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Sammanfattning 
Denna uppsats hade som uppgift att, på uppdrag av LRF Konsult Södra marknadsområdet, 
undersöka varför deras kunders var nöjda och/eller missnöjda. Undersökningen utfördes i 
de två kundgrupperna: köp- och säljkunder. Köpkunder är kunder som värvats genom 
förvärvning av andra byråer, och säljkunder har värvats utav LRF Konsults anställda 
säljare.  
 
För att kunna svara på denna fråga valde vi att utföra en kvalitativ undersökning. Fem 
personliga intervjuer gjordes med kunder i Skåne och Halland för att få deras personliga 
syn på tjänsten samt deras relation till LRF Konsult och handläggaren. 
 
Teorierna föreslog att kundernas tillfredsställelse skulle öka i takt med hur nära deras 
relation med LRF Konsult och deras handläggare blev. Vad vi fann i denna undersökning 
var att detta skiljde sig hos de olika kunderna och att det var viktigt att handläggarna i LRF 
Konsult kunde läsa av kundernas behov och anpassa relationen till vad de önskade. Vidare 
så fanns det här en skillnad mellan köp- och säljkunder eftersom säljkunderna verkade ha 
en relation med både LRF Konsult och handläggaren medan köpkunder hade en mer nära 
relation med endast handläggaren. Handläggaren hade, oavsett typ av relation, en stor 
betydelse eftersom det var handläggaren som var i direkt kontakt med kunden.  
 
Vi kunde se en skillnad mellan de två segmenten, vilka var lantbrukare och övriga 
småföretag. Lantbrukarna hade tagit nytta av LRF Konsult expertis inom detta område och 
uppskattade den kunskap som de hade tillgång till. De övriga småföretagarna ansåg sig inte 
mindre nöjda för att LRF Konsult inte hade djupare kunskap inom deras branscher. 
 
En annan viktig aspekt som kom fram i denna undersökning var hur viktigt förtroendet för 
handläggaren/LRF Konsult är för att skapa tillfredsställelse. Pris hade dock, som teorierna 
föreslog, mindre betydelse. Slutligen så var själva processen i fokus som drivande av 
tillfredsställelsen, även om det fanns olika behov av hur aktiv man ville vara i denna 
process hos de olika kunderna.  
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Abstract      
The purpose of this thesis was, on the mission of LRF Konsult Södra marknadsområdet, to 
research on why their customers were satisfied and/or dissatisfied. The research was 
performed in two segments: customers that had joined the company through acquisitions 
of other accounting firms and customers that had been in contact with LRF Konsult’s 
personal sellers. 

To be able to find the answer to our purpose we chose to do a qualitative study. Five 
interviews were performed with customers in southern Sweden, Skåne and Halland, to get 
their personal view of the service and of their relation to LRF Konsult and their contact 
person. 

The theories suggested that the satisfaction of the customers would increase depending on 
their relation with LRF Konsult and their contact person. Our research concluded the 
relation differed for each customer and that it was of great importance that the contact 
person at LRF Konsult understood and adapted the relation to what the customer wanted. 
Furthermore, there was a slight difference between the acquired customers and customers 
by sellers since the last mentioned segment seems to have a close relation to both LRF 
Konsult and the contact person. The acquired customer rather has a close relation solely to 
the contact person. No matter what type of relation they had, we could clearly see that the 
contact person played an important role since that person was in direct contact with the 
customers. 

We also noticed a difference between the agricultural segment and other small enterprises. 
The agricultural customers were thankful for the expertise of LRF Konsult within the 
customers’ segment and appreciated the knowledge that they had access to. The other 
small enterprises were not interested in a deeper knowledge within their branches. 

Other important aspects that could be concluded from this research were the value of trust 
in order to create satisfaction. Price on the other hand was not, in line with the theories 
presented, of great importance. Finally there was a focus on the process as a whole, which 
worked as a driving force for higher satisfaction, even if the customers differed in how 
active they wanted to be.  
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1 Introduktion 
I introduktionsavsnittet presenterar bakgrunden läsaren inför det ämne vi har valt att behandla och vidare 
varför detta område är intressant. Därefter i problemet önskar vi kunna inspirera och utveckla 
anledningarna till varför vår uppsats är av betydelse. 

1.1 Bakgrund 
Idag är kundfokus ett välkänt begrepp, men det har inte alltid varit en av företagens 
viktigaste prioriteter. I boken Service, Marketing and Management av Gilmore (2003), kan vi 
läsa att Marknadsföring av tjänster initierades under tidiga 1900-talet i och med 
uppkomsten av produktsupport. Under återuppbyggnaden av Östeuropa, efter kalla kriget, 
började företag växa igen efter en lång tid av rationalisering. Det var inte lika angeläget att 
fokusera på kunden under återuppbyggnadsperioden, eftersom företagen sålde bra utan 
större ansträngningar. Uppsvingen kom som en reaktion av den tidigare fattiga perioden 
under kriget och på grund av att folk nu hade mer pengar att spendera. Fokus låg istället på 
att effektivisera och producera mer och nyare produkter samt tjänster. (Szwarc, 2005) 
Företagen ville råda över stora marknadsandelar och började titta närmare på hur man 
kunde segmentera sina kunder demografiskt och psykologiskt (Gilmore, 2003).  

I början av 60-talet förekom mest teorier som rörde produkter snarare än tjänster. Detta 
ledde dock så småningom till att produktteorierna applicerades även på tjänster, men med 
ett blandat resultat. Först i slutet av 70-talet lyckades forskare utveckla en tydligare 
avgränsning mellan hur man behandlar tjänster i jämförelse med produkter. (Gilmore, 
2003) Under 80-talet blev många uppmärksammade teorier utformade, varav flertalet 
används även idag (Szwarc, 2005). Ett av de större framstegen gjordes genom en studie av 
The Marketing Science Institute of Cambridge, Massachusetts som utfördes av Languard et al. i 
Gilmore (2003), där man skapade nya begrepp för att definiera marknadsföring av tjänster. 
Genom att utföra en studie av ett flertal företag utvecklades en ny förståelse för 
marknadsföring av tjänster. Följande begrepp berördes; kunddelaktighet i produktion och 
leverans av tjänster, ledningens förmåga att förstå kundernas behov samt relationen mellan 
verksamheter och marknadsföring och personalfunktionerna i ett tjänsteföretag. (Gilmore, 
2003)  

Ytterligare forskning ledde till koncept som Just in Time och Total Quality Management 
(Szwarc, 2005) och modellen SERVQUAL. Dessa begrepp ansågs vara en reaktion på den 
ekonomiska nedgång som USA genomled under 80-talet. SERVQUAL var dessutom 
grunden till mycket av forskningen som utfördes under 80-talet och tidigt 90-tal (Gilmore, 
2003). Många företag genomled även under 1990-talet en ekonomisk nedgång som följd av 
hög konkurrens både från inhemska och utländska verksamheter. Som en reaktion på detta 
utvecklades program som fokuserade på kundnöjdhet och syftade till att öka förståelsen för 
kunderna och att förbättra kvalitén på tjänster och produkter. Därigenom ökade chansen 
att lyckas i en konkurrenskraftig miljö. (Myers, 1999) 

Det var under denna tid som marknadsundersökningar tog fart. Huvudmålen med dessa 
var att dels ta reda på vad kunderna tyckte om produkten eller tjänsten, men även för att se 
hur företaget behandlade kunderna och om de anställda uppfyllde de krav som företaget 
ställde. Marknadsundersökningar kunde genomföras både i tjänste- och 
produktverksamheter och blev därför ett populärt verktyg för kundfokuserade företag. 
Många började skapa kunddatabaser och termen Customer Relationship Management (CRM) 
introducerades. Resultatet blev att de anställda bemötte kunden på ett nytt sätt, genom att 
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de lärde känna kunden närmare, och kunde därför utforma sin produkt eller service med 
kunden i centrum. (Szwarc, 2005) 

