vara eftertraktade. År 2000 märktes en tydlig vigseltopp 

då det ansågs vara speciellt att ha ett millenniumbröllop (Ohlsson-Wijk 2012). 

Bröllopstidningar och annan populärkultur runt millenniumskiftet framhävde att år 2000 

skulle bli ett stort år för bröllop, vilket ledde till att det faktiskt blev så eftersom blivande 

brudpar skyndade sig att boka lokaler och bröllopsdatum för att inte gå miste om sitt egna 

speciella bröllop (Boden 2003).  

Bröllopsarrangemang har gått från att vara en tradition att följa tidigare generationers fotsteg 

till att bli mer individinriktade, där brudparet är med och bestämmer hur bröllopet ska 

arrangeras (Otnes & Pleck 2003; Knuts 2006). Idag säljs bröllopsarrangemangen mer som en 

personlig upplevelse där ett bröllop skräddarsys på ett sätt som ska tilltala brudparet och möta 

deras efterfrågan (Knuts 2006). Att giftasåldern i världen har ökat, betyder också att bröllop 

och äktenskap inte längre kan ses som en övergång från ungdom till vuxen som det förr var. 

Bröllopen har även gått från att vara relativt små till att öka mer och mer i storlek. Den största 

orsaken till detta är utvecklingen av det som Otnes & Pleck (2003) kallar för den romantiska 

konsumentkulturen som innebär att allt fler varor och tjänster har blandat sig in i 

bröllopsvärlden och på så sätt blivit viktiga för att brudpar ska kunna fira sin stora dag på rätt 
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sätt. Detta kan ha sin grund i sagor då sagor påverkar vårt sätt att se och tro på kärlek. 

Konsumentmarknaden har tillsammans med Hollywood och dess många filmer målat upp en 

bild av hur brudparet ska börja sitt ’happily ever after’ (bland annat genom stora och pampiga 

bröllop) och att alla förtjänar sitt lyckliga slut precis som Askungen och andra sagofigurer 

(Otnes & Pleck 2003). 

Att möjligheten att fira sin kärlek som man själv vill finns samt att brudparet själva, med eller 

utan professionell hjälp kan konstruera sitt drömbröllop har troligtvis lett till att 

uppmärksamheten av bröllop har ökat (Boden 2003). Ett par som vill ingå i äktenskap kan 

välja att göra detta på olika sätt, till exempel genom att arrangera ett bröllop eller att vigas 

utan något större firande (Otnes & Pleck 2003; Knuts 2006). 

När väl brudparet bestämt sig för att gifta sig ställs de inför olika beslut angående bröllopet så 

som stil, traditioner och kostnader som är några viktiga aspekter i planeringen av ett bröllop. 

Brudparet bestämmer sig för hur de vill gifta sig, om de vill ha ett stort eller litet bröllop, om 

bröllopet ska ha ett visst tema, om de har vissa krav på sina gäster och så vidare. Olika 

traditioner spelar olika stor roll i bröllopet för olika brudpar. Vissa vill göra precis allt enligt 

traditioner, andra vill göra små undantag och göra bröllopet lite mer personligt, medan andra 

går tvärtemot traditionerna och bjuder på ett bröllop utöver det vanliga (Boden 2003). 

1.2. Problemdiskussion 
Bröllop består av de riter och ceremonier som hålls när ett par ingår i äktenskap 

(Nationalencyklopedin 2014). Vidare sägs det vara en festlig samling som ett brudpar 

anordnar för sig själva och deras närstående såsom släkt och vänner. Samlingen kan vara 

utformad på olika sätt baserat på brudparets önskemål och intressen (Knuts 2006). När 

brudpar ska planera sitt bröllop kan de välja att sköta all planering själva, tillsammans med 

närstående, eller så kan de välja att ta hjälp av en bröllopskoordinator. Rutherford Silvers 

(2012) förklarar att eventplanering är en mycket komplex process. Hon säger även att det är 

väldigt svårt för människor som inte medverkar i processen att förstå dess komplexitet. De 

som anordnar bröllop kallar Matthews (2008) för planerare. Det finns många olika 

benämningar på bröllopskoordinatorer, bland annat, bröllopsarrangörer, bröllopskonsulter, 

bröllopsfixare med mera (Fest & bröllopsagenturen u.å.), men i denna uppsats kommer 

benämningen bröllopskoordinator att användas kontinuerligt. Olika bröllopskoordinatorer 

erbjuder olika service till sina kunder, men överlag erbjuder de flesta att hjälpa till med hela 

arrangemanget av bröllopet eller med konsultation av vissa delar (Anna P Bröllopskoordinator 
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u.å.; Fest & bröllopsagenturen u.å). De förväntningar en individ har på en upplevelse ser olika 

ut för olika individer, då Grönroos (2008) hävdar att förväntningarna uppstår av tidigare 

erfarenheter. Om företagen inte kan hantera kundens olika förväntningar och inte är flexibel 

kan olika problem uppstå, så som att kunden blir missnöjd med tjänsten. 

I uppbyggnaden av en produkt eller tjänst finns olika sätt att nå det förväntade målet. Tjänster 

kan enligt Lovelock (2001) klassificeras på olika sätt beroende på hur standardiserade eller 

kundanpassade de är. Standardiserade serviceföretag erbjuder i princip likadana tjänster till 

alla sina kunder där tjänsterna enligt Echeverri & Edvardsson (2012) oftast är väldigt 

rutinerade och starkt repetitiva. Dock menar Wilson et al. (2008) att standardisering inom 

tjänstesektorn oftast är kunddefinierat och kan fungera i enklare typer av tjänster, som 

exempelvis lokal busstrafik (Echeverri & Edvardsson 2012). En kundanpassad produkt eller 

tjänst innebär enligt Valenzuela, Dhar & Zettelmeyer (2009) att företag utgår efter kundens 

preferenser för att bygga upp produkten eller tjänsten. Ett problem för företagarna kan vara att 

ta reda på vad kundernas preferenser är eftersom att varje kund är unik och efterfrågar olika 

saker. Om inte företagen lyckas ta reda på kundens preferenser på ett effektivt sätt för att 

kunna anpassa tjänsten efter dem kan missnöje uppstå för kunden, vilket kan leda till att 

kunden inte upplever något värde i tjänsten.  

Konsultation kan ses som en tilläggstjänst i kundanpassningen som är till för att generera 

kundvärde. Ibland räcker det inte med allmän information för att kunderna ska få ett klart svar 

på sina frågor och funderingar, då kan en konsultationstjänst komma bra till hands där 

tjänsteleverantören tillsammans med kunden kan gå in på djupet på problemen och försöka 

hitta en så skräddarsydd lösning som möjligt för kunden (Bruhn & Georgi 2006; Lovelock 

2001). Svårigheten för företagen med detta skulle kunna vara att veta när den allmänna 

informationen är tillräcklig och när det behövs mer för att kundens önskningar ska uppfyllas. 

Det är inte alltid lätt att förstå kundens önskningar och förhoppningar. Vidare framhäver 

Lovelock (2001) rådgivning som ett mer ingående sätt av konsultation, då rådgivning anses ta 

ytterligare ett steg för att få kunden att förstå situationen så att de lättare kan komma fram till 

en passande lösning.  

Ett annat sätt som företag kan bygga upp en produkt eller tjänst är genom att färdigpaketera 

(Deng & Kahn 2009). Författarna nämner att paketering är väsentligt vid kundens köpbeslut 

eftersom kundens uppfattning påverkas av produktens eller tjänstens innehåll, färger och 

grafik. 
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Kunden har gått från att vara passiv i väntan på att bli tilldelad värde till att bli medskapare av 

sitt eget värde. Samtidigt har även företagen gått från att vara standardiserade 

värdeproducenter till att bli mer av en hjälpande hand för kunden i den medskapande 

processen av värde (Chan, Yim & Lam 2010). Värde benämns vara relationen mellan det som 

kunden uppfattar att denne kommer få i förhållande till priset som denne betalar (Christopher, 

Payne & Ballantyne 2002; Löfgren 2004). Värden uppfattas olika av olika individer, vilket då 

kan leda till att det blir svårt att fastställa vad värde innebär och hur det skapas för varje 

individ. Det är svårt att veta om företag kan skapa tjänster som genererar kundvärde utan 

kundens medverkan och om de kan försöka styra värdeskapandet när så många teoretiker 

hävdar att det är kunden som skapar värdet. 

Bröllopsmarknaden har utvecklats och består av många olika professionella aktörer som är 

inblandade i planeringen, allt från guldsmeder och konditorer till florister och fotografer 

(Järvenhag & Knuts 2010). När det finns så många detaljer som brudparen har att tänka på 

kan det lätt bli förvirrande och jobbigt att planera sitt bröllop, vilket kan leda till att brudparet 

väljer att anlita en bröllopskoordinator. En ökning av giftermål har sannolikt ökat efterfrågan 

på bröllopskoordinatorer och deras tjänster och det är då intressant att se hur denna bransch 

ser ut idag i Sverige. Det är därför även mycket intresseväckande att ta reda på hur 

bröllopskoordinatorer arbetar med sina kunder, vilket har lett fram till denna forskningsfråga: 

 Hur kan bröllop arrangeras för att skapa kundvärden? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur planeringsprocessen av 

bröllopsarrangemang går till och hur bröllopskoordinatorer försöker skapa värde för sina 

kunder. 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning som har gjorts i denna uppsats är att enbart svenska bröllopskoordinatorer 

studeras och inte bröllopskoordinatorer från andra länder.  
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2. METOD 
I metodavsnittet presenteras de metoder och de tillvägagångssätt som hjälpt forma denna uppsats. Det 

avslutas med en kritisk granskning av de valen som har gjorts för att skriva detta arbete. 

2.1 Forskningsansats  

Då en undersökning av ett fenomen ska göras finns olika ansatser om hur forskaren ser på 

förhållandet mellan teori och praktik. Dessa ansatser är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats 

(Patel & Davidson 2011). Induktiv ansats innefattar att forskaren utgår från att hitta ett 

fenomen ute på fältet (Bryman & Bell 2005; Patel & Davidson 2011). Patel & Davidson 

(2011) påpekar även att en induktiv ansats kan vara riskabelt för undersökningen av ett 

fenomen, då den antas vara fri från fastställd vetenskap, men i själva verket finns ingen 

påtaglig kännedom om teorins räckvidd för fenomenet. Eftersom att forskningen inte utgår 

från teorier innebär detta att arbetet sker förutsättningslöst, vilket kan leda till att forskarens 

egna idéer och föreställningar kan påverka de teorier som denne producerar. 

Vid den induktiva ansatsen kan forskaren vara mer eller mindre strikt vid tillvägagångssättet 

(Bryman & Bell 2005). Det strikta tillvägagångssättet kan förklaras så som Graziano & 

Raulin (2013) förklarar induktion, när forskaren går från ett särskilt fenomen till en mer 

allmän syn. Bryman & Bell menar att forskaren samlar in data från fältet för att sammanställa 

dessa och hitta mönster av begrepp, som sedan relateras till varandra genom orsaks-

samband.  Detta är vad Patel & Davidson (2011) påpekar när de säger att forskaren följer 

upptäckandets väg, då denne väljer att studera forskningsobjektet utan att applicera 

existerande teori på fenomenet först, för att sedan formulera en teori utifrån informationen 

från fenomenet. Bryman & Bell (2005) betonar att komplexiteten med detta tillvägagångssätt 

är att fastställa mönstren av teoretiska begrepp, då det kan vara svårt att veta vad som är 

teoretiska begrepp. Bryman & Bell (2005) tar upp det andra tillvägagångssättet som är mindre 

strikt, vilket innebär att undersökningen utgår från vetenskapliga teorier där data preliminärt 

samlas in för att sedan undersöka detta i empirin. Det som forskaren gör är att försöka hitta 

passande data från den vetenskapliga teorin innan fenomenet undersöks i empirin. Det går inte 

att skapa ett färdigt mönster från de insamlade teorierna, eftersom den empiriska 

undersökningen avgör om ett mönster kan fastställas. Vid empiriinsamlingen induceras 

fenomenet med grunden från teorierna. Det minst induktiva tillvägagångsättet är att utgå ifrån 

teorin som bas för undersökningen. En modell skapas då med hjälp av en sammanställning av 

relevant teori som sedan används för att strukturera och analysera empirin. Det bör observeras 

att den induktiva ansatsen fortfarande grundar sig på empirin där undersökningen görs på 
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oberoende variabler från empirin, men att teorin används mer i form av ett mönster för 

undersökningen (Bryman & Bell 2005). Under undersökningsprocessen valdes relevanta 

teorier som preliminärt samlades in och användes i undersökningen ute på fältet. Teorierna 

användes som ett stöd till undersökningen, då vi ansåg att det var svårt att definiera teoretiska 

begrepp utifrån det vi tidigare visste om ämnet. 

Vid en deduktiv ansats relateras befintliga vetenskapsteorier med empirin. Forskaren utgår 

från en hypotes som denne testar ute på fältet. Denna ansats kräver en objektivitet för det som 

ska undersökas, eftersom forskaren utgår från en fastställd teori då allt ska vara baserat på en 

realistisk forskningsansats. Det kan bli svårt för forskaren att upptäcka nya fenomen på detta 

sätt, då forskaren kan bli låst till den befintliga teorin (Patel & Davidson 2011). 

En abduktiv ansats kan sägas vara en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Vid en 

abduktion utgår forskningen från en mer långvarig och detaljerad undersökning. 

Utgångspunkten är från empirin vid undersökningen av ett fenomen som sedan kopplas till 

teorier, vilket sedan återigen förankras till empirin för att fastsälla fenomenet på ett realistiskt 

sätt. Eftersom ansatsen är uppbyggd på en preliminär hypotes, som forskaren tagit fram, kan 

risken bli att denne utgår från en forskningssyn som är subjektiv, vilket kan leda till att 

undersökningen inte blir tillförlitlig (Patel & Davidson 2011). 

2.2 Undersökningsmetoder 

För att forskningen om ett fenomen ska vara möjlig och för att den på ett bra sätt ska ge nyttig 

kunskap är det viktigt att använda sig av olika metoder för att undersöka och komma fram till 

ett resultat (Ahrne & Svensson 2011). De metoder som förekommer inom 

samhällsforskningen är kvalitativa och kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson 2011; Olsson 

& Sörensen 2011). Det finns grundläggande skillnader mellan dessa två metoder, vilket gör 

att de lämpar sig olika bra för olika typer av forskningsfrågor (Bryman 2011). Den 

kvantitativa forskningsmetoden lägger enligt Bryman (2011) stor tyngd på kvantifiering och 

Eliasson (2013) understryker att den övergriper sådant som gärna ska beskrivas med siffror, 

det vill säga statistik av olika slag (Ahrne & Svensson 2011). Den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpar sig enligt Ahrne & Svensson (2011) bättre för mer djupgående 

undersökningar. Bryman & Bell (2005) förklarar att den kvalitativa metoden fokuserar på att 

skapa en förståelse för fenomenet som studeras utifrån individens syn och hur denne tolkar sin 

vardag. Därmed tar forskaren hänsyn till det som sägs i individens uttalande, vilket leder till 

ett subjektivt synsätt. Detta påpekar även Patel & Davidson (2011) då de förklarar att vid en 
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kvalitativ metod sker bearbetning av material med hjälp av till exempel genomförda 

intervjuer. 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning eftersom målet var att göra en 

djupgående undersökning av bröllopskoordinatorers arbete med sina kunder, då vi 

eftersträvade grundliga beskrivningar och förklaringar till koordinatorernas arbetssätt. För att 

kunna få en djupare inblick ansågs kvalitativa intervjuer var mer lämpade än kvantitativa 

enkätundersökningar eftersom en slags personlig närhet och kontakt med respondenterna 

behövdes för att få den information som eftersträvades. Olsson & Sörensen (2011) förklarar 

hur kvalitativa metoder karaktäriseras av ett närhetsperspektiv till undersökningsproblemet 

och hur forskare som använder sig av metoden behöver och vill ha en öppen interaktion med 

informanterna. Som tidigare nämnt så lockar den kvalitativa metodens möjligheter till 

djupgående studier och undersökningar av ett brett spektrum forskare att välja den. 

Vid förberedelsen av en kvalitativ studie är det, enligt Yin (2011), viktigt att fundera på tre 

punkter: (1) Ett ämne som man ämnar studera, (2) en metod för hur man ska samla in data och 

(3) källor till datainsamling, som oftast är kandidater som kan bidra med nyttig information 

om ämnet i fråga och som är insatta i branschen. Av gemensamt intresse för bröllopsindustrin 

valdes därför bröllopsindustrin som forskningsgrund till uppsatsen där fokus ligger i 

kundmedverkan och värdeskapande hos bröllopskoordinatorn. Tillvägagångssätt med val av 

datainsamling och val av källor beskrivs utförligare i nästa delkapitel. 

2.3 Datainsamling och urval 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 

Primärdata, är den data som forskaren har samlat in till ett visst ändamål (Olsson & Sörensen 

2011). Dessa data har forskaren själv producerat och styrt genom att kontrollera hela 

undersökningsprocessen (Eliasson 2011). De primärdata som denna uppsats bygger på har 

samlats in med hjälp av intervjuer. Dessa intervjuer framställs enligt Yin (2011) som en 

interaktion mellan en intervjuare och en deltagare. Denna slags intervju utgår ifrån en 

tankeram av frågor som forskaren har tagit fram relaterade till studien, men under intervjuens 

gång kommer specifika frågor som ställs till deltagaren att variera (Yin 2011). Detta påpekar 

Ahrne & Svensson (2011) är en fördel eftersom att intervjuaren kan anpassa frågorna och 

ställa dem i annorlunda ordning efter situationen och på så sätt få svar på andra frågor som 

dyker upp. De påpekar att intervjuaren inte blir lika objektiv och neutral vid denna metod, 

vilket kan göra att intervjuaren påverkar deltagarens svar genom att ändra frågorna (Ahrne & 
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Svensson 2011). Målet med en kvalitativ intervju är, enligt Olsson & Sörensen (2011), att få 

en bild av det som den intervjuade vill förmedla. För att kunna få en bild av det deltagaren 

berättar behöver forskarens frågor vara öppna så att deltagaren själv får berätta med egna ord 

som de själva formulerar och inte endast svara på frågorna med intervjuarens ord (Yin 

2011).  Yin (2011) hävdar att en kvalitativ intervju kräver ett intensivt lyssnande av 

intervjuaren för att kunna ta in och förstå vad deltagaren berättar, det direkt sagda och 

undertoner. De intervjuerna som utfördes under denna forskning gjordes via telefon, Skype 

och mail. Personliga intervjuer var dessvärre inte möjliga på grund av distans och ekonomiska 

hinder. Intervjuerna var semi-strukturerade, som Bryman & Bell (2005) påpekar är när 

forskaren utgår från en intervjuguide innehållande teman som ska tas upp, vilket gör att 

respondenten kan utforma svaret på sitt eget sätt. Inom denna intervjuform kan forskaren 

ställa följdfrågor och anpassa följden av frågor efter situationen (Bryman & Bell 2005). Dock 

blev mailintervjuerna strukturerade då specifika frågor skickades till respondenterna.  

Sekundärdata är information som andra forskare har sammanställt, till exempel 

bokföringsdata eller vetenskapliga artiklar (Olsson & Sörensen (2011). Dessa sekundärdata 

har analyserats av forskarna som samlat in den efter deras egna utgångspunkter, vilket har 

gjort dessa data styrd och anpassad efter forskarens ändamål (Eliasson 2013). De 

sekundärdata som har använts i denna studie är information från olika hemsidor och en 

doktorsavhandling. 

2.3.2 Urval 

I en kvalitativ forskning brukar urvalet av de enheter som ska ingå i studien vid insamling av 

primärdata, vara ett avsiktligt urval, som menas att urvalet görs medvetet (Yin 2011). Denna 

urvalsmetod är den som använts i vår studie. Målet med urvalet är att välja de 

datainsamlingsenheter som kan ge den mest talrikaste data som är mest relevant för studiens 

ämne (Yin 2011). Eliasson (2013) kallar denna urvalsmetod för subjektivt urval, vilket han 

lägger fram som en metod då forskaren själv väljer ut deltagare i studien utifrån att forskaren 

vet att denne är välinformerad om ämnet. Vid valet av dessa datainsamlingsenheter bör 

forskaren välja ut deltagare som kan ha andra åsikter om ämnet, enligt Yin (2011), för att inte 

snedvrida och vinkla studien efter forskarens egna förutfattade meningar om ämnet.  

Antal datainsamlingsenheter väljs utifrån ämnets komplexitet och djupet i datainsamlingen 

från varje enhet. Ett komplext ämne kan väljas att studeras utifrån ett större antal fall, vilket 

kan ge en ytligare nivå av data, eller ett mindre antal fall som kan studeras mer ingående (Yin 
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2011). En forskare bör sträva efter att samla data som är relativt oberoende av individers 

personliga uppfattningar av fenomenet, detta kan öka med hjälp av att fler deltagare (Ahrne & 

Svensson 2011). 

För att samla in det data som behövdes för att skriva denna uppsats intervjuades nio 

bröllopskoordinatorer samt även tre brudpar som har anlitat en bröllopskoordinator. 

Brudparen intervjuades för att vi skulle få information ur deras synvinkel också. Dock erhölls 

aldrig svar från ett av brudparen. Nedan presenteras dessa respondenter.  

Bröllopskoordinatorer: 

Mikaela Cadbrand, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2012 och driver sin egen firma 

Brudagenten i Norrköping. (Telefonintervju den 5 december 2013.) 

Mariella Gink, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2003 och driver Wedding Planner 

Stockholm. (Skypeintervju den 6 december 2013.) 

Camilla Haraldsson, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2005 och driver Fest & 

Bröllopsagenturen i Borås tillsammans med Malin Johansson. (Skypeintervju den 5 december 

2013, samt den 9 december 2013.) 

Jeanette Hoffman, arbetar som bröllopskonsult och driver Merriday i Stockholm. 

(Telefonintervju den 5 december 2013.)  

Tove Leijon, en av de första bröllopskoordinatorerna i Sverige, nu mera utbildningsansvarig 

och mentor på Bröllopsakademin som hon även är grundare av. (Telefonintervju den 4 

december 2013.) 

Ulrika Ludvigsson arbetar som bröllopskoordinator sedan 2009 och driver företaget Tager Du 

i Båstad. (Skypeintervju den 4 december 2013.)  

Louise Ojeda, arbetar som bröllopskoordinator och driver Right Style i Stockholm. 

(Telefonintervju den 4 december 2013.) 

Anna Persson, arbetar som bröllopskoordinator och driver sin egen firma Anna P 

Bröllopskoordinator i Jönköping. (Mailintervju den 10 december 2013.)  
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Kim Svensson Bergström, arbetar som bröllopskoordinator och driver Bröllopsarrangören i 

Färjestaden. (Mailintervju den 8 december 2013.) 

Brudpar: 

Romeo och Julia, anlitade en bröllopskoordinator och gifte sig 15 juni 2013. (Mailintervju 

den 11 december 2013.) 

Tristan och Isolde, anlitade en bröllopskoordinator och gifte sig 17 augusti 2013. 

(Mailintervju den 16 december 2013.) 

2.4 Operationalisering 
Patel & Davidson (2011) nämner att operationalisering är när forskaren översätter teoretiska 

begrepp till intervjufrågor. Detta görs, enligt Johannessen & Tufte (2003), för att de generella 

teoretiska begreppen ska bli mer konkreta. Nedanför finns en sammanställning av vår 

operationalisering av de termer vi har använt oss av. 

Termer: Intervjufrågor till 

Bröllopskoordinatorer: 

Intervjufrågor till 

Brudparen: 

Eventplanering - Hur går det till att arrangera 

bröllop? 

- Vilka faktorer anser ni är viktigast 

vid bröllopsplaneringen? 

- Hur många bröllopsarrangörer är 

inblandade i ett bröllop? 

- Hur lång tid kan det ta att arrangera 

ett bröllop? 

- Arbetar ni med ansvarsfördelning 

hos personalen? 

- Hur jobbar ni med era 
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samarbetspartners? 

Kundanpassning - Hur arbetar ni med brudparet? 

- Hur anpassar ni er till brudparen? 

- Hur tillgängliga är ni för era 

brudpar då det gäller öppettider och 

kommunikationsmöjligheter? 

- Hur tillmötesgående var 

bröllopskoordinatorn? 

 

 

Kundens roll och 

medverkan 

- Vad är er roll respektive brudparens 

roll i planeringsprocessen? 

- Hur jobbar ni med att förbättra 

brudparets förmåga att medverka i 

planeringsprocessen? 

 

 

Kundrelationer - Hur pass nära relationer utvecklar ni 

med brudparen? 

- Arbetar ni med att bevara era 

relationer med brudparen? 

- Har ni haft relationer till brudpar 

som har fortsatt efter bröllopet? 

 

 

Sevicekvalitet - Hur hanterar ni problem som kan 

dyka upp under planeringsprocessen? 

- Gör ni några utvärderingar av 

brudparens upplevelse efter 

bröllopet? 

- Har ni någon speciell utbildning för 

att kunna arbeta som 

- Vad hade ni för 

förväntningar på 

bröllopskoordinatorn? 
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bröllopsarrangör? 

- Har ni några krav på utbildningar 

hos personalen? 

-Vidareutbildar ni er personal? 

Kundtillfredsställelse - Hur jobbar ni för att göra brudparet 

nöjda?  

- Vad var det bästa med 

planeringen av bröllopet? 

- Vad var mindre bra med 

planeringen av bröllopet? 

Kundvärde - Vilka värden anser ni att ni tillför 

brudparet? 

- Hur arbetar ni för att skapa värde 

för brudparet? 

- Hur arbetar ni för att skapa bra 

upplevelser för brudparet? 

- Vad fick ni ut av att  anlita 

en bröllopskoordinator? 

- Vad för slags värde 

upplevde ni att ni fick av att 

anlita en 

bröllopskoordinator? 

2.5 Reliabilitet och validitet  

Creswell (2013) nämner att kvalitativa ansatser länge har setts som mindre trovärdiga än 

kvantitativa ansatser som visar resultat med siffror. Den kvalitativa metoden har fått kritik för 

att den inte riktigt kan hålla fast vid reliabiliteten på samma sätt som den kvantitativa på 

grund av att det lättare kan uppkomma tolkningsfel. Han nämner att reliabiliteten kan stärkas 

om exempelvis intervjuerna spelas in för att lättare kunna transkriberas. Intervjuerna som 

hjälpte till att bygga upp denna uppsats spelades in just för att det skulle bli lättare att 

transkribera dem och för att på så sätt öka trovärdigheten i tolkningen av respondenternas 

svar. Johannessen & Tufte (2003) nämner att reliabilitet har med studiens data att göra, valet 

av dessa data, insamlingsprocessen och bearbetningen av den. Eftersom data är en 

representation och tolkning av verkligheten nämner de att det är viktigt att den är bra och 

relevant för undersökningsfenomenet.  
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Inom ramen av trovärdighet (validitet) visar Bryman & Bell (2005) fyra delmoment som 

påverkar bedömningen av forskningen. Dessa fyra delmoment är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet innebär att 

forskaren kan skapa autenticitet i resultatet från empirin, alltså skapa äkthet i resultatet om 

fenomenet som studerats (Bryman & Bell 2005). Enligt Patel & Davidsson (2011) bör 

forskare ha en till person bredvid sig under intervjuerna för att kontrollera reliabiliteten. Dessa 

två personer som är med vid intervjutillfället ska då skriva ned intervjusvaren parallellt och 

sedan jämföra dessa för att öka reliabiliteten (Patel och Davidsson 2011). Vid två av 

telefonintervjuerna satt två stycken och antecknade samtidigt som samtalet även spelades in. 

De resterande telefon- och Skypeintervjuerna hölls av enbart en person, dock spelades de som 

tidigare nämnt in vilket ökade reliabiliteten. Överförbarhet handlar om att resultatet är så 

utförligt skrivet att det går att överföra resultatet till en annan miljö, vilket Bryman & Bell 

(2005) beskriver. Författarna påpekar att denna överförbarhet kan öka genom att forskaren 

redogör detaljer, vilket gör att andra personer kan få en databas som de kan använda för att 

bedöma om resultaten är överförbara till en annan miljö. Vid redovisningen av den insamlade 

empirin har vi försökt att redovisa datan så detaljerat som möjligt för att öka överförbarheten. 

Pålitlighet beskriver författarna ökar genom att tydliga redogörelser för varje del av 

forskningsprocessen finns tillgänglig, till exempel problemformulering, val av 

undersökningspersoner etc. Genom att dessa delar finns kan läsare skapa sig en bättre 

förståelse för vad som har gjorts och detaljerna i redogörelsen skapar en känsla av äkthet. I 

metodkapitlet om urval presenterades de respondenter som intervjuades för insamling av data 

för uppsatsen, vilket ger läsaren bättre förståelse av tillvägagångssättet. Möjlighet att styrka 

och konfirmera innebär i vilken utsträckning resultaten kan styrkas. Detta görs genom att det 

är uppenbart genom hela studien att forskaren inte låter personliga värderingar påverka 

utförandet och slutsatserna av en undersökning (ibid.). Under hela studien har vi försökt att 

inte låta våra personliga värderingar påverka studien.   

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det vissa kriterier för äkthet, vilka är att ge en rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet. Med rättvis bild menas att de olika åsikterna och uppfattningarna av de 

intervjuade ska komma fram på ett rättvist sätt för att kunna måla upp en bild av deras sociala 

uppfattningar (Bryman & Bell 2005). Genom att intervjuerna har spelats in har vi kunnat 

citera och presentera respondenternas åsikter och uppfattningar utan att misstolka. Ontologisk 

autenticitet innebär att undersökningen bör ge de medverkande en bättre förståelse över sin 
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sociala situation (Bryman & Bell 2005). Genom att respondenterna kan läsa denna uppsats 

kan de skapa en större förståelse av sin sociala verklighet, samt andras upplevelser som nästa 

kriteriet handlar om. Med pedagogisk autenticitet menas att undersökningen ska bidra till att 

deltagarna får en bättre bild över hur andra personer i samma miljö upplever saker och ting. 

Undersökningen bör även medföra att de medverkande i den ska kunna förändra sin situation 

om de vill, vilket handlar om katalytisk autenticitet, och den taktiska autenticiteten syftar på 

att undersökningen ska ge deltagarna bättre möjligheter för att vidta dessa åtgärder (Bryman 

& Bell 2005). Genom att denna uppsats skickas till respondenterna kan de välja att ta del av 

deras upplevelse och andras upplevelse, samt att de kan välja att ta lärdom av sin situation 

som presenteras och på så sätt kunna vidta åtgärder för att kunna ändra sin situation.  

2.6 Metodkritik 
I tillvägagångssättet, som valdes för att samla in data till denna uppsats, finns vissa element 

som kan försvaga dess kvalitet. Som tidigare nämnt fanns varken tid eller ekonomi för att åka 

och träffa alla respondenterna personligen, vilket resulterade i att intervjuerna fick göras via 

mail, Skype och telefon. Att inte hålla en personlig intervju säger Johannessen & Tufte (2003) 

gör att det blir svårt att läsa av intervjupersonen. Telefon- och främst mailintervjuerna gjorde 

det ganska svårt att läsa av respondenterna, medan Skypeintervjuerna gav den möjligheten 

eftersom vi kunde se respondenterna trots avståndet, vilket gjorde att intervjun blev lite mer 

personlig. Kumar (2005) hävdar att kvaliteten av en intervju beror på kvaliteten av 

interaktionen med respondenterna. Med detta i åtanke kan vår uppsats brista i kvaliteten på 

grund av bristen på personlig interaktion med intervjupersonerna. Kumar (2005) nämner även 

att intervjuaren kan påverka respondenternas svar genom utformningen av de frågor som 

ställs. För att inte påverka respondenternas svar försökte vi att inte ställa ledande frågor.  

Antalet respondenter i form av brudpar, som hade anlitat en bröllopskoordinator, var svårt att 

få tag på och tiden räckte inte till. Bröllopskoordinatorerna fick frågan om de hade möjlighet 

att ge oss kontaktuppgifter till brudparen, vilket resulterade i tre brudpar, dock ett som inte 

skickade några svar.  Vissa bröllopskoordinatorer som tillfrågades hade inte möjligheten att 

dela med sig av brudparens kontaktuppgifter till oss. Detta ledde till att informationen ur 

brudparens synvinkel blev ganska svag.  

En annan aspekt som är relevant att ta upp är att flertalet av bröllopskoordinatorerna hade 

samma utbildning från Bröllopsakademin, vilket kan göra att dessa personer kan ha svarat 
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liknande eftersom att de har influerats av denna utbildning och fått liknande kunskaper och 

följer liknande tillvägagångssätt i sitt arbete.   
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3. LITTERATURÖVERSIKT OCH TEORETISK REFERENSRAM 
I nedanstående kapitel presenteras de akademiska teorier som utgör grunden till uppsatsen. Kapitlet 

är uppdelat i tre delkapitel. Processen kring eventplanering tillsammans med teorierna kring 

kundanpassning och kundens roll och medverkan tas upp i det första delkapitlet. Vidare tas teorier 

kring kundrelationer upp för att sedan sammanvävas i av ett kapitel om värdeskapande som 

presenterar vikten av servicekvalitet, kundtillfredsställelse och kundvärde i service. 

3.1 Processen 

3.1.1 Eventplanering 

Rutherford Silvers (2012) nämner tio olika typer av event. Denna uppsats kommer att 

koncentreras på en av de tio typerna, den som författaren kallar för sociala-/livscykel-events. 

Denna typ av event är oftast privata tillställningar som kräver en inbjudan och som firar någon 

stor livshändelse eller andra kulturella, traditionella eller religiösa högtider. Allen (2000) 

jämför eventplaneringsprocessen med filmregissering när hon förklarar att när eventet börjat 

finns det ingen återvändo. Det finns flera olika saker att tänka på för en eventarrangör när ett 

event ska planeras (Allen 2000). Det första är den ekonomiska faktorn, hur mycket pengar 

som kan spenderas på eventet. Det är bland de viktigaste faktorerna eftersom arrangören 

behöver kunna planera ett event utefter budgeten och hålla sig till den. Rutherford Silver 

(2012) hävdar att arrangören främst tänker på varför, för vem, var och när eventet ska hållas, 

samt även vad meningen med det är. Vidare säger författaren att frågorna hur ska det fixas 

och hur mycket det kommer att kosta ska ställas. Det är viktigt att identifiera meningen med 

eventet och vad människorna som kommer att närvara har för behov och krav för att de ska bli 

nöjda med eventet. Att känna sin kund är nyckeln till ett lyckat event, därför behöver 

arrangören skapa en kundprofil där information om kunden och dess önskningar finns 

väldokumenterade för att underlätta planeringsprocessen (Rutherford Silver 2012). Det är 

dessutom enligt Allen (2000) viktigt att som arrangör kunna visualisera eventet långt i förväg 

för att eventet ska bli lyckat. Det hjälper arrangören att kunna planera eventet steg för steg och 

på så sätt undvika onödiga överraskningar.  