I verkligheten förekommer en viss oenighet om vilka kundmätningar som ska genomföras i 
en organisation. Tillräcklig information om kundernas attityder, beteenden och de effekter 
som kunden har saknas i de flesta företag eller organisationer. Traditionellt sett har man 
oftast mätt kundtillfredsställelse, det vill säga kundattityder, genom att på olika sätt mäta 
vilka åsikter en kund har. Emellertid finns det ett synsätt att kundtillfredsställelse för sig 
självt inte är det viktiga, utan snarare vilken ekonomisk påverkan den har på företaget. Det 
finns dock flera undersökningar som stödjer argumentet att kundtillfredsställelse har ett 
samband med kundens beteende, men förutsätter att de som genomför dem har både 
kompetens och kan planera noggrant. (Sörqvist, 2000) 

En av anledningarna till att kunden är så viktig är att en nöjd kund löper ca 50 % chans att 
köpa en tjänst igen, medan sannolikheten att en väldigt nöjd kund anlitar ett företag igen är 
hela 85 %. Därmed har kundens nöjdhet en väldigt stor påverkan på ett företags 
lönsamhet. (Juran Joseph, 1998)  

1.2 Problem 
Företaget som vi har valt att samarbeta med, i anknytning till vår studie, är LRF Konsult 
Södra marknadsområdet. LRF Konsult erbjuder affärsrådgivning och redovisningstjänster 
till företag, främst inom jord- och skogsbruk, men även till andra typer av småföretag t.ex. 
åkerier och andra verksamheter. I hela Sverige har LRF Konsult 60 000 fasta kunder och 
därtill har de ungefär 20 000 tillfälliga uppdrag (Om oss: våra kunder, 2006). Kundkretsen i 
Södra marknadsområdet uppgår till 13 540 fasta kunder och 2400 tillfälliga kunder (P. 
Åberg, personlig kommunikation, 2006-11-23). För LRF Konsults räkning ska vi 
undersöka kundnöjdheten inom två kundsegment, vilka är säljkunder och köpkunder. 
Säljkunder definieras som de nya kunder som värvas utav LRF Konsults säljare. 
Köpkunder är de kunder som automatiskt övergår till att bli LRF Konsults kunder, genom 
förvärv av andra byråer. (R. Petersson, personlig kommunikation, 2006-09-08) 

Den senaste studien som genomfördes för LRF Konsult av Landja Marknadsanalys AB 
hade som mål att skaffa en övergripande bild av kundernas syn på LRF Konsult samt att 
mäta kundnöjdheten genom en kvantitativ studie. Studien genomfördes i Södra 
marknadsområdet mellan november 2005 till mars 2006. Det viktigaste nyckeltalet i denna 
undersökning är nöjd kundindex (NKI) som i Södra marknadsområdet låg på 83 av 100 
(Johansson, 2006).  

NKI är ett mått på hur kunderna värderar verksamheten i sin helhet och ju närmre 100 
desto nöjdare är kunderna. De olika frågeområdena samt NKI presenteras sedan som 
indexvärden mellan 0 och 100. (Statistiska centralbyrån, 2006) Året innan den senaste 
studien genomfördes så blev NKI 86 (Johansson, 2006) och detta kan möjligtvis indikera 
en något negativ trend, men kan också bara vara en tillfällig nedgång. Det finns dock en 
rädsla inom LRF Konsult att man i vissa avseende har en bristande kompetens gällande 
kvalificerad rådgivning (R. Petersson, personlig kommunikation, 2006-09-08). 

En svaghet med Landjas marknadsanalys är att den inte separerar kunderna i olika segment 
och man kan därför inte se om det är någon skillnad i nöjdhet mellan kundgrupperna. 
Således kan man identifiera ett behov av att urskilja områden för förbättring av LRF 
Konsults tjänster. Undersökningen presenterar heller inte anledningarna till kundernas 
nöjdhet respektive missnöjdhet, på grund av att det är en kvantitativ undersökning. Genom 



 

 
3 

denna uppsats vill vi identifiera potentiella problem eller områden där LRF Konsult kan 
förbättras, men även varför kunderna är nöjda eller missnöjda i de respektive segmenten 
köp- och sälj. 

Antalet förvärv i LRF Konsults Södra region är fler än i andra delar av landet vilket är ett 
medvetet strategiskt drag enligt R. Petersson. En stor del av förvärven som gjordes i 
Sverige under 2005 verkställdes i södra regionen (4 kontor). Anledningen till att antalet 
förvärv har ökat har varit en önskan om att utöka sin kompetens och detta uppnås genom 
att de förvärvade kontoren oftast har utbredda nätverk som blir till stor nytta för LRF 
Konsult. (R. Petersson, personlig kommunikation, 2006-10-20) 

Enligt P. Åberg, södra Sveriges affärschef (personlig kommunikation, 2006-11-23), har 
ägarna till de uppköpta kontoren alltid varit positivt inställda till de förvärv som har gjorts 
och han anser även att det är ganska naturligt att så är fallet. Angående de anställda så har 
de som driver rörelser, inte lantbruk, varit lite skeptiska. Under sex år har P. Åberg endast 
upplevt att en övertagen anställd har lämnat pga. ”att denne inte tålde LRF”. Generellt 
anser han att många är oroliga eftersom LRF Konsult är ett stort företag. Vidare poängterar 
han att det är svårare att ta över verksamheter som inte arbetar med redovisning (P. Åberg, 
personlig kommunikation, 2006-11-23). 

I många fall har de kontor som köpts upp varit små med endast en eller ett par anställda 
konsulter eller revisorer som därmed är väldigt självständiga och drivande personer. Vidare, 
så är de tidigare anställda på dessa kontor viktiga resurser, eftersom de har erfarenhet av att 
marknadsföra sig själva, i en större utsträckning än de nuvarande anställda på LRF Konsult. 
Därigenom kan en viss bristande kompetens hos LRF Konsult identifieras och en lösning 
på detta problem skulle eventuellt kunna vara att använda sig av förvärv för att täcka dessa 
luckor. (R. Petersson, personlig kommunikation, 2006-10-20) 

Anlitandet av säljare är sedan två-tre år tillbaka ett sätt att skaffa nya kunder samtidigt som 
förvärv har använts en längre tid. Användandet av säljare är ett mer direkt sätt att värva 
kunder medan förvärv kan räknas som en mer indirekt metod. I Sverige finns numera en 
säljkår som är en del av LRF Konsults verksamhet och består av 10-15 stycken anställda, 
varav två-tre stycken är placerade i Skåne och Halland, vilka utgör det Södra 
Marknadsområdet. (R. Petersson, personlig kommunikation, 2006-09-08) 

Ungefär 100 stycken kunder har värvats av säljare per år sedan projektet startade. Antalet 
köpkunder som övergått genom förvärv av andra byråer är ca 300 per år. (R. Petersson, 
personlig kommunikation, 2006-09-08) Etablerandet av en säljkår kan vara ett viktigt 
initiativ för att aktivt rekrytera nya kunder till företaget. Det kan därför finnas en skillnad i 
nöjdhet mellan dessa två grupper. 

Ett viktigt mål för LRF Konsult är att öka kundnyttan. Detta ska uppnås med hjälp av fyra 
huvudmål, men vi kommer att beröra endast två av dessa i vår uppsats (Kvalitet – ökad 
kundnytta, 2006)  

• Alla tjänster, oavsett var i företagen de utförs, ska ha samma innehåll.  

• Kunderna ska ligga i fokus.  