Vid eventplanering finns det viktiga aspekter som arrangören beaktar. Den första är timing, 

som är a och o i eventplanering (Allen 2000; Rutherford Silver 2012). Det är viktigt att veta 

vid vilken tid på året det är bäst att hålla eventet, samt även vilken dag och vid vilken tid på 

dygnet. Att känna sin kund och veta vad denne efterfrågar är därför avgörande i detta fall 

(Allen 2000). En annan typ av timing är att se till att hinna planera och organisera eventet till 

det utsatta datumet. Därefter är pengar en annan aspekt som beaktas, vilket har nämnts 
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tidigare. Vidare är personalen en viktig aspekt som ska tas hänsyn till, då arrangören behöver 

veta hur mycket personal som behövs för att kunna arrangera eventet och på vilket sätt denne 

ska få tag på dem. Om hel- eller deltidstjänster ska erbjudas eller om arrangören behöver leta 

efter volontärer behövs tänkas på och detta beror på vad det är för typ av event. Ibland kan 

arrangören klara av planeringen på egen hand, men behöver hjälp av olika leverantörer, som 

är en fjärde aspekt som uppmärksammas (Rutherford Silver 2012). Slutligen är platsen en 

viktig aspekt, då det är viktigt att veta vart någonstans eventet ska äga rum. Beroende på 

eventets storlek och typ, letar arrangören efter ett bra läge (Allen 2000; Rutherford Silver 

2012).  

Event handlar om att skapa minnen, enligt Rutherford Silver (2012). Skapandet av minnen av 

eventet är beroende av hur bra arrangören lyckas med att skapa eventet och hur det berör de 

som närvarar. Det är viktigt att se till att människorna som närvarar känner att de hör hemma 

där och att de är en del av eventet, för att de ska kunna få en positiv upplevelse som genererar 

positiva minnen (Rutherford Silver 2012). Vidare tar både Allen (2000) och Rutherford Silver 

(2012) upp att det viktigaste med eventplanering är att skapa ett lyckat event som genererar 

nöjda kunder. Nöjda kunder säger Raab et al. (2008) pratar väl om upplevelsen och företaget, 

samt att Grönroos (2007; 2008) och Gummesson (1995; 1998; 2002; 2008) nämner att 

kundtillfredställelse leder till ökat kundvärde.    

3.1.2 Kundanpassning hos företag 

Marknadsföringen och produktionen av varor och tjänster har ändrats ett flertal gånger under 

det senaste seklet. I hantverkssamhället var allting kundanpassat och skräddarsytt. De jobbade 

personligt med sina kunder för att kunna uppfylla deras krav och önskningar (Egan 2001; 

Gummesson 2002). När industrialismen kom och tog över förändrades detta tänk och företag 

koncentrerade sig mer på hur de skulle gå till väga för att sälja så mycket som möjligt. Detta 

var början till eran av massproduktion som så länge skulle dominera marknaden (Gummesson 

2002). Nuförtiden har denna massproduktion övergått till en mer individinriktad produktion i 

form av service, kundanpassning och kundmedverkan (Rust & Chung 2006; Wong & Eyers 

2011). Denna förändring beror på att karaktären av kundernas efterfrågan av större variation, 

fler egenskaper, och högre kvalitet på produkter och service har förändrats, enligt Coelho & 

Henseler (2012), vilket har gjort att kundanpassning har växt fram. Vidare påstår Frazer-

Robinson (1999) att kunderna tidigare inte visste vad de ville ha eftersom de inte visste vad de 

kunde få. Idag är de alltmer medvetna om vad de kan få och kräver därför en högre grad av 

service. Eftersom tjänster och service skiljer sig åt från massproduktion av varor, skiljer sig 
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också sättet att nå fram till och ta hand om kunden (Rust & Chung 2006). Inom servicesektorn 

är det primära målet inte endast att designa service på ett bra sätt, utan också att leverera den 

på ett sätt så att kunden ska bli nöjd. Inom massproduktionen har standardisering en stor roll 

för värde- och kvalitetskapande, medan det inom servicesektorn satsas mer på 

kundanpassning och att skräddarsy och göra varje kundmöte unikt för att ge kunden ett högre 

värde på servicen (ibid.). Vidare hävdar Bruhn (2003) att detta oftast leder till att relationen 

mellan företaget och kunden stärks till en nivå som ett massproducerande företag inte kan nå 

upp till. 

Hollensen (2010) konstaterar att kunder idag ofta inte är intresserade av att köpa färdiga 

produkter, utan de vill hellre designa sina produkter och upplevelser efter eget tycke. Det 

finns två olika sätt att gå till väga för att uppnå dessa kunders önskningar. Det ena är 

kundanpassning som innebär att företaget designar och skräddarsyr produkten eller tjänsten så 

att den ska uppfylla kundens krav och önskningar. Det andra är kundmedverkan där kunden 

ses som medproducent av sin egen upplevelse, vilket kommer tas upp i nästkommande 

delkapitel. Internet har hjälpt utvecklingen av kundanpassade varor att nå nya höjder genom 

att möjliggöra för kunder och företag att interagera med varandra på ett helt nytt plan. Idag 

kan kunder hitta företag på Internet som kan skräddarsy allt från visitkort (Hollensen 2010) 

till datorer (Bruhn 2003; Hollensen 2010). 

Kundanpassning innebär att företag anpassar sig efter hur kunden vill ha slutprodukten eller 

tjänsten. Valenzuela, Dhar, Zettelmeyer (2009) redogör för två olika sätt att jobba med 

kundanpassning, vilka är alternativ kundanpassning (eng. alternative customization) som 

innebär att företag erbjuder färdiga paket som kunden kan välja mellan, och 

egenskapsmässiga kundanpassningar (eng. attribute customization) som innebär att kunden 

kan konstruera sitt paket med en samling av olika delprodukter och tjänster. Dessa 

delprodukter och tjänster innehåller olika egenskaper som kunden föredrar vilket slutför 

produkten eller tjänsten (Valenzuela, Dhar, Zettelmeyer 2009).  

Vidare tar Bruhn & Georgi (2006) upp konsultation som en typ av kundanpassade deltjänst 

och hävdar att kunder kan få konsultation kring valet av tjänst, kring hur de kan använda och 

ta del av tjänsten samt kring servicelandskapet och hur de på bästa sätt kan nyttja det. Utöver 

detta menar Smith (1993) att konsultation är ett sätt att visa kunden att företaget ser denne 

mer som en partner, då de diskuterar tillsammans och kommer fram till lösningar tillsammans. 
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3.1.3 Kundens roll och medverkan 

Kunder och deras roller i olika företag har länge underskattats. Gummesson (1998) definierar 

fem olika kundroller som kan förekomma i framför allt tjänsteföretag, men även inom 

industriföretag. Först och främst har kunden rollen som konsument när den köper och 

använder sig av varor och tjänster som företaget erbjuder. Den andra rollen som kunder kan 

ha är rollen som producent. Speciellt inom tjänsteföretag har det tydligt uppmärksammats att 

kunder har en stor roll i tjänsteproduktionen, då de hjälper företaget att utföra arbetet. Den 

tredje rollen är kunden som marknadsförare då de kan påverka företagets image genom bra 

eller dålig word-of-mouth. Kunder kan även ses som ledare i många fall, då de ofta har en 

drivkraft för produktionen, leveransen och försäljningen av tjänsten. Den sista rollen som 

Gummesson (1998) nämner att kunder kan ha är rollen som leverantör av kunskap då de 

bidrar med kunskap till företaget när de klargör sina krav och önskemål. 

Att låta kunden vara en del av den tillverkande processen, oavsett om det gäller varor eller 

tjänster hjälper företag att lära sig mer om kunden, vilket bidrar till att företaget på ett bättre 

sätt kan uppfylla kundens önskningar och krav och på så sätt skapa en bestående och tillitsfull 

relation (Christopher, Pyne & Ballantyne 2002). I föregående delkapitel presenterades 

kundanpassning och hur det har blivit något företag strävar efter mer och mer. För att kunna 

erbjuda sina kunder skräddarsydda varor eller tjänster krävs det att företaget får hjälp av 

kunderna (Grönroos 2008). Kundens medverkan ger företaget möjligheten att skräddarsy 

produkten eller tjänsten enligt kundens önskemål (Grönroos 2008; Moreau, Bonney & Herd 

2011). Som Frazer-Robinson (1999) påpekar vet kunder idag precis vad de vill ha och kan på 

så sätt tala om det för företaget. Normann (2000) bekräftar detta när han säger att kunder idag 

besitter mer kunskap än någonsin och har tillgång till information på ett helt nytt plan. På 

grund av detta är de mer intresserade av att ta för sig mer, ta del av och påverka sina egna 

upplevelser. Moreau, Bonney & Herd (2011) menar att det många gånger finns för många 

alternativ att välja bland att kunder lätt blir frustrerade och förvirrade, vilket gör att 

professionell hjälp som finns till hands blir viktigt. När ett företag vill erbjuda kunden en 

skräddarsydd upplevelse är det viktigt att kunna erbjuda kunden en upplevelse med så lite 

frustration och ängslighet som möjligt. Detta behövs för att kunderna ofta dömer resultatet av 

upplevelsen efter hur de upplevde processen, vilket betyder att fastän själva upplevelsen kan 

bli jättebra, så kan kunden anse att upplevelsen blev mindre bra på grund av att det uppstod 

problem under processens gång (Moreau, Bonney & Herd, 2011). 
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Enligt Bruhn & Georgi (2006) samt Rytting (2006) har kunden en betydande roll för att en 

produktion ska slutföras och tillfredsställa denne på olika sätt. Rytting (2006) menar att det 

finns tre centrala inslag som förklarar hur kundmedverkan inverkar i processen av en tjänst, 

vilka är insatser, processbidrag och effekter. Insatser innebär de insatser kunden medför i 

uppbyggandet av en tjänst i form av aktiviteter som kan vara relaterade eller konstruerade till 

tjänsten till exempel självbetjäning. Processbidrag är de bidrag som uppstår från kunden 

vilket genererar input för processen av tjänsten som exempelvis att de talat om vad de 

efterfrågar. Effekter innebär hur kundens medverkan berör både kunden och företaget i form 

av produktivitet och kvalitetsupplevelse. Grönroos (2008) nämner olika sätt som kunder kan 

medverka i ett serviceföretag eftersom kundmedverkan inte enbart handlar om att klargöra 

sina önskemål till företaget. Det handlar också om deras villighet och förmåga att ställa 

frågor, lämna klagomål och ta emot information från företaget. Andra typer av 

kundmedverkan skulle kunna vara olika typer av diskussionsgrupper med andra kunder på 

bland annat olika forum på Internet. Detta hjälper företaget att se vad kunderna söker och hur 

de vill få sin upplevelse levererad. 

Vidare presenterar Lovelock & Wirtz (2011) tre olika nivåer av kundmedverkan, som är den 

låga, måttliga och höga nivån. Den låga nivån innefattar att de anställda och olika system 

utför allt arbete, då produkterna eller tjänsterna tenderar att vara standardiserade. Den enda 

kundmedverkan som behövs här är kundernas fysiska närvaro och betalning. Vid måttlig nivå 

av kundmedverkan behövs kundernas input i form av information, ansträngning och fysiska 

tillhörigheter för att företaget ska kunna skapa och leverera kundanpassade produkter och 

service. Hög nivå av kundmedverkan innebär att kunderna jobbar aktivt tillsammans med 

företaget för att kunna skapa servicen tillsammans. Här kan inte servicen tillverkas utan 

kundens aktiva deltagande och om kunden inte kan anta denna roll effektivt och inte kan bidra 

med viktiga delar i produktionen, kan servicekvaliteten riskeras. Rytting (2006) stärker detta 

när han påpekar att kunden kan bli av väsentlighet för produktionen av en tjänst. Han påpekar 

att kundens insats kan bidra till positiva effekter för produktionen så att den blir framträdande. 

3.2 Kundrelationer 
Relationer byggs inte enbart upp i privata sammanhang utan också mellan företag och kunder. 

Speciellt inom tjänstesektorn uppstår mer personliga relationer eftersom de allra flesta tjänster 

bidrar med fysiska möten mellan kund och tjänsteleverantör (Echeverri & Edvardsson 2012). 

Att utveckla nära relationer till sina kunder blir allt mer uppmärksammat inom 

forskningsvärlden och många företag stävar efter detta eftersom det är mer lönsamt att behålla 
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redan existerande kunder än att behöva leta efter nya kunder och bygga upp nya relationer 

(Hollensen 2010). Serviceföretag har alltid baserats på relationer på grund av interaktionen 

som finns mellan företaget och kunden (Brennan et al. 2008). För att kunna bygga upp 

relationer med sina kunder baseras relationen på ett grundläggande serviceerbjudande och 

utvecklas efter det erbjudandet (Zeithaml, Bitner & Gremler 2013). Serviceprocesser kan pågå 

i olika långa perioder beroende på hur mycket kunden är beroende av den. Vissa 

serviceprocesser kan utvecklas under långa perioder, med många möten mellan kunden och 

företaget, medan andra kan utvecklas under kortare perioder eller till och med som 

engångshändelser. Dessa olika typer av involvering hos båda parterna skapar en grund i 

relationen mellan dem (Brennan et al. 2008).  

Grönroos (2007) nämner att identifiera, etablera, bevara och förbättra relationer med kunder 

är den största avsikten med marknadsföring. Företaget och kunden bygger upp och tar hand 

om relationen tillsammans och skapar på så sätt oftast väldigt långvariga relationer, men så 

behöver inte alltid vara fallet, utan kortare, nära och intensiva relationer kan också byggas. 

Lovelock (2001) upplyser om att relationen mellan företag och kund kan vara mer eller 

mindre formella beroende på hur mycket företaget vill interagera med kunden. Gummesson 

(2008) påpekar att ju bättre kunden och företaget lär känna varandra, desto mer informell och 

avslappnad blir relationen. Egan (2001) tar upp fem stadier till hur kundrelationer vanligtvis 

byggs upp, vilket efterliknar uppbyggnaden av en kärleksrelation. Det första stadiet är 

medvetenhet då en av parterna får upp ögonen för den andra och blir medveten om dess 

existens. Det andra stadiet kallar författaren för utforskning som innebär att kunden och 

företaget under detta stadie utforskar hur bra de passar ihop. Expansion är det tredje stadiet 

och innebär att båda parterna fortsätter att utveckla relationen. Tack vare förtroendet som 

skapats under föregående fas blir det lättare för båda parterna att ta större risker i relationen. 

Det fjärde stadiet kallar Egan (2001) för åtagande eftersom det är nu de båda parterna 

bestämmer sig för att de kommer att fortsätta relationen. Det sista stadiet är upplösningen, 

vilket är ett stadie som inte behöver dyka upp eller ett stadie som oftast inte strävas efter, men 

om kunden eller företaget anser att de inte får ut något av relationen så uppstår detta stadie 

och relationen bryts.  

Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) förklarar hur företag kan skapa unika band med sina 

kunder genom att använda sig av olika tekniker för att få kunderna att välja dem och att vilja 

stanna kvar. Dessa band skapas på olika sätt beroende på hur stark relation företaget vill ha till 

sina kunder. Den första typen kallar de för finansiella band där företaget behåller kunderna 
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genom att erbjuda mycket till ett lägre pris eller genom att erbjuda olika belöningar. Raab et 

al. (2008) påpekar att detta är ett av de allra vanligaste sätten att locka till sig kunder. Vidare 

talar Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) om de sociala banden som ett företag kan knyta till 

sina kunder. De här banden stärker relationen eftersom det finansiella inte är det enda som 

spelar roll längre. Detta ger en grund till långsiktiga relationer genom att företag bland annat 

ser kunderna som klienter och lär känna dem bättre. Vidare tar Raab et al. (2008) upp att 

kommunikation med kunderna är en avgörande faktor för att öka lojaliteten hos dem. Den 

tredje typen av band som företag kan knyta till sina kunder kallar Zeithaml, Bitner & Gremler 

(2013) för kundanpassade band som är som de sociala banden som nämndes innan, men de 

går mer in på djupet i kunskapen om kunden. Genom denna typ av intimitet med kunden kan 

företaget bygga upp en slags lojalitet hos kunden och stärka relationen. Den sista typen av 

band kallas för strukturella band. Dessa band knyts oftast till kunder för att öka deras 

produktivitet och hittas oftast i B2B-relationer. Genom att skräddarsy tjänster och teknologier 

som passar just den specifika kunden, kan de hjälpa sin kund att öka sin produktivitet. Raab et 

al.(2008) stärker dessa tillvägagångssätt genom att konstantera att det allra viktigaste i 

relationsbyggande är att se till att kunderna alltid är nöjda.  

Gummesson (1998) samt Grönroos (2007) poängterar att kundrelationer behöver ha en viss 

typ av kvalitet för att kunna värderas av de inblandade. Kvalitet är inte enbart viktig för varor 

och tjänster som företagen erbjuder, utan även för deras kundrelationer. Detta har utvecklats 

eftersom företag har insett att kunderna kräver mer och att relationen mellan kunden och 

företaget är en del av kundens upplevda kvalitet och värde (Gummesson 2008). 

3.3 Värdeskapande 

3.3.1 Servicekvalitet  

Grönroos (2008) presenterar två olika aspekter på kvalitet som han kallar för vad och hur. 

Med vad menas vad kunden får, och relaterar till resultatet av servicen. Hur innebär hur 

kunden har fått servicen, och syftar då på processen. Wilson et al. (2012) påstår att det är 

viktigt att lyssna på kunden för att uppnå en god önskvärd kvalitet. Han menar att det är 

viktigt att ta reda på vad det är kunderna tycker är viktigt och vad de värderar med servicen 

för att sedan kunna jobba med detta i företaget och framhäva de saker som kunden tycker är 

viktigt då det ökar deras uppfattning av kvaliteten. Om ett företag jobbar med en sak som det 

visar sig att kunderna inte tycker är speciellt viktigt läggs resurser på det i stället för att kunna 

jobba och lägga fler resurser på att kunna framhäva de saker som kunden tycker är viktigare. 
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Detta kan helt enkelt sänka kundens upplevda kvalitet på servicen eftersom att företaget inte 

lagt sina resurser på att framhäva det viktiga som uppmärksammas hos kunden.  

Grönroos (2008) presenterar sju attribut som är förknippade med god servicekvalitet. Dessa är 

baserade på kunders upplevelse och innehåller professionalism och färdigheter, som innebär 

att företaget har rätt kunskaper och kan lösa deras problem på ett professionellt sätt, attityder 

och beteende, där personalen är villiga att hjälpa kunden, engagerar sig och bryr sig om 

kunden. Tillgänglighet och flexibilitet, vilket innebär att företagets läge, öppettider, personal 

och operativa system gör det lätt att nå tjänsten och fungerar på ett bra sätt, samt att 

personalen kan anpassa sig efter kundens krav och önskemål. Tillförlitlighet och pålitlighet är 

när kunderna litar på tjänsten och de anställda agerar med kundens bästa i sikte och håller sina 

löften. Service recovery innebär att när något oväntat händer agerar personalen aktivt och 

snabbt för att hitta en lösning och att återge kunden kontroll över situationen. Servicelandskap 

förklarar att miljön vid servicemötet främjar en positiv upplevelse av serviceprocessen. Rykte 

och trovärdighet innefattar att kunderna litar på att företaget ger valuta för pengarna.  

Enligt Wilson et al. (2012) behövs en kombination med olika strategier för att 

servicepersonalen ska kunna leverera och vara villiga att leverera servicekvalitet. Dessa olika 

strategier kan motivera servicepersonalen att leverera servicen genom kundorienterade och 

serviceorienterade perspektiv. Författarna hävdar att företag kan använda sig av sina anställda 

för att leverera servicekvalitet genom att implementera human resource-strategier och beslut i 

företaget. Målet med dessa strategier är att företaget ska kunna motivera och tillåta sina 

anställda att leverera det kunden efterfrågar på ett kundorienterat sätt. Bergman och Klefsjö 

(2010) hävdar också att de anställda behöver motiveras för att kunna leverera 

kundtillfredställelse och kvalitet. Wilson et al. (2012) presenterar fyra kriterier som kan skapa 

en kund- och serviceorienterad arbetsstyrka. Dessa kriterier är att anställa rätt personal, 

utveckla personalen till att leverera servicekvalitet, ge den support och de system som behövs 

och behålla denna personal i företaget.  

Wilson et al. (2012) lägger fram tre strategier om personalens arbetssätt som kan öka 

servicekvaliteten, vilka är träning/utbildning, empowerment och teamwork. För att kunna 

utveckla personalen till att leverera servicekvalitet och vara kundorienterade behöver 

företaget träna och jobba med personalen för att kunna förbättra servicen. Personalen behöver 

kontinuerlig träning i både tekniska kunskaper, processer och interaktion. Träningen av 

interaktion behövs då detta kan göra personalen mer tillmötesgående, omtänksamma och 



 

24 
 

mottaglig, vilket kan generera i leveransen av en mer empatisk service (Wilson et al. 2012). 

Wilson et al. (2012) hävdar att frontlinjepersonalen bör vara empowered för att kunna 

tillmötesgå kundens efterfrågan, behov och kunna bemöta missnöjda kunder genom att direkt 

åtgärda fel. Det viktiga med empowerment, enligt Wilson et al. (2012) är att företaget ger 

personalen auktoritet att kunna ta beslut på kundens begäran. Det gäller även för företaget att 

leverera verktygen och viljan i form av motivation till personalen så att de kan stå till tjänst 

för kunden och ta de rätta besluten. Författarna påpekar att med hjälp av att personalen jobbar 

i team kan kundernas tillfredsställelse öka genom att personalen mår bra och känner sig 

uppbackade av varandra. Servicejobb kan ses som frustrerande, stressande och krävande, 

vilket teamwork kan lindra genom att de anställda känner genenskap, att de har människor 

som backar upp dem och som hjälper varandra. Detta kan leda till att personalen lättare kan 

behålla sin entusiasm vilket är en viktig komponenet för att leverera servicekvalitet. 

Teamwork kan öka personalens förmåga att leverera utmärkt service och kamratskap och 

support ökar deras benägenhet att bli utmärkta serviceleverantörer (Wilson et al. 2012).  

3.3.2 Kundtillfredsställelse 

Raab et al. (2008) hävdar att kundtillfredsställelse handlar om att göra tillräckligt för kunden, 

där tillfredsställelse innefattar psykologiska aspekter som välmående, lycka och belåtenhet, 

medan Lovelock & Wirtz (2011) hävdar att tillfredsställelse är ett omdöme i form av en 

attityd som kommer efter en konsumtion. En kunds förväntningar på en service är en 

avgörande faktor som påverkar bedömningen av tillfredsställelsen, då en kund kan bli 

tillfredsställd av en service om den uppnår kundens förväntningar och missnöjd när 

förväntningarna inte uppnås. Dessa förväntningar, som består av en förutsedd nivå på 

servicen, uppstår hos kunden vid sökandet och valet av att köpa en service. Vid servicemötet 

kommer sedan kunden att jämföra dessa förväntningar med den upplevda servicenivån, vilket 

blir grunden till bedömningen av tillfredsställelse av servicen, vilket även Grönroos (2007) 

och Raab et al. (2008) påpekar. Bergman och Klefsjö (2010) hävdar att kundtillfredsställelse 

är beroende av kundens behov och förväntningar. Dessa förväntningar påverkas av till 

exempel tidigare erfarenheter med företaget eller dess rykte, vad företaget har lovat och det 

pris de tar. 

Bergman och Klefsjö (2010) tar upp tre grupper av kundbehov som är basbehov, förväntade 

behov och spännande behov. Basbehoven är självklara för kunden, vilket gör att denne inte 

kommer att nämna dem om någon frågar efter deras behov. Dessa behov behöver uppnås för 

att kunder ska kunna bli tillfredställda, men det räcker inte endast att uppnå dessa behov för 
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att kunden ska bli tillfredställd. De förväntade behoven är viktiga för kunden, vilket gör att 

dessa kommer att nämnas vid en fråga om behov, eftersom att de förväntar sig att få dessa 

uppnådda. Spännande behoven innebär behov som kunden inte tänker på. Om dessa behov 

uppfylls kommer kunden att bli tillfredställd och företaget har lyckats leverera värde till 

kunden. När basbehoven uppfylls skapas måste-kvalitet (must-be quality), om företaget 

uppnår förväntade behov uppnås förväntad kvalitet (expected quality), och när företaget 

lyckas tillfredsställa spännande behov kommer attraktiv kvalitet (attracitive quality) att 

uppnås. Detta visar att kundtillfredsställelse och servicekvalitet, som presenterades i 

föregående kapitel, går hand i hand. 

Att kunna lyssna på kunderna är det absolut viktigaste i alla strategier om att hantera 

kundtillfredsställelse, enligt Egan (2001). Författaren lägger fram fem strategier för att lyssna 

på kunder som är kundtillfredsställelsetecken, feedback, marknadsundersökning, 

frontlinepersonal och strategiska aktiviteter. Kundtillfredsställelsetecken handlar om att 

personalen försöker identifiera olika tecken från kundens sätt att uttrycka sig för att fastställa 

om kunden är tillfredsställd eller inte. Feedback handlar om att lyssna på kundernas 

kommentarer, klagomål och frågor för att indikera tillfredsställelse, marknadsundersökning 

innebär att företaget kollar på de faktorer som får kunder att komma till och lämna företaget, 

vilket visar på olika faktorer som kan göra kunden tillfredsställd eller missnöjd som kan 

behövas ändras på. Frontlinjepersonaen innefattar att denna personal ska lyssna noga på 

kunderna, och strategiska aktiviteter handlar om att försöka involvera kunderna i företagets 

beslut, vilket kan göra att kunderna blir mer tillfredsställda av de beslut som tas.   

3.3.3 Kundvärde 

Lovelock & Wirtz (2011) hävdar att hur kunder definierar värde är mycket olika beroende på 

individen. Även Setijono (2008) betonar detta då upplevelsen av värdet varierar från kund till 

kund och det blir därför komplext att fastställa begreppet vilket även Gummerus (2013) håller 

med om och benämner detta som en kontinuerlig tvetydighet. Wilson et al. (2008) förklarar, 

som tidigare nämnt, att det är svårt att sätta ord på hur kunden uppfattar värde eftersom det 

varierar utifrån varje enskild kunds preferens. Normann (2000) förklarar att kunden påverkar 

sin upplevelse under produktionsprocessen fram till konsumtionen och kallar dem då för 

prosumenter. Gummerus (2013) tillägger att kunden beslutar hur produkten eller tjänsten ska 

se ut och fungera, för att sedan erhålla ett värde av den. Chan, Yim & Lam (2010) hävdar att 

kundens vilja att medverka är ofta beroende på om denne får något värde av relationen med 

leverantören. Dessa värden berör ekonomiska och psykologiska värden Chan, Yim & Lam 
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2010). Lovelock & Wirtz (2011) hävdar att kunder förväntar sig värde från servicen vid ett 

köp i utbyte för pengar, tid och ansträngning. Detta värde kommer ifrån en tillgång av flera 

olika värdeskapande element och inte från ägandet av själva produkten. De påstår även att det 

är de immateriella aspekterna så som arbetet och kompetensen som skapar värdet i servicen. 

Författarna presenterar fyra olika kategorier av det som kunden uppfattar värde av, som är 

värde som lågt pris, värde i det individen vill ha i en produkt, värde i kvaliteten som individen 

får för priset, och värde i det individen får för det denne ger. 

Wilson et al. (2008) framhåller några aspekter som kan underlätta i mätningen av ett 

kundvärde vilket börjar med att mäta kundens förväntningar för att skapa rätt värde för 

kunden. Dessa aspekter är vilka typer av standardförväntningar kunden har av servicen, vilka 

faktorer som bör tas till hänsyn för uppbyggnaden av dessa förväntningar, vilken roll dessa 

faktorer har vid förändrade förväntningar och hur ett tjänsteföretag kan möta eller överträffa 

kundförväntningarna.  

Vidare diskuterar Gummerus (2013) att kundvärde av olika slag har en betydande roll för 

företag, då kundvärdet är nyckeln till att kunden blir lojal till tjänsten eller produkten. Chan, 

Yim & Lam (2010) menar att målet med en affär inte är att skapa ett värde för kunden utan 

snarare att mobilisera kunden för att medverka för ett värde. Författarna poängterar att 

leverantören och kunden samarbetar för att kunna komma fram till ett kundvärde som ska 

gynna kunden samtidigt som produktionen av tjänsten ska gynna leverantören. På så sätt ger 

kunden upphov till att tjänsten kan utvecklas och förändras, vilket kan generera en lönsamhet 

för leverantören. Gummesson (1995) kallar detta för en värdestjärna då han förklarar att 

leverantören och kunden är samproducenter av värde. Vidare berättar Chan, Yim & Lam 

(2010) att ifall detta ska ske behöver kunden framförallt vara villig att medverka för att ett 

värde ska kunna framhållas för de båda parterna då författarna anser att kundens medverkan 

påverkar serviceprocessen. Vid värdeskapandeprocessen är det viktigt att företaget tar reda på 

varför och när kunden vill medverka i serviceprocessen. Att både kunden och företaget skapar 

värde tillsammans är åtråvärt eftersom det hjälper företagen att förstå kundernas önskningar 

och förväntningar (Chan, Yim & Lam 2010). Vargo & Lusch (2008) hävdar att kunden alltid 

är en medtillverkare till det värde som denne uppfattar, vilket även Grönroos (2008) håller 

med om och tillägger att företag erbjuder varor eller tjänster med värdehöjande resurser och 

processer som kunden själv kan sätta värde på. Alltså erbjuder företaget en vara eller en tjänst 

med vissa attribut som kunden kan skapa värde av, beroende på vad kunden ser som attraktivt 

och vad denne vill ha (Grönroos 2008; Vargo & Lusch 2008). Att kunden får medverka i 
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tjänsteleveransen och ta del av erbjudandet och bli nöjd med kvaliteten som personalen 

tillsammans med dem skapar, genererar värde hos kunden (Vargo & Lusch 2008). 

Chan, Yim & Lam (2010) redogör för modellen Proposed Conceptual Framework (Figur 1) 

som innefattar kundmedverkans ledande till värdeskapande och påverkan på anställdas 

arbetsprestationer.

Figur 1. Proposed Conceptual Framework, Chan, Yim & Lam (2010) 

Modellens utgångspunkt är kundmedverkan (customer participation), som övergår i ett 

interaktionssteg mellan leverantören och kunden (participant interaction stage) där kunden 

förmedlar information till leverantören, som i sin tur förmedlar vidare detta till producenten 

eller huvudansvarige på företaget. Detta interaktionssteg påverkas av samhället i form av 

individualism och kollektivism (individualism-collectivism), samt av maktdistans (power 

distance). Utifrån interaktionssteget mellan kunden och leverantören skapas värde för både 

kunden (customer value creation) och för leverantören (empoloyee value creation). För 

kunden skapas värde i form av ekonomiska och relationsbaserade värden, och för leverantören 

skapas värde i relationen, men dock skapas även jobbstress. Av dessa värdeskapandesteg 

skapas kundtillfredställelse (customer satisfaction) och tillfredsställelse av jobbet för 

leverantören (employee job satisfaction). Kundtillfredsställelsen och 

leverantörtillfredsställelsen påverkar därmed leverantörens utförande av jobbet (Chan, Yim & 

Lam 2010).  
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4. TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 
I detta kapitel presenteras den empiri som har samlats in via intervjuer med bröllopskoordinatorer 

och nygifta brudpar. Empirin sammankopplas med den teoretiska referensramen som presenterades i 

föregående kapitel för att förklara hur bröllopskoordinatorer arbetar med sina kunder. Nedan lyder 

en presentation av de bröllopskoordinatorer och brudpar som intervjuades för denna uppsats: 

Bröllopskoordinatorer: 

Mikaela Cadbrand, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2012 och driver sin egen firma 

Brudagenten i Norrköping.  

Mariella Gink, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2003 och driver Wedding Planner Stockholm.  

Camilla Haraldsson, arbetar som bröllopskoordinator sedan 2005 och driver Fest & 

Bröllopsagenturen i Borås tillsammans med Malin Johansson.  

Jeanette Hoffman, arbetar som bröllopskonsult och driver Merriday i Stockholm.  

Tove Leijon, en av de första bröllopskoordinatorerna i Sverige, nu mera utbildningsansvarig och 

mentor på Bröllopsakademin som hon även är grundare av. 

Ulrika Ludvigsson arbetar som bröllopskoordinator sedan 2009 och driver företaget Tager Du i 

Båstad.  

Louise Ojeda, arbetar som bröllopskoordinator och driver Right Style i Stockholm.  

Anna Persson, arbetar som bröllopskoordinator och driver sin egen firma Anna P 

Bröllopskoordinator i Jönköping.   

Kim Svensson Bergstörm, arbetar som bröllopskoordinator och driver Bröllopsarrangören i 

Färjestaden.  

Brudpar: 

Romeo och Julia, anlitade en bröllopskoordinator och gifte sig 15 juni 2013.  

Tristan och Isolde, anlitade en bröllopskoordinator och gifte sig 17 augusti 2013. 
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4.1 Processen 

4.1.1 Eventplanering  

Timing är enligt Allen (2000) väldigt viktigt vid eventplanering om allt ska gå enligt planerna, 

det vill säga både när eventet ska hållas och för att hinna med all planering inför eventet. För 

att kunna ha bra timingen blir det då viktigt att lära känna sin kund. Ojeda klargör att bröllop 

går att arrangera på en eller två månader, men att det då inte är säkert att de kan få tag på alla 

olika leverantörer som brudparet efterfrågar. Detta skulle exempelvis kunna vara att brudparet 

på kort notis efterfrågar ett specifikt band, en eftertraktad fotograf eller till och med en 

eftertraktad bröllopskoordinator. För att underlätta detta krävs det att brudparet är ute i god 

tid, ett år anser hon ger en bra tidsram för planeringen. Detta håller Ludvigsson med om när 

hon berättar att bland annat kyrkan i regel behöver bokas ett år innan för att brudparet ska 

vara säkra på att de får en kyrktid som passar dem. Detta är särskilt viktigt om brudparet 

önskar att gifta sig i en omtyckt och välkänd kyrka. Haraldsson nämner också att klänningen 

ska beställas åtminstone sex månader innan bröllopet för att den ska kunna bli klar. 

Inbjudningskorten kan också vara tidskrävande, enligt Ojeda. Om ett brudpar vill ha 

specialdesignade inbjudningskort kan det ta flera veckor tills de blir klara, till skillnad från 

inbjudningskort som snabbt kan beställas från nätet. Haraldsson ser arton månader som ett 

ännu bättre tidsspann för att hinna med alla detaljer, men hon berättar även att hon har fått 

planera ett bröllop på bara två veckor. Detta var ett mindre bröllop, men det var ändå svårt att 

få tag på leverantörer på så kort notis. Lyckligtvis löste sig allt och det blev ett lyckat bröllop 

med ett väldigt nöjt brudpar. Ludvigsson berättar att de allra flesta som vill ha ett 

sommarbröllop börjar planera redan på hösten för att hinna med all planering. Hon nämner 

även att när bröllop ska arrangeras utomlands behöver brudparet vara ute i mycket god tid för 

att de ska hinna ordna allting, både vanliga bröllopsdetaljer, men i detta fall även olika papper 

och tillstånd som behövs när man vill gifta sig utomlands.. I och med detta kan det tydligt ses 

att de nämnda bröllopskoordinatorerna anser att timing är viktigt vid planeringen av ett 

bröllop och tidsspannet på denna är beroende på hur mycket detaljer brudparet efterfrågar, 

olika långt. Om timingen inte uppmärksammas tidigt av bröllopskoordinatorn kan det leda till 

att brudparet inte får det som de önskar. 