Utifrån dessa huvudmål kan man eventuellt identifiera en viss motsägelse dem emellan, 
eftersom LRF Konsults tjänster sägs utformas både med kunden i fokus, men samtidigt 
vara standardiserade. Huruvida dessa mål är fullföljda av LRF Konsult är dock oklart och 
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genom att undersöka LRF Konsults kunders nöjdhet respektive missnöjdhet tros vi kunna 
få en uppfattning om detta.  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka och förklara varför köp- och säljkunderna anser att de är 
nöjda och/eller missnöjda med LRF Konsults tjänster. 

1.4 Perspektiv 
Denna studie kommer först och främst att försöka bedöma kundernas syn på LRF Konsult 
som företag och de tjänster som de utför. Vår fokus ligger därför på att ta reda på vad 
kunderna är nöjda respektive missnöjda med samt varför, genom att försöka ta del av 
kundernas åsikter i så stor utsträckning som det är möjligt.  

1.5 Definitioner 
B2B = Business to business, vilket innebär handel av tjänster mellan industriföretag. I vårt 
fall är det mellan LRF Konsult och deras kunder - det vill säga olika företag, mest inom 
skogs- och lantbruk men även mindre företagare.  

B2C = Business to consumer, vilket betyder att man marknadsför sig till slutkonsumenten. 

Södra marknadsområdet betyder Skåne och Halland tillsammans. 

Köpkunder är de nya kunder som tillkommer genom att LRF Konsult köper upp andra 
byråer, så kallade ackvisitioner. I vårt fall är endast de förvärvsköp som gjordes under 2005 
inräknade i vår studie. 

Säljkunder är de nya kunder som tillkommer genom att anställda säljare på LRF Konsult 
som aktivt kontaktar och värvar företag. Även i detta fall kommer endast de kunder som 
blev värvade under år 2005 att inkluderas i denna studie.  

2 Referensram 
Till att börja med introduceras läsaren inför konceptet industriell marknadsföring, då LRF Konsult endast 
har kunder som också är näringsidkare, dvs. de driver B2B verksamhet. Följande kapitel behandlar 
relationsmarknadsföring och därefter hur nya externa kunder förvärvas genom uppköp eller personlig 
försäljning. Slutligen presenteras begreppet kundtillfredsställelse och därtill görs sedan en jämförelse emellan 
kundtillfredsställelse och tjänstekvalitet.  

2.1 Industriell marknadsföring 
LRF Konsult är verksam på en B2B marknad, eftersom deras kunder är företag inom andra 
branscher. Enligt Jansson (2006) bekräftar de flesta forskare att det finns en skillnad mellan 
industriell och konsument- marknadsföring vilket motiverar industriell marknadsföring 
som ett separat fält inom marknadsföring. Baserad på dessa skillnader är dock industriell 
marknadsföring uppdelad i två infallsvinklar: ”micro marketing approach” och ”inter-
organisational approach”. (Jansson, 2006) 

Enligt ”micro marketing approach” så är skillnaderna mellan industriell och konsument 
marknadsföring inte tillräckligt stora för att motivera separata fält inom forskningen med 
separat teori och metodik. På grund av att konsumentprodukter och industriella produkter 
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anses vara för lika så baseras all forskning på samma grunder, nämligen ekonomi och 
beteendevetenskap. (Jansson, 2006) 

”Micro marketing approach” är i sin tur uppdelad i två grenar: Marknadsföringsmixen 
och B2B marknadsföring. Marknadsföringsmixen behandlar alla olika 
marknadsföringsprinciper ur samma synvinkel det vill säga att möta konsumentens eller 
företagets behov genom en marknadsmix. Den andra grenen, B2B marknadsföring 
särskiljer på industriella- och slut-konsumenter. Här läggs det vikt vid att industriella 
kunder oftast är större och att relationen mellan köparen och säljaren kommer ha stor 
betydelse för företagets framgång. Detta synsätt på marknadsföring och kunder betyder att 
man kan hantera både slutkonsumenter och industriella kunder med samma teorier. 
(Jansson, 2006)  

Webster (1991) har framlagt karaktärsdrag på den industriella marknaden som gör att den 
särskiljer sig från slutkonsumetsmarknaden. Den första skillnaden är marknadsstrukturen 
där den största inkomsten kommer från få kunder i en industriell marknad. Här kan 80/20 
regeln tillämpas, det vill säga att 80 procent av inkomsterna kommer från 20 procent av 
kunderna. En annan skillnad är att de vertikala relationerna är av större tyngd i en B2B 
marknad, även fast de horisontella är viktiga. De vertikala relationerna är relationerna 
mellan olika steg i produktionen, normalt mellan företag inom samma tillverkning. 
Horisontella relationer är de inom samma marknad. Samtidigt så tenderar relationer att vara 
mer långsiktiga och stabila i industriella marknader. Slutligen så är den industriella kundens 
efterfrågan mer komplicerad och behovet av att tillfredställa den är mer organiserad. 
(Webster, 1991) 

”Inter-organisational approach” skiljer sig avsevärt från den traditionella ”micro-
marketing” synen på marknadsföring och är baserad på sociologi. Detta motiveras genom 
att skillnaderna mellan industriell- och konsumentmarknadsföring, som är presenterade 
ovan, är så stora att ytterligare en teoretisk bakgrund, organisationsteori, behöver 
inkluderas. (Jansson, 2006) För vår forskning skulle detta betyda att teorier som skapades 
ur en B2C synvinkel skulle inte kunna appliceras på LRF Konsult.  

Enligt både ”micro marketing approach” och ”inter-organisational approach” är industriell 
marknadsföring en slags relationsmarknadsföring (Jansson, 2006). Vi anser att skillnaderna 
mellan B2C och B2B kunder inte är tillräckligt stora för att vi ska bygga upp ny teori och 
metodik kring dessa. Detta baserar vi på att LRF Konsult marknadsför sig till små företag 
och 80/20 reglen kan därför inte tillämpas. Vi anser dock att de skillnader som presenterats 
av Webster (1991) till viss del kan appliceras på LRF Konsult och dess kunder. Relationer 
kommer därmed vara av stor vikt för kundtillfredsställelsen och vi har antagit ett B2B 
marknadsförings synsätt på LRF Konsults marknadsföring. 

2.2 Relationsmarknadsföring  
Under de senaste decennierna har studier inom marknadsföring fokuserat på olika områden 
som tidigare nämnts i kapitel 1.1. Kortfattat så fokuserade man på 1950-talet inom 
marknadsföringen i första hand på kunderna och därefter på 60-talet ökade intresset för de 
industriella marknaderna, dvs. B2B marknader. Marknadsföring av tjänster var ett annat 
område som utforskades först på 80-talet då man insåg dess betydelse för ekonomin. 
(Christopher, Payne & Ballantyne, 1991)  

 Relationsmarknadsföring är ett område som först behandlades under 1990-talet och 
Christopher et al. (1991) menade att dess betydelse skulle komma att växa ännu mer, 
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eftersom fokus inom marknadsföringen ändrades ifrån transaktioner till relationer, inom 
alla typer av marknader. En annan viktig insikt, på mikronivå, är enligt Christopher et al. 
(1991) att interrelationer med kunder förändras. I vår uppsats har vi i referensramen berört 
industriell marknadsföring som en bas för vår vidare teori och nu kommer vi att presentera 
teorier inom relationsmarknadsföring som inte alltid är B2B inriktade. Därför är det viktigt 
att läsaren har i åtanke de skillnader som presenterats i kapitel 2.1 mellan B2B och B2C.  