Som tidigare nämnt finns det många faktorer som brudparet och bröllopskoordinatorn behöver 

tänka på. Allen (2000) anmärker att den ekonomiska faktorn är en av de viktigaste faktorerna 

som beaktas vid eventplanering. Ludvigsson styrker detta när hon talar om att 

budgetplanering och att hålla sig till den planerade budgeten är den viktigaste faktorn i 
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bröllopsplaneringen, vilket även Svensson Bergström håller med om. Haraldsson ser, till 

skillnad från de andra, kommunikation som den viktigaste aspekten i bröllopsplaneringen, 

både kommunikation med brudparet och kommunikation med leverantörerna. Hoffman 

fortsätter med att brudpar många gånger kan tycka att det är roligt med bröllopsplanering 

vilket gör att de glömmer sin budget och tar sig vatten över huvudet. De ser så många olika 

saker och vill hela tiden ha mer, vilket kan resultera i att de överstiger sin budget. Då är det 

viktigt att prata igenom situationen med brudparet och förklara att om de inte vill överstiga sin 

budget behöver de välja det som de tycker är viktigast, säger Hoffman. Vidare berättar Ojeda 

att hennes brudpar gör en prioriteringslista utefter budgeten, där de saker som de vill ha med i 

bröllopet tas upp. På så sätt förenklas planeringsprocessen och det blir lättare att leta efter 

leverantörer. Persson håller med om detta och förklarar även att hon som bröllopskoordinator 

ofta får rabatter tilldelad av sina leverantörer som sedan tillfaller hennes brudpar, vilket kan 

vara bra för brudparens budget. Nygifta Romeo och Julia påpekar att de fick rabatter via sin 

bröllopskoordinator vilket gynnade deras ekonomi. Detta visar tydligt att ekonomin är en 

viktig faktor som dessa bröllopskoordinatorer tar hänsyn till under planeringsprocessen, dock 

finns det andra aspekter, så som kommunikation, som också väger tungt vid planeringen.  

Fortsättningsvis hävdar Rutherford Silvers (2012) att eventplanerare behöver veta varför, för 

vem, var och när eventet ska hållas samt även hur det ska fixas. Frågorna var och när 

bröllopet ska vara är två viktiga aspekter som bröllopkoordinatorer tillsammans med 

brudparet tidigt klargör för att sedan fortsätta planeringen, enligt Ojeda. Hon anser att detta 

utgör en grundsten i planeringsprocessen. Haraldsson påpekar också detta och förklarar att det 

alltid är viktigt att börja processen med att fråga brudparet vad de vill ha. Hon nämner att 

även om de flesta har en aning om hur de vill att bröllopet ska bli, är det inte alla som har 

klara idéer. Genom att lyssna till brudparens önskningar kan hon fortsätta med arbetet med 

planeringen. Hon nämner även att hon har en lång lista med olika omtyckta områden som hon 

presenterar för brudparen. Tillsammans med deras hjälp, när hon har fått reda på detaljer 

kring plats och lokaler, kan hon skapa en visuell bild för brudparet så att de lättare kan förstå 

hur det kan komma att se ut. Allen (2000) förklarar hur viktigt det är att eventplanerare i 

förväg kan visualisera det färdiga eventet för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete. Vidare 

klargör Leijon också att val om kyrklig eller borgerlig vigsel görs av brudparet. Ojeda och 

Svensson Bergström berättar att de med hjälp av sina leverantörer försöker uppfylla 

brudparens önskningar. De letar leverantörer som passar brudparen och sammarbetar med 

dem för att skapa brudparens drömbröllop. För att kunna göra detta behöver de känna sina 
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brudpar och veta vad de önskar, vilket är något som Rutherford Silvers (2012) påpekar. 

Bröllopskoordinatorerna gör detta genom att ordna möten med brudparen och ha ständig 

kommunikation i form av bland annat telefon- och mailkontakt (Haraldsson; Ludvigsson; 

Persson; Svensson Bergström). Ojeda styrker detta och förklarar att olika par har olika stora 

krav på kommunikation och kontakt. Vissa kräver noggranna rapporteringar kring varje detalj, 

medan andra ger henne mer frihet i hennes arbete, säger hon. Härmed visas att information 

om när och hur bröllopet ska ske är viktigt att veta för att bröllopskoordinatorerna ska kunna 

arrangera bröllopet. Utan brudparets samverkan och information kan bröllopskoordinatorerna 

inte utföra planeringen av bröllopet utefter brudparets efterfrågan.  

Personalen är en annan viktig aspekt i eventplanering. Ibland klarar eventplanerare av allting 

själva, men ibland behöver de hjälp och behöver då välja hur de ska skaffa hjälpen 

(Rutherford Silvers 2012). Det ser olika ut med personal hos olika bröllopskoordinatorer. De 

allra flesta har enskilda firmor där de jobbar ensamma med hjälp av sina leverantörer 

(Cadbrand, Hoffman, Ludvigsson, Persson & Svensson Bergström), vilka också är viktiga i 

planeringsprocessen (Rutherford Silvers 2012). Ojeda påpekar att hon sköter planeringen 

ensam, men att de på bröllopsdagen åtminstone är två stycken eller fler vid behov, för att 

allting ska gå så bra som möjligt. Harladsson som är delägare av Fest och Bröllopsagenturen 

arbetar tillsammans med sin arbetspartner samt leverantörer som fungerar som en förlängd 

arm. Utöver det hyr de även in personal som assisterar på bröllopen för att allting ska gå så 

smidigt som möjligt. Hon säger att de gärna hade velat anställa personal, men att de i nuläget 

inte har möjlighet till det. Gink nämner också att även hon hyr in personal till bröllopen för att 

det ska gå så smidigt som möjligt. Det brukar bli runt två stycken per 100 gäster. Detta visar 

på att flera av bröllopskoordinatorerna planerar bröllopet ensamma med brudparet, och sedan 

tar hjälp av annan personal inför och på bröllopet. Hur bröllopskoordinatorerna väljer att ta in 

sin personal till bröllopet sker på olika sätt beroende på koordinatorns preferenser. Även 

leverantörerna kan ses som personal på bröllopet, som bröllopskoordinatorerna kan ta hjälp 

av.  

Allen (2000) nämner att eventplanering går ut på att leverera något som gör att de som 

närvarar på eventet blir nöjda, vilket Rutherford Silvers (2012) instämmer med och lägger till 

att det även ska skapa minnen hos dem. Svensson Bergström förklarar att bröllopet ska vara 

något som brudparet ska minnas för resten av sitt liv och därför är det viktigt att det är 

välplanerat. Haraldsson berättar hur hela planeringsprocessen, tillsammans med bröllopet, blir 

som en totalupplevelse för brudparet som de aldrig glömmer. Vidare berättar hon att många 



 

32 
 

par numera tar åt sig mycket av de amerikanska bröllopstraditionerna och väljer att bland 

annat ha en repetitionsmiddag då brudparet tillsammans med den närmsta familjen och 

vännerna, oftast kvällen innan bröllopet, avnjuter en trevlig middag. Romeo och Julia berättar 

att deras bröllopskoordinator gjorde deras bröllop till en bättre upplevelse med den hjälp hon 

gav dem. Hon gjorde allt som de önskade och mer därtill vilket gjorde deras bröllop till en 

oförglömlig upplevelse. Vidare berättar Tristan och Isolde att deras bröllopskoordinator 

fixade allt som de ville ha och såg till att de fick sitt drömbröllop, som de aldrig kommer att 

glömma.  I och med detta kan det ses att dessa bröllopskoordinatorer hjälper till att skapa 

minnen av bröllopet hos brudparen, och även minnen av planeringen inför bröllopet. Det 

märks även att dessa brudpar blev nöjda med bröllopet och bröllopskoordinatorernas hjälp, 

vilket kan vara viktigt vid skapandet av dessa minnen. 

4.1.2 Kundanpassning  

Efter en lång tid med massproduktion av standardiserade produkter har marknaden gått till att 

bli mycket mer kundanpassad. Idag efterfrågar kunderna mycket mer personliga varor och 

tjänster (Gummesson 2002; Rust & Chung 2006; Wong & Eyers 2011) och de vet i allt högre 

grad vad det är de vill ha och vad de kan få (Frazer-Robinson 1999). Hollensen (2010) 

förklarar att kundanpassning innebär att företaget skräddarsyr tjänsten efter kundens 

önskemål. Leijon förklarar att allting handlar om brudparet. Bröllopet ska planeras efter deras 

önskningar och bröllopskoordinatorn fungerar som deras assistent. Hon förklarar hur viktigt 

det är att bröllopskoordinatorn är lyhörd och verkligen lyssnar på vad brudparen vill för att de 

ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, vilket även Gink instämmer med samt förklarar att 

hon finns där för att se till att det som brudparet önskar blir till verklighet. Detta håller även 

Cadbrand med om och förklarar att hon utifrån sina möten med brudparen samt mail- och 

telefonkontakt skräddarsyr bröllopet så att det blir precis som de önskar. Brudparen berättar 

sina önskningar och hon jobbar med att uppfylla dem, säger hon. Persson berättar att hon har 

alla sina möten hemma hos brudparen för att hon på ett lättare sätt ska kunna få en känsla av 

vilka de är, för att kunna förstå dem och skräddarsy deras bröllop. Tristan och Isolde samt 

Romeo och Julia berättar att deras bröllopskoordinatorer gjorde precis allt som de önskade. 

Tristan och Isolde var tacksamma och glada över att deras bröllopskoordinator hade bra insikt 

i planeringen och på vad de ville ha. Vidare understryker Rust & Chung (2006) att det inte 

bara är viktigt för företag att designa en bra tjänst utan även att kunna leverera den på ett bra 

sätt för att kunderna ska bli nöjda. Ett sätt att leverera en kundanpassad tjänst är enligt Bruhn 

& Georgi (2006) att erbjuda konsultation. Smith (1993) hävdar att konsultation är ett sätt att 
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visa kunden att företget ser denne mer som en partner. Haraldsson förklarar hur de på ett unikt 

och personligt sätt jobbar med sina brudpar för att planera deras drömbröllop och att hon 

aldrig försöker tvinga på brudparen sina egna åsikter. Hon ger råd och tips, men det är 

brudparet som bestämmer hur det ska bli.   

”Det är inte bröllopskoordinatorn som gifter sig utan det är brudparet” (Leijon) 

Detta citat förklarar tanken som ligger bakom bröllopskoordinatorernas arbete, då 

koordinatorerna förstår vikten av att bröllopet ska anordnas efter brudparets önskemål och 

personlighet. Det är tydligt att dessa bröllopskoordinatorer ser till att skräddarsy och anpassa 

planeringen och bröllopet efter brudparens önskemål. Alla dessa bröllopskoordinatorer 

lyssnar på sina brudpar för att ta reda på vad de efterfrågar, medan vissa även tar till fler knep 

för att få reda på mer om brudparens stil. Att dessa bröllopskoordinatorer jobbar på ett 

personligt sätt med sina brudpar visar på att de försöker leverera tjänsten på bästa sätt efter 

brudparens preferenser.  

Valenzuela, Dhar, Zettelmeyer (2009) hävdar att det finns två olika typer av kundanpassning, 

nämligen alternativ kundanpassning som innebär att företaget har färdiga paket som kunderna 

får välja mellan, och egenskapsmässig kundanpassning som innebär att kunderna skapar sitt 

egna paket utifrån företagets samling av olika delprodukter. Cadbrand berättar om att hon kan 

få förfrågningar där hon får skräddarsy tjänsterna till sina brudpar i olika situationer. Hon tar 

upp ett exempel där hon i nuläget har en brud som inte har möjlighet att ta sig till frisören med 

sina tärnor på grund av tidsbrist och distans. Då har hon hjälpt bruden genom att hitta en frisör 

som kan besöka brudens hem istället och därmed fixa både brudens och tärnornas hår där. 

Bröllopskoordinatorerna erbjuder olika slags paket till sina brudpar som förklarar vad för 

slags hjälp brudparen kan få av koordinatorerna (Ojeda, Persson, Bergström Svensson, 

Haraldsson, Hoffman, Cadbrand, Gink, Ludvigsson). Ojeda förklarar att de paketen finns där 

för att ge en bild av hur det kan gå till, men att det i verkligheten aldrig blir så att brudparet 

väljer ett av paketen utan de skapar, tillsammans med henne, sitt egna paket beroende på hur 

mycket hjälp de vill ha. Haraldsson stryker detta genom att poängtera att paketen finns där ur 

marknadsföringssynpunkt. Kunder av alla slag vill oftast ha färdiga paket att utgå ifrån när de 

sedan ska skapa sina egna individuella paket. Hon trycker även på att de inte vill arbeta som 

en fabrik och massproducera likadana tjänster, eftersom det inte är möjligt, utan deras 

försäljningsargument är att de ska skapa en unik upplevelse för brudparet. Hoffman berättar 

att hennes brudpar ofta efterfrågar olika tjänster av henne, beroende på vad det är de vill ha 
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hjälp med. Hon säger även att de ofta efterfrågar ett helt paket som inkluderar hjälp med all 

planering och hjälp på bröllopsdagen, men att inom dessa paket kan olika efterfrågor skilja sig 

mellan olika brudpar. Svensson Bergström hävdar också att hon arbetar efter brudparens 

önskemål så mycket som hon kan för att de ska få en så perfekt bröllopsdag som möjligt. Här 

kan utmärkas att dessa bröllopskoordinatörer utgår från en egenskapsmässig kundanpassning, 

då koordinatorerna står till tjänst med sin hjälp att hitta det som brudparen efterfrågar.  

4.1.4 Kundens roll och medverkan   

Gummesson (1998) pratar om att kunden kan agera i olika roller så som konsument, då 

individen köper och använder sig av varor och tjänster som företaget erbjuder, som producent, 

där kunden är med och medverkar i produktionen av sin tjänst eller produkt. Haraldsson 

förklarar att under bröllopsarrangeringen är brudparet med och medverkar vid olika 

situationer, där exempelvis bruden är med och väljer brudklänning och brudparet konstruerar 

gästlistan där de behöver skicka ut ett “save the date” datum till deras gäster så att gästerna 

inte bokar in något annat på bröllopsdagen. Andra uppgifter som brudparet tar hand om är att 

välja utseende för inbjudningskorten, val av vigselringar och smycken samt alla små detaljer 

runt om. Följaktligen berättar hon även att brudparen har fullt upp med att ta beslut om allt 

och ta hand om de områden som de ansvarar över och bröllopskoordinatorn tar hand om det 

som brudparen vill att hon ska ta hand om. Vid planeringen av ett bröllop berättar Haraldsson 

att hon tar fram förslag på tre olika leverantörer i varje kategori. Exempelvis tar hon fram 

förslag på tre olika fotografer där brudparet kan möta dessa och diskutera fotoarrangeringen 

med dem eller alternativt att de får exempelbilder hemskickade till sig för att titta på dem. 

Därefter beroende på vilken leverantör brudparet anser är lämpligast för deras bröllop, bokar 

bröllopskoordinatorerna en fotograf åt dem. I detta fall syns det tydligt att brudparen agerar 

som producenter i planeringen inför bröllopet, då de tar beslut om allt som ska göras och 

bestämmer vad som ska göras samtidigt som de är med och planerar vissa saker själva.  

En tredje roll Gummesson (1998)  tar upp är när kunden agerar som marknadsförare, 

exempelvis genom word-of-mouth, vilket kan påverka ett företags image genom bra eller 

dåliga kommentarer. Ojeda berättar att brudpar som tidigare har anlitat henne som 

bröllopskoordinator även har rekommenderat andra personer till att välja Right Style som 

hjälp till planeringen av deras bröllop. Detta har gett en god word-of-mouth där personer har 

kontaktat Right Style och nämnt att de blivit rekommenderade av tidigare brudpar. Här kan 

brudparet ses som en marknadsförare av bröllopskoordinatorns företag, då de sprider goda 



 

35 
 

rykten om bröllopskoordinatorn och rekommenderar henne, vilket kan påverka hennes image 

positivt.  

En annan roll kunden kan ha, anser Gummesson (1998) är rollen som ledare där kunden i 

många fall har en drivkraft för produktionen, leveransen och försäljningen av tjänsten. 

Haraldsson nämner att brudparen kan fungera som en styrgrupp exempelvis genom att de 

deltar i ett projektupplägg som koordinatorerna framför. Även Cadbrand, Gink, Hoffman och 

Ludvigsson anser att brudparen blir som deras chefer under planeringen av ett bröllop, 

eftersom att brudparen bestämmer vad de vill ha och koordinatorerna levererar detta åt 

dem.  Haraldsson berättar att hon ofta får driva på brudparen för att de ska fatta beslut till en 

viss tid för att inte planeringen ska komma efter och inte hinna bli klar till bröllopet. Här syns 

det tydligt att brudparen har tagit en roll som chef över bröllopskoordinatorerna, då det är 

efter brudparens önskningar som koordinatorerna följer. Dock kan inte brudparens position 

som beslutstagare ses som en roll som ledare med drivkraft för planeringen, eftersom att 

denna bröllopskoordinator ofta kan behöva driva på beslutsfattandet och få planeringen att ta 

framsteg.  

Den sista rollen som Gummesson (1998) nämner är kunden som leverantör av kunskap då 

kunden bidrar med kunskap till företaget för att klargöra sina krav och önskemål. Haraldsson 

menar att brudparet har två roller där de dels sitter i styrgruppen och tar beslut samt att de 

ibland kan agera som delprojektledare som innefattar att utföra mindre delar i planeringen 

som måste göras, som till exempel utforma gästlistan och bordsplaceringen. Haraldsson 

betonar att många av brudparen inte utför dessa delprojekt i tid vilket gör att hon måste 

påskynda dem för att projektet ska gå enligt planen. Hon anser att det inte är enkelt att styra 

brudparets delprojekt och påpekar att hon helst skulle vilja ta hand om det själv för att 

underlätta arbetet. Detta visar på att brudparen även har rollen som en leverantör av kunskap 

då de levererar information av olika slag till koordinatorerna. Denna kunskap och information 

är det brudparen vet bäst och kan utföra själv på bästa sätt. Det kan utmärkas att koordinatorn 

kan behöva driva på brudparen att utföra sin uppgift och bidra med kunskap i tid.  

Genom att låta kunden vara med och medverka i serviceprocessen ger företaget möjligheten 

att skräddarsy produkten eller tjänsten efter kundens önskemål (Grönroos 2008; Moreau, 

Bonney & Herd 2011). Grönroos (2008) diskuterar att för att kunderna ska få skräddarsydda 

varor eller tjänster krävs det att de hjälper företaget att utföra detta.  Rytting (2006) instämmer 

med detta och tar upp tre centrala inslag av kundens medverkan; insatser, processbidrag och 
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effekter. Kundens insatser och processbidrag är den input denne bidrar med genom den 

informationsdelning som utses för den tjänst som efterfrågas och följaktligen de effekter som 

skapas utifrån detta som både påverkar kunden och företaget. Haraldsson jämför deras 

bröllopsplanering med ett projekt i ett företag där en styrgrupp först ger input till 

projektledaren, hon ser sig själv och hennes arbetspartner som projektledare vid planeringen 

av bröllopet, då de väntar på att tillhandahålla de krav och önskningar brudparet ska komma 

med. Hon förklarar att brudparets roll är att sitta i styrgruppen och övervaka eftersom de har 

makten att styra bröllopskoordinatorerna och fatta beslut. Hoffman och Leijon säger att de 

lyssnar på brudparen för att ta reda på deras önskemål. Hoffman berättar även att olika 

brudpar vill ha olika mycket hjälp av henne, vissa vill att hon agerar bollplank och att de 

själva är gör alla detaljer, medan andra vill att hon ska vara projektledare och ta hand om det 

mesta för att sedan avrapportera till brudparet. Gink säger att hon hela tiden har en tät 

kommunikation med sina brudpar eftersom att det är deras önskemål som hon ska uppnå och 

eftersom att det är brudparet som måste ta alla beslut. Det framkommer här att dessa 

bröllopskoordinatorer får brudparen att medverka i serviceprocessen genom att lyssna på 

deras input i form av önskemål och att brudparen är med och fattar beslut under hela 

planeringens gång. Beroende på brudparets vilja att medverka under denna process, anpassar 

bröllopskoordinatorn sitt arbete genom att ha mer eller mindre kontakt med brudparet. Denna 

medverkan hjälper bröllopskoordinatorn att skräddarsy och anpassa planeringen och bröllopet 

efter brudparens input i form av önskemål och beslut.  

Moreau, Bonney & Herd (2011) tar upp att när kunder medverkar i tjänsteprocessen kan de 

lätt bli frustrerade och förvirrade, då de är fria att välja bland olika alternativ som erbjuds eller 

de alternativ de själva framhåller. Det blir då viktigt för leverantören att framföra 

professionell hjälp för att på ett bra sätt fortsätta bygga upp tjänsteprocessen (Moreau, Bonney 

& Herd 2011). Ludvigsson berättar att hon anpassar sig till brudparen då det är de som måste 

bestämma hur de vill ha arrangemanget.  Hon anser att det en konst att hantera den sociala 

kompetensen, där det blir viktigt att veta vad brudparet egentligen är ute efter. Hon uttrycker 

det genom att säga: 

"... många gånger har de det svårt att uttrycka det med ord, de vet inte riktigt det här med färg och 

form, en känsla som man ska försöka skapa, det är det som är konsten med det hela, att känna vad 

brudparet egentligen är ute efter och kunna skapa det då..." (Ludvigsson) 
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Cadbrand berättar att hennes brudpar kan ha olika önskemål och att de ibland kan känna sig 

osäkra att framföra dessa, eftersomatt de inte har mycket kunskap om det. Detta har då lett till 

att hon har fått inverka och förmedla. Ett exempel på detta är när hon har fått delta i möten 

mellan brudpar och leverantörer, då hon kände att det skulle bli mer seriöst mellan båda 

parterna och för att brudparet skulle känna sig trygga i att lägga fram informationen. Hoffman 

säger att brudparen ibland kan sakna kunskap om hur planeringen ska styras och då guidar 

hon dem vid det. Ett annat exempel är när brudparen håller på att överskrida budgeten. Då 

berättar hon för brudparet att de håller på att överskrida budgeten och diskuterar vad som är 

viktigast att ha på bröllopet, eftersom att hon inte vill att brudparet ska hamna i en ekonomisk 

krissituation efter bröllopet. Härmed kan det utmärkas att brudparen kan bli förvirrade av alla 

alternativ som finns och att det kan vara svårt för dem att uttrycka det som de är ute efter. 

Dessa bröllopskoordinatorer är noga med att hjälpa sina brudpar när de behöver råd och stöd, 

både med att komma fram till vad de vill ha och för att stå fast vid sina beslut.   

Lovelock & Wirtz (2011) presenterar tre olika nivåer av kundmedverkan, som är den låga, 

måttliga och höga nivån. Vid den låga nivån utför, till stor del, leverantören arbetet där endast 

kundens fysiska närvaro och betalning behövs. Vid den måttliga nivån av kundmedverkan 

behövs kundens input i form av information, ansträngning och fysiska tillhörighet för att 

företaget ska kunna skapa och leverera kundanpassade produkter och tjänster. Vid den höga 

nivån innebär det att kunden ska jobba aktivt tillsammans med företaget för att kunna skapa 

tjänsten då tjänsten inte kan tillverkas utan kundens deltagande. Haraldsson förklarar att 

brudparen medverkar aktivt vid bröllopsplaneringen. Att få brudparen att medverka i olika 

uppdrag under planeringsprocessen har inte varit något problem för henne. De flesta har varit 

involverade då de tyckte att det var roligt, men hon ser problem i att få brudparen att ta beslut 

då de upplevde det lite övermäktigt. De har då försökt slinka sig undan och tagit beslut vid ett 

senare tillfälle, förklarar hon. För att organisera arrangemanget bättre sätter hon därför alltid 

en deadline och förklarar för brudparen hur kommunikationen ska gå till för att undvika detta 

problem. Ojeda berättar att hennes brudpar medverkar på hög nivå då de ordnar med vissa 

delar själva som till exempel att hitta egna leverantörer för bröllopet. Svensson Bergström 

arbetar med sina brudpar genom att alltid stämma av med dem under hela planeringsprocessen 

för att organisera allting så bra som möjligt. Utifrån dessa bröllopskoordinatorers upplevelser 

tyder det på att brudparet är med och medverkar aktivt vilket kan sägas tillhöra både den 

måttliga och höga nivån av kundmedverkan. De medverkar på olika sätt, både genom att tala 

om vad de vill ha och att göra vissa saker på egen hand.  
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Frazer-Robinson (1999) påstår att kunder numera har kunskap och är medvetna om den tjänst 

de efterfrågar och att de sedan, med deras kunskaper, talar om för företagen hur de vill ha 

tjänsten. Även Normann (2000) hävdar detta och berättar att kunder får tillgång till 

information på olika sätt och påpekar att de blir mer intresserade av tjänsten som de 

efterfrågar, då de själva kan skaffa kunskap och påverka upplevelsen för tjänsten. Detta 

bekräftar Ludvigsson då hon berättar att brudparen idag är ofta väldigt pålästa, då de 

exempelvis har tillhandahållit information från många givande hemsidor. Den information 

och kunskap brudparen delar med sig till henne visar därmed, till stor del, att de är väl 

medvetna och bestämda om vad de vill ha med i sitt bröllop. I detta fall uppmärksammas att 

brudparen vet vad de vill ha eftersom de ofta har letat information på egen hand och 

därigenom blivit medvetna om vad de vill ha innan de träffar bröllopskoordinatorn.  

4.2 Kundrelationer  

Hollensen (2010) diskuterar att nära relationer mellan kunder och företag har 

uppmärksammats mer, samtidigt som Echeverri & Edvardsson (2012) poängterar att 

personliga relationer till kunden skapas i serviceföretag eftersom att det ofta sker fysiska 

möten inom dessa företag. Hoffman och Cadbrand styrker detta genom att berätta att de får 

nära relationer till sina brudpar, eftersom att de får lära känna dem under planeringen av deras 

stora dag. Cadbrand påpekar även att hon inte skapar relationer till sina brudpar på ett privat 

stadie, då hon ser på dem som sina chefer och inte vill överföra denna relation till det privata, 

medan Persson säger att hennes relation till brudparet blir som en nära vänskap som dock 

oftast försvinner när planeringen och bröllopet är över. Även Haraldsson försöker hålla en 

distans till sina brudpar, men hon anser att relationen blir ganska nära ändå. Beroende på hur 

brudparet är så skapas olika nära relationer, enligt Leijon och Ludvigsson, där Leijon 

uttrycker det:  

”Ibland känner jag mig nästan som brudparets mamma” (Leijon) 

Ojeda brukar också till stor del få nära relationer till sina brudpar eftersom att det är ganska 

många saker de ska göra tillsammans och därför ska de kunna känna sig avslappnade med 

varandra. Hon börjar med att ha ett första möte med sina brudpar så att de kan känna efter om 

de fungerar ihop. Detta tyder på att nära relationer kan skapas mellan brudpar och 

bröllopskoordinatorer, vilket ganska ofta sker även om koordinatorn försöker hålla distans till 

brudparet. Dock beror dessa nära relationer på hur brudparen är, om de vill vara personliga 

och komma nära bröllopskoordinatorn eller inte.  
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Brennan et al. (2008) hävdar att olika sorters interaktioner skapar en grund i relationerna 

mellan företaget och kunden. Författarna nämner att dessa interaktioner är beroende av att 

serviceprocessen kan pågå under långa eller korta perioder, samt med många eller få möten 

mellan kunden och företaget, samt även hur kunden vill ha det. Hoffman föredrar att 

planeringsprocessen sker över ett år, då hon brukar lägga ner tid på planeringen i intervaller, 

vilket menas att hon lägger tid på planeringen i någon månad och sedan tar en månad med en 

liten paus i planeringen för att sedan planera mer nästkommande månad och så vidare. Hon 

påpekar även att hon kan planera bröllop under en kortare tid också beroende på vilken 

tidsspann brudparen har, men då måste hon lägga ner mycket tid på planeringen direkt och 

vara mycket mer intensiv i arbetet. Enligt Leijon kan tidsplanen av planeringen bero på om 

kunderna vet vad det är de vill ha och om de har annorlunda och exotiska önskemål. När 

kunderna vet vad det är de vill ha kan bröllopet planeras och plockas ihop under en kortare 

period medan det kan ta längre tid när kunderna inte vet vad de vill ha. I och med detta kan 

det utmärkas att interaktionen mellan brudparen och bröllopskoordinatorn kan variera utifrån 

vad brudparet efterfrågar och påverkar då tidsspannet som krävs.  

Lovelock (2001) tar upp att relationen mellan kunden och företaget kan vara mer eller mindre 

formell, vilket enligt Gummesson (2008) påverkas av hur mycket kunden och företaget lär 

känna varandra. Som tidigare sagt anser både Cadbrand, Hoffman, Ojeda och Persson att de 

får nära relationer till sina kunder, vilket även Leijon och Ludvigsson tycker och tillägger att 

det beror på brudparets personlighet. Hoffman påpekar att hon lär känna sina brudpar under 

tiden som hon planerar deras bröllop. Under denna tid har hon sett flera brudpar bli nervösa 

och få ångest. Vidare berättar hon att hon anser att relationen är en affärsuppgörelse, där 

brudparet och hon umgås under tiden de jobbar ihop. Detta visar på att 

bröllopskoordinatorerna successivt lyckas komma brudparen nära och få nära relationer till 

dem när de hjälper till med planeringen och får lära känna dem. Detta gör att relationen 

mellan dem känns som mindre formell, eftersom att det är personliga preferenser och 

beteenden från brudparen som utformar bröllopskoordinatorns idéer och arbete med 

planeringen. Utifrån detta kan vi se att kundrelationerna kan vara mer eller mindre formella 

beroende på hur nära bröllopskoordinatorerna vill komma sina brudpar. 

Vidare presenterar Egan (2001) fem stadier av hur kundrelationer kan byggas upp. Det första 

stadiet är medvetenhet, där parterna får upp ögonen för varandra, och det andra stadiet är 

utforskning, där kunden och företaget utforskar om de passar ihop. Både Ojeda och Hoffman 

berättar att de träffar brudparen på ett första möte där båda parter kan känna efter om de kan 
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jobba tillsammans. Ojeda påpekar att hon gör detta eftersom att relationen mellan brudparen 

och henne blir så nära och att det är känsliga saker som de går igenom tillsammans, så det är 

viktigt att brudparen kan lita på henne och våga säga till om saker. Hon anser att detta är 

viktigt för att kunna bygga på relationen senare. Personkemi är även viktigt för Hoffman, då 

hon träffar och arbetar med brudparet ganska intensivt i upp till ett år. Således kan det sägas 

att det första stadiet, medvetenhet, uppstår mellan brudparen och bröllopskoordinatorerna då 

de upptäcker varandra vid första mötet. När det gäller utforskningsstadiet, kan det tydligt ses 

att den är viktig för flera av bröllopskoordinatorerna, eftersom att de ofta jobbar med 

brudparet under en längre period och behöver därför kunna lita på, samt känna sig trygga med 

varandra. Eftersom att relationerna ofta blir nära och personliga kan utforskningsstadiet även 

vara viktigt för brudparen. 

Det tredje stadiet i relationsbyggande är expansion, vilket innefattar att relationen utvecklas 

där båda parter vågar ta flera risker (Egan 2001). Detta påvisar Ojeda då hon berättar att i 

början är både hon och brudparen lite osäkra och med tiden blir de båda lite mer avslappnade 

när de successivt lär känna varandra. Detta tyder på att brudparen och bröllopskoordinatorn 

genomgår ett expansionsstadie där både parterna utvecklar relationen och blir mer säkra i 

samarbetet.  

Det fjärde stadiet är åtagande, vilket innebär att båda parter bestämmer sig för att fortsätta 

relationen, och det femte stadiet är upplösningen, där relationen bryts (Egan 2001). Hoffman 

säger att för henne är relationen till brudparet en affärsuppgörelse som slutar när bröllopet är 

avslutat, och förklarar att hon inte vill fortgå relationen exempelvis genom Facebook. Enligt 

Leijon upphör flertalet relationer när bröllopet är avslutat eftersom att det är omöjligt att hålla 

kontakten med alla, men och andra sidan har hon några brudpar som hon fortfarande har 

kontakt med. Även Persson instämmer med detta, då brudparen hör av sig i olika ärenden och 

kollar hur det är med henne, medan Svensson Bergström endast använder olika brudpar som 

referenser efter bröllopet. Däremot hävdar Ludvigsson, att det inte finns någon anledning till 

att hålla kvar kontakten, eftersom de flesta brudpar inte gifter sig igen. Dock har hon fått 

brudpar som kommit till henne och bett om hjälp med andra event än bröllop, som till 

exempel kalas. Ludvigsson berättar även att hon i början skickar kort till brudparet på 

årsdagen, men att det ofta rinner ut i sanden.  Även Haraldsson skickar kort till sina brudpar 

på årsdagen, men bara det första året, på grund av att hon sedan inte vet om de har hållit ihop 

eller skiljt sig. Om de skulle ha skiljt sig så kan det vara känsligt att få årskort i flera år, säger 

hon. Att relationerna bryts istället för att fortsätta är vanligt hos de flesta 
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bröllopskoordinatorer. Det är endast ett fåtal brudpar som fortfarande har kvar en relation till 

sin bröllopskoordinator efter bröllopet, eftersom att brudparen ofta inte behöver 

bröllopskoordinatorns hjälp och service längre, då de troligtvis inte gifter sig igen. Dock finns 

det några brudpar som fortfarande använder sig av sin bröllopskoordinators service och hjälp 

med andra saker som till exempel anordning av kalas och andra festligheter.  

Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) förklarar fyra olika band som företag kan skapa med sina 

kunder. Dessa band är finansiella band, som innefattar att företagen erbjuder sina kunder 

lägre priser och rabatter för att behålla dem, sociala band, då företag lär känna sina kunder 

lite bättre, strukturella band, som innebär att företaget försöker öka sina kunders 

produktivitet, och kundanpassade band, som går in på djupet när det gäller kunskapen om 

kunden. Det kundanpassade bandet är något Haraldsson pratar om när hon säger att hon 

hjälper brudparet att plocka fram personliga detaljer om dem för att kunna lägga in dessa 

detaljer i bröllopets upplägg och dekorationer. Även Persson förklarar att hon genom att lära 

känna brudparen och läsa av deras livsstil på ett bättre sätt kan arrangera bröllopet så att det 

passar just dem. Att bröllopskoordinatorn lär känna brudparen på djupet för att kunna anpassa 

alla detaljer och planeringen utifrån det de önskar, tyder på att bröllopskoordinatorn skapar ett 

kundanpassat band till sina brudpar. 