Det finns många olika definitioner av relationsmarknadsföring. Vi har i denna uppsats valt 
att presenterna två olika som i vissa avseenden skiljer sig ifrån varandra. Den ena 
definitionen av relationsmarknadsföring är enligt Grönroos (1994) sådan marknadsföring 
som etablerar, bevarar och förhöjer relationer med kunder och andra partners, och går med 
vinst så att de olika parternas objektiv blir fullföljda. Detta uppnås genom ömsesidigt 
utbyte och fullföljande av löften. Sådana relationer är vanligtvis, men inte nödvändigtvis 
långsiktiga.  

Den andra definitionen av Morgan och Hunt (1994) säger att relationsmarknadsföring 
innefattar alla marknadsföringsaktiviteter som är inriktade på att etablera, utveckla och 
uppehålla lyckade relationsutbyten. Deras definition pekar på att det finns många instanser 
där relationsutbyten sker och riktar kritik mot de definitioner som endast fokuserar på ”en 
kund”. Författarna nämner tio olika typer av relationsmarknadsföring. En av dem stämmer 
in på vår uppsats och syftar till de långsiktiga utbyten som sker mellan ett företag och deras 
kunder. (Morgan & Hunt, 1994)  

Eftersom vår fokus ligger på kunderna i denna uppsats kommer vi främst att utgå från 
Grönroos (1994) definition, genom att fokusera på de aktiviteter som etablerar, bevarar och 
förhöjer kundrelationer. Vi säger dock inte att de andra relationsutbyten som sker är 
oviktiga, men för att besvara vårt syfte har de ingen primär relevans.  

2.2.1 Transaktions- kontra relationsmarknadsföring  

Traditionella modeller för marknadsföring är baserade på transaktionsmarknadsföring 
där kundvärde skapas i företaget och därefter levereras till kunden. Detta sätt fokuserar 
därmed på att man marknadsför något genom att distribuera värde och det är resultatet av 
att produktionsprocessen står i centrum. Produkten som marknadsförs är oftast endast en 
kärnprodukt och det enda bandet mellan kunden och leverantören är produkten eller 
företagets image och varumärke. En produkt marknadsförs oftast genom traditionella 
processer som till exempel dom 4 P:na. (Grönroos, 2002)  

Som vi tidigare nämnt anser vi att relationerna har en central roll för LRF Konsults 
kunders tillfredsställelse. Relationsmarknadsföring är därför viktigt i denna kontext, 
eftersom värdet för kunden då skapas vid interaktionen mellan kunden och leverantören. 
Fokus ligger därmed inte på produkten utan på denna process som skapar värde. Valet om 
vad kunden ska köpa i en relation är här beroende av både säljaren och köparen, till skillnad 
från transaktionsteorin där kunden ses som oidentifierad och där han/hon gör ett 
oberoende val. Som vi nämnde i kapitel 2.1 är relationen här särskilt viktig, eftersom 
företaget befinner sig i ett återkommande samspel med kunderna. (Grönroos, 2002)  

För att tydliggöra skillnaderna mellan transaktions- och relationsmarknadsföring så 
presenteras nedan en strategiskala i tabell 1. Även om det är viktigt att få nya kunder och 
behålla dem, så ligger fokusen på existerande kunder och vård av relationen till dem. 
(Grönroos, 2002) 
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Tabell 1 Strategiskala för transaktions och relationsmarknadsföring (Grönroos, 2002) 

Strategiskala Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 

Analysenhet  Enstaka affär Relation 

Tidsperspektiv Kortsiktigt fokus Långsiktigt fokus 

Dominerande marknadsfunktion Marknadsmix Interaktiv marknadsföring  

Priselasticitet Kunderna är känsliga för priset Kunderna är mindre känsliga för 
priset 

Dominerande kvalitetsdimension Resultatkvalitet dominerar Samspelskvalitet blir allt viktigare och 
kan bli dominerande 

Mått på kundtillfredsställelse Mätning av marknadsandel 
(indirekt metod) 

Kontakt med kundbasen (direkt 
metod) 

 

Som man kan se i tabellen ovan så innebär relationsmarknadsföring en långsiktig strategi 
där man analyserar hela relationen till kunden. Detta återspeglas även i hur man mäter 
kundtillfredsställelse. Istället för att se kunden som oidentifierad så mäts tillfredsställelse i 
relationsmarknadsföring genom kontakt med kunden.  

Passiva/aktiva relationsinriktade kunder 

I takt med att det finns två olika sätt att marknadsföra sig på, så finns det även två olika 
typer av kunder. Denna indelning baseras på frågan om kunden önskar ha en relation med 
sin leverantör eller sitt tjänsteföretag, beroende på svaret delas kunderna sedan in i 
transaktions- eller relationsinriktade. Vidare kan relationsinriktade kunder delas in i passiva 
och aktiva. (Grönroos, 2002) 

Enligt Grönroos (2002) uppskattar inte transaktionsinriktade kunder att bli kontaktade 
av leverantören mellan inköpen utan söker bara lösningar på sina problem till ett rimligt 
pris. Aktiva relationsinriktade kunder söker interaktion med sin leverantör för att få så 
mycket värde som möjligt. De söker alltså aktivt efter en relation och om detta inte kan 
erbjudas skapar det missnöje hos kunden. Passiva relationsinriktade kunder använder 
sig mer sällan av interaktion mellan kund och leverantör, men samtidigt vill de veta att de 
kan kontakta leverantören om de så önskar. Det är viktigt att dela upp kunderna i dessa 
olika segment för då kommer det att visa sig om det är mest lönsamt att marknadsföra sig 
enligt transaktions- eller relationsmarknadsföring.  (Grönroos, 2002)  

Som vi nämnt i kapitel 2.1 så är kunder inom en B2B marknad relationsinriktade. En 
intressant fråga angående LRF Konsults kunder är dock om de är aktiva eller passiva. 
Eftersom kunderna förmodligen är inriktade på en relation anser vi att 
relationsmarknadsföring därför kommer att spela en stor roll för LRF Konsults framgång 
för att tillfredsställa sina kunder.  

Gwinner, Gremler och Britner, i Grönroos (2002), har genom en undersökning presenterat 
tre fördelar som kunden tror sig erhålla när de väljer en relation med sitt tjänsteföretag. 
Dessa är säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. Säkerhet upplever kunden när 
oron minskar på grund av att han/hon har förtroende för leverantören. Sociala fördelar 
kan innebära att kunden blir vän med personalen eller helt enkelt blir igenkänd av dem. 
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Särskilda förmåner kan vara sådana som specialpriser, extratjänster eller att man 
prioriteras som kund. (Grönroos, 2002) 

2.2.2 Tjänstens utformning  

Standardisering kontra Kundorientering 

Om syftet är att skapa konkurrensfördelar, måste standardisering samt kundorientering av 
processer noggrant matchas med kundens behov liksom organisationens strategi enligt 
Grönfeldt och Strother (2006). Fördelarna med att standardisera processer är ökad 
hastighet, tillförlitlighet och lägre kostnader. Vissa processer kan standardiseras, men vilka 
processer som ska väljas och hur förändringarna ska genomföras beror på vilken betydelse 
differentieringen av tjänsten har för företaget i jämförelse med andra konkurrenters 
tjänster. (Grönfeldt & Strother, 2006) 

Tjänsters processer bör designas på ett sådant sätt att de ökar effektiviteten samt 
maximerar kundtillfredsställelsen. Kundtillfredsställelse beror inte enbart på tjänstens 
kvalitet, utan även på hur kundens behov och förväntningar passar ihop, samt på själva 
tjänsten som levereras i en viss situation. Annorlunda uttryckt, så bestämmer omgivningen 
hur en process designas genom aktiv medverkan från både kunder och anställda under 
själva utformningen av processen.  (Grönfeldt & Strother, 2006)  

En stabil omgivning medför större utrymme för att kunna standardisera, genom 
möjligheten att använda mer statiska ansatser under processens design. I en ostabil 
omgivning, som på marknader med mycket konkurrens eller ständigt förändrade behov hos 
kunderna, krävs mer dynamiska ansatser för att kunna leverera tjänster. Detta innebär ökad 
innovation, kundfokus och förändringar i processens utförande. En lämplig utformning av 
processer medför att organisationer kan leverera tjänster snabbare, billigare och bättre, 
beroende på kundenas preferenser (Figur 1). Enligt Grönfeldt och Strother (2006) finns det 
forskning som stödjer att detta i sin tur ökar kundtillfredsställelsen och därigenom också 
lojaliteten, vilket frambringar lönsamhet.  

 

Figur 1 Tre dimensioner av tjänstestrategi och design (Grönfeldt & Strother, 2006) 
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Processen  

Kunder är människor, komplexa till sin natur, med andra ord svåra att förstå och förutsäga. 
Dessutom, eftersom tjänster är immateriella och heterogena i sin utformning, betyder det 
att de inte kan undersökas i förväg, ”provas för rätt storlek” eller produceras så att de är 
exakt samma varje gång. Behovet av att kommunicera de individuella händelserna som 
utgör tjänstens process är betydande både för den anställde och från kundens synvinkel 
(Grönfeldt & Strother, 2006). Levitt i Berry (1995) menar att immateriella produkter, t ex 
tjänster, har en annorlunda karaktär än gripbara produkter. När man talar om tjänster vet 
kunden oftast inte vad de får förrän det behovet inte är uppfyllt.  

När en tjänsteprocess ska utformas är det viktigt att organisationen har klart för sig att 
människorna är i centrum vid tjänstens överlämnande, antingen som mottagare av tjänsten 
eller som givare.  Det är essentiellt att gå bortom den produktfokuserade ansatsen till 
tjänstedesign och bygga in den interpersonliga aspekten av en tjänst i processen. Grönfeldt 
och Strother (2006) nämner tre dimensioner som är viktiga att tänka på vid tjänstens 
utformning, först själva uppdraget, därefter påtagliga belägg och slutligen behandlingen av 
kunderna. Vi syftar här på de tre T:na, ”…the task, the tangible items and the treatment of 
the customers” (Grönfeldt & Strother, 2006, s.126). 
 

1. Uppdraget 
Vanligtvis innefattar ett uppdrag ett visst tidsperspektiv, en början och ett slut. Det är 
genom uppdraget eller de olika seriella uppgifterna som värde levereras till kunderna. Ett 
uppdrag kan kräva ett visst bidrag eller särskild information ifrån kundens sida, men 
normalt inkluderar de förfaranden, handlingar, processer och beslut som fattas i syfte att ge 
kunden fördelar. Eftersom tjänster är interaktiva processer, medför detta att 
utvärderingarna blir relativt subjektiva och svårare att värdera jämfört med produkter eller 
andra påtagliga tillgångar. (Grönfeldt & Strother, 2006)  
 

2. Påtagliga belägg 
En annan aspekt som behöver beaktas är de påtagliga belägg som följer med tjänsten, vilket 
är de saker eller artefakter som kunder stöter på när de genomgår en process och därmed 
påverkar den bild av organisationen som kunderna skapar. Det kan vara 
komplementerande varor som understödjer tjänsten, det vill säga manualer, företagets 
layout eller till och med atmosfären där tjänsten ställs till förfogande. Dessa ting kan ha en 
stor inverkan på hur kunden upplever och utvärderar tjänstens utformning. (Grönfeldt & 
Strother, 2006) 
 

3. Behandlingen av kunderna  
Grönfeldt och Strother (2006) anser att behandlingen representeras av verbala och icke-
verbala meddelanden som går att finna i de anställdas attityder, grad av personlig 
utformning vid tjänsteutbytet samt nivån av kunnande och tillgänglighet för kunderna. 
Människor har en förmåga att kunna tolka kroppsspråk, ansiktsuttryck, verbal intonation 
och andra omedvetet uppfattade och utvärderade ledtrådar. Även om kundens uppfattning 
av hur han eller hon behandlas är väldigt subjektiv, så har den ändå väldigt stor inverkan på 
den perception av tjänstens kvalitet som kunden får. (Grönfeldt & Strother, 2006) 

Övriga variabler 

I Christensens (1997) fallstudie för Sparbanken kan vi avläsa att den lokala förankringen 
och det geografiska närläget kan ha en påverkan på relationen. Eftersom Sparbanken, 
liksom LRF Konsult, är ett tjänsteföretag kan vissa paralleller dras mellan företagen. 



 

 
10 

Christensen (1997) hävdar att ett nära beläget kontor ger bättre förutsättningar för 
företaget att skapa en stark relation till kunden. Även för den praktiska relationen är det 
geografiska läget utav en viss vikt.  

Berry (1995) diskuterar vikten av att även de anställda, handläggare, bör vara nöjda för att 
kunderna ska vara nöjda. En hög omsättning av anställda kan leda till dålig kvalité på 
tjänsten. (Berry, 1995) Utför tjänsteleverantören en relationsinriktad marknadsföring, 
värderar man även att handläggaren har varit kvar länge i företaget. Ju längre handläggaren 
är där desto bättre relationer kan han skapa med sina kunder. (Berry, 1995) 

2.2.3 Förtroende och engagemang 

Grönroos (2002) anser att tre olika begrepp är speciellt viktiga inom litteraturen om 
relationsmarknadsföring. Dessa är förtroende, engagemang och i viss mån även attraktion. 
Det är fortfarande oklart hur de olika begreppen hänger samman. En anledning kan vara 
att relationsmarknadsföring påverkas av många andra variabler. (Grönroos, 2002) Morgan 
och Hunt (1994) anser att förtroende är en avgörande förutsättning för engagemang i en 
relation mellan två parter.  

Engagemang baseras på att den tillitsfulla parten tror att relationen är värd att arbeta med, 
för att den ska kunna fortgå även i fortsättningen. Vidare anser Berry och Parasuraman i 
Morgan och Hunt (1994) att inom relationsmarknadsföring för tjänster byggs relationer på 
en grundval av ömsesidigt engagemang.  

Morgan och Hunt (1994) anser att förtroende föreligger då en part har tilltro till en annan 
partners reliabilitet och integritet. Annorlunda uttryckt är det en generell förväntan att det 
en individ har lovat också går att lita på (Morgan & Hunt, 1994). I vår uppsats utgår vi 
dock ifrån Grönroos definition av förtroende och den beskrivs i följande stycke. 

Enligt Grönroos (2002) innebär förtroende att en part under särskilda omständigheter 
förväntar sig ett förutsägbart beteende av den andra parten. Om detta beteende inte 
uppstår kan den tillitsfulla kunden känna sig besviken. Det finns otaliga åsikter om vad som 
skapar förtroende, men begreppet i sig kan delas in i fyra olika grupper (Grönroos, 2002):  

• Generellt förtroende 

• Systembaserat förtroende 

• Personlighetsbaserat förtroende 

• Processbaserat förtroende  

Generellt förtroende skapas utifrån sociala normer. Ett exempel är att en kund förväntar 
sig att ett stort företag med bra rykte kommer att vara verksamt och erbjuda samma 
produkter även i fortsättningen och därmed leverera det som kunden behöver. (Grönroos, 
2002) 

Lagar, branschregler och kontrakt och att den andra parten arbetar professionellt, är det 
som behövs för att lägga grunden till ett systembaserat förtroende. Ett långtidskontrakt 
kan medföra att kunden känner att den kan lita på att den andra parten kommer att handla 
som förväntat, likaså kan ett professionellt rykte ha till följd att kunden känner sig säker 
med sitt val av tjänsteleverantör. (Grönroos, 2002) 
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Personlighetsbaserat förtroende innebär att människor antar att andra kommer att bete 
sig förutsägbart och förväntat utifrån vilken personlighet de har. Det är därmed viktigt att 
kunden kan känna att han/hon litar på vad den andra parten säger. Först då finns grunden 
för en fortsatt affärsrelation. (Grönroos, 2002) 