4.3 Värdeskapande 

4.3.1 Servicekvalitet  

Grönroos (2008) lägger fram kvalitet i vad kunden får och hur kunden får det. Haraldsson 

beskriver att det brudparet får av henne är kreativitet, nätverk, tidsbesparing och trygghet i att 

ha en projektledning. Även Ojeda trycker på att trygghet och tidsbesparing är två stora 

kvalitetsaspekter som hennes brudpar får av henne. Leijon uttrycker att en 

bröllopskoordinator säljer trygghet när det kommer till budparens osäkerhet och 

tidsbesparing. Cadbrand berättar att hon skräddarsyr tjänsterna till sina brudpar i olika 

situationer. Ojeda och Hoffman förklarar att brudparen skapar sitt egna paket av vad de vill ha 

hjälp med, vilket även Haraldsson påpekar och tillägger att försäljningsargument är att hon 

ska skapa en unik upplevelse för brudparet. Svensson Bergström säger att hon arbetar efter 

brudparens önskemål för att de ska få en så perfekt bröllopsdag som möjligt. Detta visar på att 

trygghet och tidbesparing är de kvalitetsaspekter som bröllopskoordinatorer främst erbjuder 

när det kommer till vad brudparen får. Det framkommer även att brudparen får detta genom 

en kundanpassad och skräddarsydd service, vilket visar på hur brudparet får tjänsten. 



 

42 
 

Wilson et al. (2012) diskuterar vikten i att lyssna på kunden för att uppnå en önskvärd 

kvalitet, eftersom att det som kunden tycker är viktigt med servicen är det som företaget bör 

jobba med för att uppnå kvalitet. Persson säger att hon alltid anpassar sig efter brudparens 

önskan och behov, vilket även Hoffman gör och tillägger att hon försöker vara lyhörd för att 

uppfatta dessa önskningar. Som tidigare sagt, så anser Leijon att det är viktigt för en 

bröllopskoordinator att vara lyhörd och lyssna, samt bekräfta brudparens önskemål och 

personligheter. Hon ser sig själv som brudparets assistent som ska hjälpa dem att uppfylla det 

de vill ha. Att bröllopskoordinatorerna jobbar med att lyssna på sina brudpar för att de ska få 

de saker som de önskar, visar på att koordinatorerna är noga med att försöka uppnå den 

kvalitet på bröllopet som brudparen efterfrågar och som koordinatorerna vill leverera.  

Grönroos (2008) lägger fram sju attribut av god servicekvalitet som är baserade på 

kundupplevelsen. Den första är professionalism och färdigheter, där personalen har kunskaper 

att lösa problem på ett professionellt sätt. Persson, Svensson Bergström, Hoffman, 

Ludvigsson och Ojeda berättar att de har gått en utbildning på Bröllopsakademin, som har 

medfört att de har blivit auktoriserade bröllopskoordinatorer. Hoffman tillägger även att hon 

har jobbat mycket med konferenser och evenemang på sin vanliga arbetsplats och att hon har 

gått en projektledarutbildning på högskolan som har förberett henne för de uppgifter hon 

jobbar med som bröllopskoordinator. Även Ludvigsson och Ojeda har utvecklat kunskap från 

andra jobb. Ludvigsson har arbetat med service i många år då hon har jobbat i restauranger 

och krogar, medan Ojeda har gått olika inköpsutbildningar. Dessa bröllopskoordinatorer har 

utbildat sig och fått erfarenhet inom olika servicebranscher som har förberett dem för 

serviceyrket som bröllopskoordinator. Dessa olika erfarenheter och utbildningar har gjort att 

dessa koordinatorer har förberett sig och försöker att utföra sina arbetsuppgifter som 

bröllopskoordinatorer på ett professionellt sätt. Att gå utbildningen på Bröllopsakademin för 

att bli auktoriserad bröllopskoordinator tyder även det på att dessa koordinatorer försöker att 

vara seriösa och professionella.  

Det andra attributet är attityder och beteende som innefattar att personalen engagerar sig och 

bryr sig om kunden (Grönroos 2008). Haraldsson berättar att hon bryr sig mycket om 

brudparen och att de blir nöjda, uppstår det några problem som måste lösas snabbt sitter hon 

uppe på nätterna för att lösa problemet. Hoffman berättar att hon träffar brudparen först innan 

de bestämmer sig för att jobba tillsammans för att både hon och brudparet anser att de kan 

jobba tillsammans. Det är tydligt att bröllopskoordinatorerna bryr sig om sina brudpar och 
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engagerar sig för att förverkliga deras drömbröllop. De jobbar hårt för att brudparen ska bli 

nöjda och försöker snabbt lösa problem som uppkommer. 

Det tredje attributet är tillgänglighet och flexibilitet, som handlar om att personalen anpassar 

sig efter kundens önskemål och att det är lätt att nå tjänsten i form av öppettider och företagets 

läge etc. (Grönroos 2008). När det gäller tillgänglighet berättar Persson och Svensson 

Bergström att deras brudpar kan ringa dem precis när de vill, vilket även Ludvigsson säger, 

medan hon tillägger att det gäller de brudpar som vill ha hjälp med en hel koordination och 

konsultation. När kunderna endast vill ha lite råd och tips brukar hon mest ha mailkontakt och 

pratas vid under förutbestämda tider. Dessa bröllopskoordinatorer visar tydligt på att de är 

tillgängliga för sina brudpar och att de är flexibla i sitt arbete, då de anpassar sig efter 

brudparens önskemål och vad de vill att de ska göra.  

Grönroos (2008) fjärde attribut är tillförlitlighet och pålitlighet, som handlar om att 

personalen håller sina löften, har kundens bästa i sikte och att kunderna litar på servicen. För 

att Cadbrand ska kunna hålla sina löften vill hon ha allt som bestäms mellan henne och 

brudparen nedskrivet. Då kan hon alltid se efter vad det är de har bestämt och vad hon har 

åtagit sig, så att hon inte glömmer bort något. På så sätt lyckas hon uppfylla de åtaganden hon 

har. Haraldsson är också noggrann med att hålla sina löften genom att hon endast åtar sig 

saker som hon vet att hon kan leverera och på så sätt hålla sina löften. Vidare berättar 

Haraldsson att hon har många områden och stora checklistor som hon går igenom inför ett 

bröllop. Dessa långa checklistor får inte brudparen se eftersom att hon inte vill stressa dem 

och hon tycker att de bara ska ha det mysigt under planeringstiden, vilket tyder på att hon bryr 

sig om brudparens och vill dem deras bästa. Hoffman berättar om att hon inte alltid anpassar 

sig efter brudparen. Hon ger som exempel att om brudparet börjar överstiga sin utsatta budget 

pratar hon med dem och diskuterar vad de anser är viktigast och om de kan dra in på andra 

saker för att kunna hålla budgeten. Detta gör hon för att hon bryr sig om brudparet och inte 

vill att de ska hamna i en ekonomisk situation efter bröllopet som inte är fördelaktig för dem. 

Ludvigsson ger tecken på att hon bryr sig om brudparen då hon säger att hon väljer 

samarbetspartners efter det brudparen efterfrågar. Det är tydligt att bröllopskoordinatorerna 

bryr sig om sina brudpar och är mycket tillmötesgående för att bygga upp ett starkt förtroende 

hos dem. De lyssnar på sina brudpar och håller vad de lovar vilket visar på att de är pålitliga. 

Det femte attributet är service recovery, vilket innefattar att personalen aktivt och snabbt 

hanterar problem och hittar lösningar (Grönroos 2008). Haraldsson berättar att hon vill lösa 
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problemen snabbt och sedan ta reda på vad det var som gick fel och vem som gjorde fel, så att 

de kan förbättra sig till nästa gång. Både Ludvigsson, Persson och Svensson Bergström ser till 

att lösa problemen snabbt, och Persson samt Svensson Bergström tillägger att de inte oroar 

brudparet utan att de löser problemet innan de informerar brudparen om dem, medan Hoffman 

ser till att sitta ner med brudparet och prata och reda ut problemen tillsammans. Att lösa och 

hantera problem som dyker upp under planeringens gång på ett snabbt och effektivt sätt är 

viktigt för bröllopskoordinatorerna, även om de arbetar på olika sätt när det gäller att hitta 

lösningar på problemet. Den skillnad som syns i problemlösningen är att vissa 

bröllopskoordinatorer väljer att berätta om problemet för sina brudpar för att kunna hitta en 

lösning tillsammans, medan andra väljer att lösa problemet först och sedan berätta om det för 

brudparet.  

Det sjätte attributet är servicelandskap, vilket innebär att miljön för servicemötet påverkar 

serviceprocessen (Grönroos 2008). Persson berättar att första gången hon träffar ett brudpar 

vill hon gärna komma hem till dem för att de ska känna sig mer avslappnade, men även för att 

hon själv kan få ett starkare intryck av dem och deras personligheter för att sedan kunna 

skräddarsy deras bröllop på ett så bra sätt som möjligt. Harladsson nämner att hon för det 

mesta håller kontakt med sina brudpar via email och telefon. Hon har givetvis också möten, 

men eftersom hon har många brudpar från olika håll i landet brukar det vara enklast att ha 

kontakt via mail. Detta visar att dessa koordinatorer visar upp olika servicelandskap för sina 

brudpar. Några av dem arbetar i servicelandskapet i brudparens hem och andra på mailen. Det 

sjunde attributet är rykte och trovärdighet, som innebär att kunderna litar på företaget 

(Grönroos 2008). Ojeda nämnde att hon flera gånger har blivit kontaktad av par som har varit 

på bröllop som hon har planerat och blivit rekommenderade av andra brudpar att kontakta 

henne när det varit dags att börja planera deras egna bröllop. Detta tyder på att denna 

koordinator har skapat ett gott rykte som hennes brudpar sprider med hjälp av goda ord och 

att de rekommenderar henne till andra. 

Wilson et al. (2012) hävdar att olika strategier behövs för att få personalen motiverad att 

leverera servicekvalitet. De tar upp fyra kriterier som företag kan använda sig av för att få en 

serviceorienterad personal. Det första kriteriet är att anställa rätt personal, det andra är att 

utveckla personalen att leverera servicekvalitet (Wilson et al. 2012). Haraldsson säger att de 

vidareutbildar sig hela tiden och att hon lär sig fortgående under hela yrkeslivet. Hon berättar 

vidare att hon inte har någon fast personal, utan hon hyr in personal vid olika projekt som inte 

behöver ha någon speciell utbildning. Denna personal blir mer som hennes assistenter, så de 
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behöver vara trevliga, jobba hårt och vara diplomatiska. Detta visar på att vidareutbildning 

och att alltid hänga med och veta vad som pågår i branschen är viktigt för 

bröllopskoordinatorerna. De verkar inte ha några stora krav på utbildning hos personalen som 

de hyr in. 

Den tredje strategin är enligt Wilson et al. (2012) att ge den support och system som behövs 

för att behålla personalen i företaget, men eftersom ingen av bröllopskoordinatorerna som 

intervjuats har fasta anställda kommer denna strategi inte vidarebehandlas. Wilson et al. 

(2012) fortsätter med att lägga fram tre strategier för personalen som kan öka 

servicekvaliteten. En strategi är att utveckla personalen genom träning och utbildning. Som 

tidigare sagt vidareutbildar sig Haraldsson hela tiden. Ojeda berättar att hon försöker hålla 

koll på nya trender och saker som är nya i branschen genom att läsa på olika bröllopsbloggar 

och hålla kontakt med andra i branschen. Detta kan innebära att bröllopskoordinatorerna anser 

att det är viktigt att hänga med i branschen och lära sig under själva arbetet. 

En annan strategi är att personalen bör vara empowered och ha auktoritet att kunna ta beslut 

efter kundens begäran (Wilson et al. 2012). Den personal som Haraldsson tar in jobbar mer 

som assistenter åt henne, och har därför inte fått någon större auktoritet att ta beslut. Men 

eftersom de flesta av dessa bröllopskoordinatorer inte har några anställda så har de själva 

auktoritet att ta beslut och följa kundens önskningar. Dessa bröllopskoordinatorer arbetar inte 

med empowerment och auktoritet eftersom de inte har någon personal, och de 

bröllopskoordinatorer som hyr in personal jobbar inte med empowerment eftersom de tar in 

personal som assistenter, dock har koordinatorerna själva auktoritet att utföra de 

arbetsuppgifter som krävs för att göra brudparen nöjda.  

Den tredje och sista strategin är att personalen bör jobba i team för att kunna backa upp 

varandra och skapar en bra kultur för att leverera service (Wilson et al. 2012). Haraldsson 

säger att hon har en huvudansvarig vid varje projekt. Denne huvudansvarige är den som har 

planerat bröllopet och det är den personen som styr över några assistenter och de andra 

leverantörerna. Även Ojeda använder sig av detta sätt att jobba, då hon själv håller i det hela 

som ansvarig och sedan har med sig mer personal på bröllopsdagen. Personalen jobbar som 

ett team på själva bröllopet, men det är bröllopskoordinatorn som tar alla beslut och står för 

dem, vilket gör att strategin om att backa upp varandra inte används av dessa koordinatorer.   
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4.3.2 Kundtillfredsställelse 

Raab et al. (2008) och Lovelock & Wirtz (2011) diskuterar kundtillfredsställelsens innebörd. 

Lovelock & Wirtz (2011) hävdar att kundens förväntningar kommer att påverka kundens 

tillfredsställelse, vilket även Bergman & Klefsjö (2010) påpekar, samtidigt som de tillägger 

att även olika behov kan påverka. Kundens förväntningar påverkas av bland annat dennes 

tidigare erfarenheter och företagets rykte (Bergman & Klefsjö 2010). Brudparen Romeo, 

Julia, Tristan och Isolde förklarade hur de blev nöjda med deras bröllopskoordinatorers arbete 

tack vare att de hade uppfyllt deras förväntningar. Vidare påstår Ludvigsson att brudparen 

ofta går på rekommendationer och bröllopskoordinatorns erfarenhet när de väljer vilken 

bröllopskoordinator de vill anlita, vilket även Haraldsson påvisar när hon berättar att 

brudparen alltid undrar vad de har gjort tidigare. Hoffman försöker få sina kunder 

tillfredsställda genom att hon träffar brudparen, är tillgänglig för dem och genom att vara 

lyhörd. Att vara lyhörd är något även Leijon jobbar med för att öka kundens tillfredsställelse, 

då hon säger att det är viktigt att vara lyhörd för brudparets behov och önskemål samt att 

lyckas uppfylla och överträffa dem. Att anpassa sig efter brudparets önskan och behov ser 

också Persson som en viktig aspekt för att öka deras tillfredsställelse. Svensson Bergström 

försöker få brudparet att känna sig hörda och trygga, vilket även Cadbrand påpekar. 

Brudparens kommentarer visar tydligt att deras förväntningar spelar roll och påverkar deras 

tillfredsställelse. Att bröllopskoordinatorerna uppfyller de förväntade krav som brudparen 

ställer ger dem givetvis en större chans att få tillfredsställda brudpar. Flera koordinatorer 

påpekar att de försöker öka kundens tillfredsställelse genom att lyssna på dem. Att brudparens 

förväntningar på bröllopskoordinatorn kommer från rekommendationer, som kan ses som 

företagets eller bröllopskoordinatorns rykte, och erfarenheter är också tydligt.  

Tre grupper av kundbehov presenteras av Bergman & Klefsjö (2010). Dessa första är 

basbehov, som är självklara för kunden, den andra är förväntade behov, som kunden anser är 

viktiga. Några basbehov som Gink jobbar med att tillfredsställa är att lägga ut alla 

bordsplaceringskorten i matsalen, se till att bussarna är på rätt plats på rätt tidpunkt och att 

hjälpa bruden med att komma in i taxin. Cadbrand berättar att hon vill att brudparet känner att 

de blir avlastade från en massa jobbiga uppgifter, vilket kan ses som ett basbehov brudparet 

har när de anlitar en bröllopskoordinator. Gink, Haraldsson, Hoffman, Cadbrand och 

Ludvigsson berättar att de har ett första möte med brudparet för att gå igenom vad de vill ha 

och deras önskemål för att försöka uppfylla dessa. Ibland vet inte brudparen vad det är de vill 

ha, då får koordinatorn försöka hjälpa dem att komma fram till det och guida dem 
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(Haraldsson, Hoffman, Leijon). Det kan utmärkas att bröllopskoordinatorerna har brudparens 

basbehov i åtanke vid planeringen av ett bröllop. Dock uppmärksammas brudparens 

förväntade behov mer av de nämnda koordinatorerna, eftersom att det är en kundanpassad 

tjänst de erbjuder och behöver då veta vad brudparen förväntar sig.  

Den tredje gruppen är spännande behov som kunden inte alltid tänker på (Bergman & Klefsjö 

2010). Persson berättar att hon försöker läsa av sina brudpar för att ta reda på vad de vill ha, 

vilket Leijon anser är viktigt när hon säger att det är en viktig egenskap att koordinatorn kan 

läsa av sina brudpar för att komma fram till vad de vill ha. Ludvigsson påpekar även att 

brudparen ibland har svårt att uttrycka i ord vad det är de vill ha och att det är en konst för 

koordinatorn att känna av vad brudparet egentligen vill ha och sedan lyckas skapa det. Detta 

tyder på att dessa bröllopskoordinatorer även tänker på brudparens spännande behov vid 

planeringen av deras bröllop och att de försöker få fram dessa behov för att kunna uppfylla 

dem.  