Det sista förtroendet är så kallat processbaserat förtroende och baseras på erfarenhet av 
en förbindelse mellan två kontrahenter. Ett exempel på detta är om en kund tidigare haft 
erfarenhet utav ett tjänsteföretag och varit nöjd med resultatet. Detta medför då att kunden 
är mer villig att göra affärer med det företaget igen. (Grönroos, 2002)  

Förtroende uppstår av olika anledningar, men i en relation innebär förtroende en sorts 
säkerhet mot de risker och ovissheter som kan drabba kunden i framtiden (Grönroos, 
2002). Det finns en antydan enligt Grönroos (2002) till att ”… förtroende för en 
affärspartner och engagemang för denne är viktigare för kunder som anser själva relationen 
värdefull” (Grönroos, 2002, s. 51). Detta innebär att kunder som är relationsinriktade hellre 
ser till förtroendet och engagemanget, än om de är nöjda med specifika affärstransaktioner. 
Däremot kräver transaktionsinriktade kunder att de enskilda transaktionerna ska vara 
tillfredställande.  

Morgan och Hunt (1994) anser att engagemang och förtroende är centrala för en lyckad 
relationsmarknadsföring, även om andra faktorer också spelar in. Anledningarna till att 
engagemang och förtroende är så viktiga beror på att de uppmuntrar marknadsförare att; 

1. arbeta med att bevara relationer genom att samarbeta med sina partners  

2. motstå kortsiktiga alternativ och istället fokusera på de fördelar det innebär att 
behålla nuvarande partners under längre tidsperioder.  

3. se potentiella högriskaktioner som känsliga och vara försiktiga när de gör 
bedömningar och fattar beslut, eftersom de inte väntar sig att deras partners 
kommer att tänka opportunistiskt.  

Slutligen när både engagemang och förtroende förekommer, medför det resultat som 
stimulerar effektivitet, produktivitet och skicklighet. (Morgan & Hunt, 1994) 

Om en tjänst är svår att utvärdera även efter att den har blivit utförd, menar Berry (1995) 
att tjänsten ingår i ”svarta boxen”. Dessa tjänster är antingen tekniskt utformade och 
därmed komplexa, eller utförda utan kundens uppsyn. (Berry, 1995) I LRF Konsults fall är 
det den sistnämnda faktorn som främst kan vara aktuell för deras kunder, men eventuellt 
kan den tekniska utformningen också vara ett alternativ. Om kunden inte ser när hela 
tjänsten blir utförd är det utav ännu större vikt att han/hon litar på sin handläggare (Berry, 
1995). 

Förtroendehöjare 

Som vi nämnde tidigare om tjänster vet kunden inte alltid vad de får, förrän deras behov 
inte är uppfyllda (Berry, 1995). Därför är det upp till handläggaren att vara tydlig och 
informera kunden om vad tjänsten innebär. För att kundens förtroende ska kunna byggas 
upp är det mycket viktigt med en tvåvägskommunikation, enligt Berry (1995). Han 
förstärker vikten utav kommunikation genom att kalla det en av grundstenarna i att bygga 
upp förtroende mellan kunden och tjänsteleverantören. Bra kommunikation leder i sig till 
att kunden troligare stannar kvar i denna relation. En intensifiering av kommunikation kan 
till och med innebära att kunden känner att han/hon har en speciell status. (Berry, 1995) 
Även Martin och Sohi, i Buttle (1996) styrker att kvalité och frekvensen av 
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kommunikationen spelar en stor roll i att öka förtroendet hos kunden och på så sätt 
inverkar det även på relationen på mellan handläggare och kund.  

Tjänsteleverantören bör inte bara ställa sig frågan: är det lagligt? Utan även: är det rätt? Om 
kunden blir nedtryckt eller tappar självförtroendet spelar det ingen roll om handläggaren 
handlar inom lagens ram. Kunden kommer i sådana fall ändå inte att känna sig trygg med 
vad som händer, och förtroendet minskar. (Berry, 1995) 

2.2.4 Pris  

Enligt Grönroos (2002) så kan ett lågt pris på kort sikt motivera kunderna att stanna kvar 
hos en tjänsteleverantör, men på längre sikt är försäljning och marknadsföring som bara 
fokuserar på att kunden ska öka sina inköp, inte speciellt effektiva. Istället bör företaget 
försöka att vårda den samlade kundrelationen, det vill säga kvalitet och värde hos tjänsten, 
inklusive servicestandarden (Grönroos, 2002).   

Enligt en undersökning av Parasuraman, Berry och Zeithaml (2005) fann man att kunderna 
såg en relation mellan bra kvalité och priset, för ett högre pris förväntade kunden sig bättre 
kvalité. Lågt pris var dock inte en ursäkt för dålig kvalité. (Parasuraman et al., i Egan & 
Harker, 2005) 

Grönroos (1996) menar att förutom netto priset av tjänsten finns det även 
relationskostnader. Dessa är faktiska kostnader, som är ett resultat av att man har ingått en 
relation med ett tjänsteföretag. Faktiska kostnader delas in i tre grupper; direkta, indirekta, 
och psykologiska kostnader. Direkta kostnader är de investeringar ett företag måste göra 
för att de ingår i en relation med tjänsteföretaget. Kostnader som dessa är relativt lätta att 
tyda i en kalkylering. (Grönroos, 1996) 

 I LRF Konsults fall kan direkta kostnader uppstå t.ex. om handläggaren och kunden 
bestämmer sig för att arbeta från kundens arbetsplats och därmed behöver investera i en ny 
dator. Varje handläggare och kund avgör tillsammans om handläggaren tar med sin dator 
eller om kunden lånar ut sin dator. (R. Petersson, personlig kommunikation, 2007-01-02) 

Indirekta kostnader är de kostnader som uppstår genom att tjänsteleverantören gör något 
misstag i tjänsteleveransen (Grönroos, 1996). I LRF Konsults fall kan detta uppstå genom 
att årsredovisningar inte kommer in i tid, eller att det är något fel i de papper som LRF 
Konsult har gått igenom. Dessa kostnader kan även vara övertidsarbete som krävs för att 
rätta till de misstag som har gjorts. För kunder till LRF Konsult kan dessa kostnader först 
och främst ske genom att kunden inte lämnat in rätt papper, eller att ett missförstånd har 
skett mellan handläggare och kunden. Till skillnad från direkta kostnader är dessa svårare 
att finna i kalkylerna, dock kan det urskilja sig som exempelvis ovanligt höga administrativa 
kostnader (Grönroos, 1996). 

Psykologiska kostnader är högst relaterade till det förtroende som kunden har till 
handläggaren. Känner kunden, till exempel, oro att handläggaren inte gör sitt jobb eller inte 
gör det tillräckligt bra blir detta en psykologisk kostnad. Denna typ av kostnad kan ha 
negativa efterverkningar och leda till direkta kostnader i relation till förseningar och 
liknande. (Grönroos, 1996) 

Genom relationsmarknadsföring så bygger leverantören band till sina kunder. Dessa 
bindningar kan vara tekniska, kunskaps- eller informationsrelaterade, geografiska 
eller sociala. Detta kan kopplas tillbaka till kundens fördelar med relationsmarknadsföring 
som vi skrev om tidigare. Om dessa bindningar sköts på rätt sätt så kommer detta skapa 
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mervärde för kunden och detta mervärde kommer att göra kunden mindre priselastisk. 
Detta kan jämföras med transaktionsmarknadsföring där priset oftast är ett sätt att tävla 
med sina konkurrenter och kunderna därmed är mer känsliga för priset. (Grönroos, 2002) 

2.3 Externa kunder  
En bred definition av begreppet kund är ”alla som på något sätt påverkas av verksamheten eller de 
varor och tjänster som produceras och tillhandahålls”. (Sörqvist, 2000, s. 29) Det finns olika sätt att 
dela in kunder, ett alternativ är att behandla interna och externa kunder. Som interna 
kunder räknas medarbetare, ledningen och leverantörer som jobbar för ett företag och 
därmed påverkas av dess verksamhet. (Sörqvist, 2000) 

 I denna uppsats kommer vi endast att behandla externa kunder, det vill säga, kunder som 
antingen är konsumenter eller organisationer. Ett annat sätt att klassificera kunder är som 
nuvarande, tidigare eller potentiella kunder (Sörqvist, 2000) och vi kommer att fokusera 
huvudsakligen på nuvarande och tidigare kunder. Vidare, i kretsen av externa kunder så går 
det att särskilja specifika segment av kunder med individuella behov eller beteenden, dessa 
segment ska helst vara så lika som möjligt, men skillnaden emellan olika segment kan vara 
stor (Söderlund, 1998). 

LRF Konsult använder sig av olika metoder för att skaffa sig nya externa kunder, ett sätt är 
genom förvärv av andra byråer som tidigare nämnt i kapitel 1.2 och ett annat är genom 
personlig försäljning. Först kommer vi att beröra köpkunderna, ett av de kundsegment som 
studeras i denna uppsats, eftersom det är viktigt att förstå hur ett förvärv kan påverka de 
anställda på LRF Konsult och därmed de nya köpkunderna. Därefter presenteras personlig 
försäljning som metod.  

2.3.1 Företagsförvärv 

Ett förvärv kan vara fientlig eller accepterad beroende på olika omständigheter och detta 
kan i sin tur påverka LRF Konsults kunders nöjdhet positivt, negativt eller inte alls. Därför 
är det särskilt viktigt att vara medveten om de effekter som kan uppstå. Som tidigare nämnt 
av P. Åberg i kapitel 1.2 så har ägarna alltid varit positivt inställda vid de tillfällen som LRF 
Konsult har förvärvat deras byråer, detta indikerar därmed att förvärvet varit accepterat. 
Eftersom vi har valt att intervjua endast kunder och inte handläggarna har vi ingen djupare 
information angående de senares attityd till förvärvet. Istället kan vi endast se hur kunderna 
har påverkats genom handläggaren. I detta avsnitt ska vi titta på en del av de utmaningar 
som kan uppkomma som en följd av ett förvärv, samt vad som egentligen menas med ett 
förvärv. 

De båda begreppen fusion och förvärv (M&A, Mergers and acquisitions) används ofta 
som en gemensam benämning, men det är möjligt att skilja de båda ifrån varandra bland 
annat utifrån de inblandade företagens storlek. Fusioner kan tolkas som en kombination av 
två företag av samma storlek, medan förvärv förekommer när ett stort företag köper ett 
mindre. (Öberg, 2004) Enligt denna definition så handlar det följaktligen om förvärv, då ett 
större företag som LRF Konsult köper upp mindre byråer. 

En mer generell beskrivning av en fusion är att ett företag upphör och därmed absorberas i 
laglig mening, eller helt enkelt att två eller fler företag bildar ett enskilt företag. Förvärv, å 
andra sidan, beskriver en situation där ett företag köper in sig i ett annat för att ta kontroll 
över det, men trots det så fortsätter de båda företagen att existera som enskilda enheter. 
Utifrån det strikt lagliga perspektivet har alltså storleken på företagen ingen betydelse för 
särskiljningen mellan de två begreppen. (Öberg, 2004)  



 

 
14 

Enligt P. Åberg så fortsätter de förvärvade byråerna att existera som enskilda enheter, men 
LRF Konsult har kontroll över dem och försöker samtidigt att aktivt integrera dem i 
verksamheten. Detta görs antingen genom att man placerar dit erfarna medarbetare från 
befintliga kontor eller genom samlokalisering (P. Åberg, personlig kommunikation, 2006-
11-23).  

När förvärv och fusioner blir ett faktum för ett företag så skapas en psykologiskt dynamisk 
situation och då är det viktigt att företagsledningen är medveten om detta och vet vad som 
kan förväntas. Ambiguitet är den första dynamiska aspekten som spelar in vid ett förvärv. 
Människor på olika nivåer känner sig som i ett vakuum av information, vilket innebär att 
antalet frågor är betydligt fler än de svar som kan ges. Alla lider därmed av att inte veta vad 
som händer. En del personer har lättare för att genomgå förändringar, medan andra har 
mycket svårare för det. (Pritchett, Robinson & Clarkson, 1997) 

Den andra dynamiska utgångspunkten som måste förstås av företagsledningen är att 
företagets förtroendenivå kommer att minska. Alla parter inblandade i en fusion eller ett 
förvärv kan bli misstänksamma och oroliga och det inträffar som en följd av att 
management ofta misslyckas med sin kommunikation och genom otillräcklig öppenhet. 
(Pritchett et al., 1997) 

Den tredje dynamiken utvecklas som en följd av de första två och detta medför att 
självbevarelse blir ett ledande motiv hos de anställda. Självbevarelsen kan yttra sig på flera 
olika sätt, men resulterar i många hemliga avsikter och leder till att mycket tid och energi 
går förlorad på företagets bekostnad. (Pritchett et al., 1997) 

LRF Konsult kan drabbas av dessa tre effekter vid förvärv dvs. ambiguitet, låg 
förtroendenivå, och självbevarelse vilket kan påverka de anställda i ett företag negativt och 
detta drabbar i sin tur även kunderna. Om de anställda ställer sig frågande till situationen 
och därmed blir både osäkra och hemlighetsfulla kan detta naturligtvis även leda till oroliga 
kunder. Teoretiskt sett är det t.ex. nästintill omöjligt att nå ut med information till LRF 
Konsults köpkunder om samma information inte ens når ut till de anställda i företaget.  

Vid förvärv är det viktigt att ha en mekanism som tillhandahåller feedback på hur de 
organisatoriska förändringarna påverkar de anställda och kunderna. Vissa av dessa 
processer borde vara formella och breda, så som konfidentiella kundundersökningar. Andra 
processer borde vara personliga sammankomster för att lyssna på problem och oro som 
kan uppkomma. (Daniel, 2001) 

Inom litteraturen som behandlar företagsfusioner samt förvärv fokuseras det sällan på 
själva kunden och vanligtvis, om man refererar till kunderna så görs det på ett indirekt och 
oproblematiskt sätt. Genom att åsidosätta kunderna inom litteraturen berörande förvärv 
och fusioner så förloras en viktig aspekt, vilket också har visat sig utifrån olika företags 
erfarenhet. Kunderna förekommer som viktiga motiv i det verkliga utövandet av förvärv 
och fusioner, men även när man bestämmer integrationsnivån. (Öberg, 2004) 

Vidare poängterar Sudarsanam (1995) att det är viktigt att vara medveten om de följder 
som drabbar människorna i det uppköpta företaget när man förändrar saker och ting efter 
ett förvärv. Det är nödvändigt med en ärlig behandling och omtanke om de involverade 
personerna för att kunna försäkra samarbete och engagemang och därmed kunna 
genomföra förändringar. Oavsett finansiella eller affärsmässiga anledningar till förvärvet så 
är det människorna som får förändringar att ske. (Hunt et al. i Sudarsanam, 1995) 
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2.3.2 Försäljning av konsulttjänster 

Efter företagsförvärv är personlig försäljning den andra metod vi här kommer att 
presentera som är till för att värva nya kunder till LRF Konsult.  