Egan (2001) anser att det är viktigt för företag att kunna lyssna på kunden, och redogör för 

fem strategier för att lyssna på kunderna. Dessa är kundtillfredställelsetecken, som innefattar 

att personalen ska identifiera tecken i kundens uttrycksätt för att se om kunden är 

tillfredsställd, feedback innebär att personalen ska lyssna på kundens klagomål, frågor och 

kommentarer för att fastställa om de är tillfredsställda. Marknadsundersökning handlar om att 

undersöka de faktorer som får kunden att komma eller gå från företaget, vilket kan ge en 

indikation på vad som tillfredsställer kunden. Frontlinjepersonalen handlar om att lyssna 

noga på kunderna, och strategiska aktiviteter innebär att involvera kunden i företgagets beslut 

(Egan 2001). Hoffman, Svensson Bergström och Persson berättar att de alltid försöker få 

feedback från brudparen genom att de får fylla i blanketter för att utvärdera hur planeringen 

och bröllopet gick, medan Ludvigsson och Ojeda träffar sina brudpar och pratar igenom vad 

som gick bra och dåligt för att höra hur de upplevde planeringen och bröllopet. Haraldsson 

berättar att hon börjar med att skicka en utvärdering via mail till sina brudpar, men att hon 

ofta inte får svar på den, och att hon ibland då ringer för att höra deras synpunkter. Gink 

berättar att hon inte brukar göra några utvärderingar med sina brudpar, utan hon anser att det 

kommer naturligt från brudparet då hon ser på brudparet om de är nöjda eller inte och sedan 

brukar hon få tackkort från dem som visar att de är nöjda.  Samtliga koordinatorer påpekar att 

de är noga med att lyssna på brudparen för att de ska kunna uppfylla deras önskningar och för 

att de ska kunna bli nöjda. Detta tyder på att dessa bröllopskoordinatorer anser att det är 

viktigt att utvärdera processen, även om de gör det på olika sätt. Några av koordinatorerna 
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sköter utvärderingen via mail, medan andra gör det under ett personligt möte. De bryr sig om 

brudparens åsikter och vill veta vad som är bra och vad som kan förbättras. 

4.3.3 Kundvärde  

Lovelock & Wirtz (2011), Setijono (2008), Gummerus (2013) och Wilson et al. (2008) hävdar 

att kunder uppfattar värde olika eftersom att det kunderna ser värde i är individuellt. Chan, 

Yim & Lam (2010) påpekar att kundens vilja att medverka beror på de värden av ekonomiska 

och psykologiska aspekter som denne får ut av relationen med företaget. Lovelock & Wirtz 

(2011) påstår att kunder förväntar sig värde utifrån de pengar, den tid och ansträngning de har 

lagt ner. De hävdar även att arbetet och kompetensen skapar värde i servicen. Fyra kategorier 

om hur kunden uppfattar värde läggs fram av författarna. Dessa kategorier är värde som lågt 

pris, värde i det individen vill ha i en produkt, värde i kvaliteten som individen får för priset, 

och värde i det individen får för det denne ger. Ludvigsson påpekar att brudpar ofta anlitar en 

bröllopskoordinator för att få tips och råd, samt för att få bra priser och att spara tid. 

Tidsbesparande, påpekar Romeo och Julia, var anledningen till att de anlitade en 

bröllopskoordinator, vilket även Tristan och Isolde säger var en av anledningarna tillsammans 

med att de ville ha hjälp med att organisera allt så att både de och deras släkt och vänner 

kunde slappna av på bröllopsdagen. Både Cadbrand, Ojeda, Persson och Leijon tar också upp 

det här med att vara avslappnade och känna mindre stress inför bröllopsdagen är viktigt för 

brudparen. De blir som en trygghet för brudparen, någon att luta sig mot. Haraldsson nämner 

att priset spelar ganska så stor roll för brudparen, speciell i början. I efterhand brukar 

bröllopsupplevelsen överväga betydelsen av priset.  Brudpar ser värde i det de kan få för vad 

de ger då de värderar tidsbesparing, tips och trygghet. Några bröllopskoordinatorer påpekar 

att brudpar ofta ser värde i lågt pris, dock är frågan om värdet i det låga priset handlar om de 

rabatter brudparet kan få hos leverantörer genom sin bröllopskoordinator, eller om ett lågt pris 

på bröllopskoordinatorernas tjänster värderas.  

Wilson et al. (2008) lägger fram fyra aspekterför att mäta kundvärde som tar sitt ursprung i 

kundens förväntningar. Dessa aspekter är vilka standardförväntningar kunden har, vilka 

faktorer som behövs för att uppfylla dessa förväntningar, vilken roll dessa förväntningar har i 

en förändrad förväntning, och hur ett företag kan möta och överträffa dessa förväntningar. 

Tristan & Isolde hade höga förväntningar på sin bröllopskoordinator att hon skulle hjälpa dem 

med hela bröllopsplaneringen och Romeo & Julia berättar att deras förväntningar var att de 

skulle få hjälpa med förslag och idéer som var baserade på den erfarenhet hon hade. 

Bröllopskoordinatorerna är förberedda när de träffa brudparen och vet på ett ungefär sedan 
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tidigare uppdrag vad som vanligtvis efterfrågas av brudparen. De har sina listor som de fyller 

i och arbetar därefter med att försöka tillfredsställa brudparens önskningar (Haraldsson; 

Ojeda; Persson). De förväntningar som brudparen kommer med är vad de kan se värde i om 

de uppfylls eller överträffas. Genom att bröllopskoordinatorerna är förberedda och strävar 

efter att tillfredsställa sina kunder kan de göra ett bra jobb och faktiskt generera värde åt sina 

brudpar. 

Chan, Yim & Lam (2010) och Vargo & Lusch (2008) hävdar att företaget behöver samarbeta 

med kunden för att skapa kundvärde, eftersom att företaget inte kan skapa kundvärde själva. 

Gummesson (1995) kallar detta för en värdestjärna. Enligt Grönroos (2008) och Vargo & 

Lusch (2008) erbjuder företag varor och tjänster som kunden kan skapa värde av. Ojeda 

försöker erbjuda flera attribut och tillvägagångssätt i planeringsprocessen som brudparen kan 

sätta värde på. Hon berättar att hon har koll på alla detaljer och har kontakt med brudparet 

hela tiden för att stämma av och rapportera. Hon ser till att alla saker och beslut blir tydliga 

och att allt planeras i god tid för att brudparet ska slippa stressa. Även Cadbrand försöker se 

till att hennes brudpar inte stressar genom att hon avlastar dem från tidskrävande uppgifter, så 

som att leta upp leverantörer eller ringa runt till dem. Hon låter brudparen ta hand om de 

uppgifter som de tycker är roliga och som de själva vill göra. Romeo och Julia berättar att 

deras bröllopskoordinator sparade dem tid, då de fick utföra roligare uppgifter och slapp de 

jobbiga i och med att koordinatorn tog hand om de mindre roliga uppgifterna. De kände även 

en trygghet i att anlita en bröllopskoordinator, då de slapp känna sig stressade över 

planeringen. Trygghet är även något som Tristan och Isolde kände av att anlita en 

bröllopskoordinator, då de fick mycket hjälp av henne vid planeringen, samt att hon ordnade 

de saker som de ville ha och hade allting under kontroll. En tydlig värdestjärna kan ses i 

bröllopsplaneringsprocessen i och med att bröllopskoordinatorerna jobbar nära med sina 

brudpar för att lyckas planera och skapa deras bröllop efter deras förväntningar. På så sätt 

jobbar de samtidigt tillsammans för att lyckas skapa kundvärde. Två av koordinatorerna anser 

att de skapar värde för kunden genom att hjälpa dem och reducera deras stress inför bröllopet. 

Brudparen bekräftar att de såg värde i att få en trygghet och mindre stress av att anlita en 

bröllopskoordinator, vilket visar på att dessa koordinatorer lyckas med att skapa värde för sina 

brudpar.  

Proposed Conceptual Framework-modellen som presenterades i teorikapitlet belyser att värde 

uppnås genom kundmedverkan och interaktion mellan kund och leverantör. De värden som 

skapas är både kund- och leverantörsvärde i form av ekonomiska och relationsbaserade 
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värden (Chan, Yim & Lam 2010). Genom att ha personliga möten interagerar 

bröllopskoordinatorn med brudparen och kan på så sätt ta reda på vad de önskar och 

efterfrågar (Cadbrand; Ojeda; Persson; Pettersson Bergström). Romeo och Julia samt Tristan 

och Isolde medverkade i planeringsprocessen genom att tydligt tala om vad de önskade, samt 

även ta hand om vissa detaljer på egen hand. Romeo och Julia nämnde att de sparade pengar 

tack vare de rabatter som de fick av sin bröllopskoordinator och även att deras 

bröllopskoordinator gjorde planeringsprocessen och bröllopet till en bättre upplevelse vilket 

tyder på relationsbaserade värden. Tristan och Isolde konstaterar att de inte hade klarat sig 

utan sin bröllopskoordinator och såg stort värde i den hjälp som hon hade gett dem. Chan, 

Yim & Lam (2010) fortsätter att utveckla modellen och förklarar att värdet leder till 

kundtillfredsställelse hos kunden och jobbtillfredsställelse hos den anställde. Båda Romeo och 

Julia, Tristan och Isolde är otroligt nöjda med sina bröllopskoordinatorer och det som de har 

bidragit till för att planera deras bröllop. Detta tyder på att Proposed Conceptual Framework-

modellen är appliceringsbar och beskriver hur bröllopskoordinatorer skapar värde för sina 

brudpar. Genom att tillsammans med brudparen interagera och planera kan 

bröllopskoordinatorn skapa värde som i sin tur leder till nöjda brudpar. 
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5. SLUTDISKUSSION 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som den teoretiska och empiriska analysen har lett 

fram till. Forskningsfrågan som ställde i början av uppsatsen besvaras för att uppfylla uppsatsens 

syfte. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning om bröllopskoordinatorer. 

Det som inspirerade oss att skriva denna uppsats var vårt gemensamma intresse för 

bröllopsindustrin. Det faktum att giftermål har ökat under de senaste decennierna gjorde oss 

ännu mer nyfikna på hur industrin ser ut idag, framförallt ur bröllopskoordinatorers synvinkel. 

Vi antog att eftersom giftermål har ökat så har troligtvis även efterfrågan på 

bröllopskoordinatorer ökat och vi ville därför se hur det är att vara bröllopskoordinator i 

Sverige. Eftersom detta yrke är serviceinriktat kunde vi på förhand tänka oss att det ibland 

kan finnas svårigheter för koordinatorerna att ta reda på brudparens förväntningar och 

önskemål. Dessa tankar ledde till att följande syfte och forskningsfråga ställdes: 

Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur planeringsprocessen av 

bröllopsarrangemang går till och hur bröllopskoordinatorer försöker skapa värde för sina 

kunder. 

Forskningsfråga: 

     Hur kan bröllop arrangeras för att skapa kundvärde? 

Den teoretiska och empiriska analysen har lett fram till att vi i följande delkapitel svarar på 

syftet och forskningsfrågan utifrån våra slutsatser. Vidare kommer även förslag på framtida 

forskning presenteras. 

5.1 Slutsatser 
På grund av att bröllopskoordinatorer arbetar i en serviceinriktad bransch är det viktigt att 

tänka på kunden och vad denne efterfrågar, då olika kunder är varierande i sina behov och 

förväntningar. Vi upplever att bröllopsplanering kan vara en komplex och tidskrävande 

process, speciellt om brudparet efterfrågar många detaljer där många aspekter är viktiga att 

tänka på. Enligt vår uppfattning har ekonomin en stor betydelse i planeringen av bröllop, 

vilket kan bero på att mycket kretsar kring ekonomin i dagens konsumtionssamhälle. Även 

sättet att planera ett bröllop på och tidsaspekten anser vi är viktiga, då arbetssättet blir 

väsentligt för att bröllopskoordinatorerna ska uppnå sitt mål med arbetet och för att kunna 

arrangera det bröllop som brudparet efterfrågar inom en viss tidsram. Att planeringen är 
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strukturerad anser vi kan gynna båda parterna på olika sätt, då bröllopskoordinatorerna kan få 

sitt arbete utfört på ett effektivt sätt, enligt tidsplanen, samt att brudparen kan bli 

tillfredsställda med bröllopet. Bröllopskoordinatorerna bör då ha en strategisk plan med 

lämpliga arbetsmetoder och resurser för att planera det bröllop som brudparet vill ha. Flera av 

bröllopskoordinatorerna planerar arrangemanget genom att sammanställa det inom en viss 

tidsram och genom att diskutera med brudparet vad det är de vill ha. Genom att använda sig 

av checklistor innehållande olika frågor till brudparet, håller bröllopskoordinatorerna ordning 

på planeringen. De försöker även skapa kontakter med lämpliga leverantörer, vilket kan 

underlätta planeringen för brudparen då de slipper leta efter leverantörer på egen hand. Dessa 

faktorer har vi märkt att brudparen har en stor roll i, då majoriteten av arbetet utförs utifrån 

deras preferenser. Vi kan därmed konstatera att det är viktigt att både bröllopskoordinatorn 

och brudparet aktivt medverkar i planeringsprocessen, då vi kommit fram till att bröllopet inte 

kan planeras utan brudparets medverkan. 

Vi har kommit fram till att en av grundstenarna i bröllopskoordinatorernas arbete för att skapa 

kundvärde är att anpassa sig efter brudparen, då denna anpassning är viktig för att kunna 

tillfredsställa brudparen genom att uppnå deras önskningar. Bröllopskoordinatorerna är 

medvetna om kundanpassningens betydelse och arbetar därför med att se till att de lär känna 

sina brudpar och deras krav och önskemål. Planeringsprocessen påbörjas genom ett första 

möte mellan bröllopskoordinatorn och brudparet där de lär känna varandra samt där brudparet 

får berätta och förklara vad de har för tankar kring planeringen och hur mycket hjälp de vill 

ha. Efter detta första möte håller de båda parterna kontakt under hela planeringsprocessen så 

att bröllopskoordinatorn alltid kan se efter med brudparet om allting stämmer. Detta tyder på 

att bröllopskoordinatorerna är lyhörda och bryr sig om brudparen och arbetar för att brudparen 

ska få sina drömbröllop. I och med att arbetet styrs av personliga önskningar och uppgifter 

skapar bröllopskoordinatorerna nära relationer till sina brudpar, vilket ofta leder till att 

brudparen blir mer öppna och kan förmedla sina önskningar till bröllopskoordinatorerna. 

Vi har även sett ett mönster i att servicekvaliteten i de arbetssätt som bröllopskoordinatorerna 

jobbar med, kan leda till att brudparen blir tillfredsställda, vilket i sin tur kan göra att 

kundvärde uppstår. Att visa på professionalism genom att utbilda sig och auktorisera sig som 

bröllopskoordinator kan öka servicekvaliteten. Även att engagera sig, snabbt lösa problem, 

vara tillmötesgående och flexibel är attribut som bröllopskoordinatorer arbetar med genom 

den kundanpassade servicen, vilket också ökar servicekvaliteten. Vi hävdar att av den orsaken 

att bröllopskoordinatorerna arbetar med dessa kvalitetshöjande serviceattribut, kan de öka 



 

53 
 

servicekvaliteten, vilket i sin tur leder till att brudparen blir tillfredsställda och ser värde i 

servicen, då deras förväntningar på servicen uppnås. Det är tydligt att en av de viktigaste 

egenskaperna hos en bröllopskoordinator är att lyssna på sina brudpar, både för att kunna 

anpassa servicen efter dem och för att kunna tillfredsställa dem genom att ta reda på deras 

förväntningar. Vi hävdar att bröllopskoordinatorer på detta sätt skapar kundvärde tillsammans 

med brudparen. 

5.2 Förslag på framtida forskning 
Ett förslag på framtida forskning om bröllopskoordinatorer är hur bröllopskoordinatorer i 

Sverige kan nå ut till fler brudpar, då efterfrågan av dem inte är stor i Sverige. Flera av 

bröllopskoordinatorerna som intervjuats till denna uppsats har påpekat att brudpar i Sverige 

ofta väljer att inte anlita en bröllopskoordinator. Det kan då vara intressant att ta reda på hur 

detta fenomen kan förändras. 
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BILAGA 1 
Intervjufrågor till bröllopsarrangörer  

1. Skulle du kunna presentera dig själv, vad du jobbar med och företaget?  

a. Var finns ni? 

b. Har ni någon speciell utbildning för att kunna arbeta som bröllopsarrangör? 

c. Har ni några krav på utbildningar hos personalen?  

d. Vidareutbildar ni er personal? 

2. Vad för slags tjänster erbjuder ni? 

3. Hur går det till att arrangera bröllop? 

a. Vilka faktorer anser ni är viktigast vid bröllopsplaneringen? 

b. Hur många bröllopsarrangörer är inblandade i ett bröllop? 

c. Hur jobbar ni med era sammarbetspartners?  

d. Hur lång tid kan det ta att arrangera ett bröllop?  

4. Hur arbetar ni med brudparet? 

a. Hur anpassar ni er till brudparen? 

b. Hur tillgängliga är ni för era brudpar då det gäller öppettider och 

kommunikationsmöjligheter? 

c. Vilka är de vanligaste förväntningarna som brudparen har på er? 

d. Vad är er roll respektive brudparens roll i planeringsprocessen? 

e. Hur arbetar ni för att skapa bra upplevelser för brudparet? 

f. Hur hanterar ni problem som kan dyka upp i planeringsprocessen? 

5. Hur pass nära relationer utvecklar ni med brudparen?  

a. Arbetar ni med att bevara era relationer med brudparen? 

b. Har ni haft relationer till brudpar som har fortsatt efter bröllopet? 

6. Gör ni några utvärderingar av brudparens upplevelse efter bröllopet? 

a. Hur jobbar ni för att skapa kundtillfredsställelse? 

7. Vilka värden anser ni att ni tillför brudparet? 

a. Hur arbetar ni för att skapa värde för brudparet & för deras gäster? 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor till brudpar 

1. Har ni gift er eller planerar ni ert bröllop? 

2. Varför valde ni att anlita en bröllopskoordinator? 

3. Vad för slags hjälp ville ni ha med bröllopsplaneringen? 

4. Vad hade ni för förväntningar på bröllopskoordinatorn?  

5. Hur tillmötesgående var bröllopskoordinatorn? 

6. Vad fick ni ut av att anlita en bröllopskoordinator? 

7. A. Vad var det bästa med planeringen av bröllopet? 

B. Vad var mindre bra med planeringen av bröllopet? 

8. Vad för slags värde upplevde ni att ni fick av att anlita en bröllopskoordinator? 
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