Enligt Andersson (2001) så använder sig konsultföretag av flera olika metoder för att värva 
uppdragsgivare (externa kunder) även om de också självmant köper tjänster efter behov. 
En metod som konsultföretag utnyttjar innebär att man använder sig av personlig 
försäljning, men även annan typ av marknadsföring. Sälj- eller kundbesök kan komma till 
stånd både genom konsultens eget initiativ eller på grund av en förfrågan ifrån kunden. 
Storleken på konsultföretaget avgör även i vilken utsträckning som marknadsföring och 
försäljning sker. (Andersson, 2001) 

Som vi redan nämnt använder LRF Konsult sig av personliga säljare för att värva kunder 
till företaget. Om dessa personliga försäljare lyckats med att marknadsföra LRF Konsult så 
har det resulterat i nya kunder. I denna uppsats berörs inte övriga marknadsföringsmetoder, 
t.ex. PR och reklam, som LRF Konsult använder sig av för att locka kunder, utan vår fokus 
ligger på de nya kunder som försäljarna samt ackvisitionerna förvärvat.  

2.4 Kundtillfredsställelse 
Om kundtillfredsställelse 

Sörqvist (2000, s. 33) anser att kundtillfredsställelse ”… är en mental subjektiv upplevelse hos 
kunden som helt baseras på kundens uppfattning”. En annan tolkning av Söderlund (2000) 
beskriver kundtillfredsställelse som en attityd vilken är baserad på erfarenhet och är 
subjektiv. Dessa två definitioner stämmer relativt bra överens, men vi kommer i vår 
uppsats att använda oss av Söderlunds definition. Om kunden upplever ett ökat värde som 
anses vara positivt är det en slags kundtillfredsställelse, men kundtillfredsställelse kan även 
upplevas ifall en negativ situation återgår till ett neutralt läge och en känsla av lättnad 
uppstår. Själva kundtillfredsställelsen beror på vilka förväntningar som kunden har innan 
köpet och hur utfallet upplevs. I vilken storleksordning dessa förväntningar blir bekräftade 
eller inte påverkar hur tillfredsställd kunden blir. (Sörqvist, 2000)    

Kundattityder går att dela in i antingen kognitiva eller affektiva. En kognitiv attityd 
kännetecknas av termer som ”dåligt” och ”bra” i form av en skala för att förenkla objekt 
som påträffas. Affektiv attityd betyder att du förhåller dig till objektet med en mer 
känslomässig inställning som kan vara både positiv och negativ. I kretsen av forskare är 
meningen delad ifall kundnöjdhet utgörs av kognitiv eller affektiv attityd, men att det 
handlar om en attityd är de flesta ense om. (Söderlund, 2000) 

Själva kundnöjdheten uppstår som ett resultat av kundens tidigare erfarenhet som kund. 
En skillnad mellan t.ex. image och kundnöjdhet är att den tidigare inte behöver vara 
erfarenhetsbaserad, utan baseras på en bild som kunden kan ha utan att någonsin ha varit 
kund. Dessutom är kundens nöjdhet subjektiv, vilket betyder att olika kunder kan uppleva 
nöjdhet på olika nivåer även om t.ex. deras tjänster har utförts under identiska 
omständigheter. Varje kund har olika normer som påverkar hur nöjd och/eller missnöjd 
man känner sig. Det finns stora meningsskiljaktigheter bland forskare angående vilka 
normer som är de viktigaste för att en kund ska känna sig nöjd.  (Söderlund, 2000) 

Kritik till kundtillfredsställelse som begrepp har framförts av Schmitt (2003) som anser att 
tillfredställelse är en utfallsorienterad attityd där kunden jämför produktens/tjänstens 
prestation med förväntningarna. Vad som dock saknas i denna ansats är ett övervägande av 
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de upplevelsebaserade dimensionerna av själva produktkonsumtionen. Dessa inkluderar 
hur produkten eller tjänsten får kunden att känna sig, vilka känslomässiga associationer 
som gjorts, och hur produkten eller tjänsten kan hjälpa kunden att relatera till andra 
människor eller grupper. En kundupplevelse är till skillnad från kundtillfredsställelse, som 
är utfallsorienterad, processorienterad och fokuserar därmed på alla händelser och 
aktiviteter som också är en viktig del i själva tillfredställelsen. Slutligen så anser Schmitt 
(2003) att kundupplevelse är bättre att använda, eftersom denna ansats förmår dig att 
identifiera de variabler som resulterar i tillfredställelse. (Schmitt, 2003) 

I denna uppsats har vi för avsikt att använda oss av begreppet kundtillfredsställelse, men är 
medvetna om dess svaghet och att upplevelsen dvs. att processen också är en viktig faktor 
för att identifiera varför kunderna är nöjda eller inte. Vi kommer därför att ha processen i 
åtanke, eftersom vi samtidigt anser att relationen, vilken relaterar till själva upplevelsen, är 
väldigt viktig för att kunna uppnå kundtillfredsställelse. 

I boken I huvudet på kunden skriver Söderlund (2000) att mått på kundnöjdhet ofta har ett 
skevt resultat vid kvantitativa studier vilket har till följd att de flesta av kunderna i en 
undersökning kommer att framstå som nöjda. Detta medför att kundnöjdhet som variabel 
sällan är normalfördelad. (Söderlund, 2000) 

Kundbehov 

Forskning av Herzberg (1966) antyder även att missnöje kontra nöjdhet kan orsakas av 
skilda faktorer, alltså har kunden specifika nöjdhetsdrivare och missnöjdhetsdrivare. De 
olika behov som en kund har kan identifieras som omedvetna, uttalade eller 
underförstådda, vid uppfyllandet av dessa olika behov samtidigt, skapas 
kundtillfredsställelse (Kano-modellen figur 2). Situationen som en kund befinner sig i har 
en stor inverkan på vilka typer av behov som är aktuella vid det tillfället. Därför är det 
viktigt att skaffa kunskap om vilken situation som kunden befinner sig i för att kunna förstå 
honom/henne ännu bättre. (Sörqvist, 2000)  

 

Figur 2 Visar hur kundtillfredsställelse skapas genom att kundens olika typer av behov uppfylls (Sörqvist, 
2000). 
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Kundens förväntningar 

Det finns ett flertal parametrar enligt Sörqvist (2000) som kan ha inverkan på hur en kund 
formar sina förväntningar samt hur tillfredställd han/hon blir. Dessa är tidigare erfarenheter, 
marknadsföring och reklam, image och rykte, betydelse och intresse, tredjepartsinformation 
och slutligen produktens pris (Sörqvist, 2000).  

Kunders förväntningar är enligt Kotler et al. (2002) baserade på tidigare köperfarenheter, 
vänner och kollegors åsikter samt marknadsföring och konkurrenters information och 
löften. Det är viktigt för marknadsförare att skapa förväntningar som går att uppfylla, men 
det är också viktigt att inte skapa för låga eftersom det inte attraherar några nya kunder. 
Tvärtemot leder för höga förväntningar till att kunderna blir besvikna, vilket inte heller är 
önskvärt. Alltså är det väldigt viktigt att noggrant tänka igenom vilken nivå av 
förväntningar som är passande. (Kotler et al., 2002)  

Parasuraman et al. (i Egan & Harker, 2005) utförde en undersökning utav kunders 
förväntningar av tjänsteleverantören. Dessa kunder förväntade sig endast att 
tjänsteleverantören gjorde det de skulle. ”They (kunderna) expect fundamentals, not 
fanciness; performance, not empty promises” (Parasuraman et al. i Egan & Harker, 2005, 
s.337) 

Grönroos (2002) anser att ett tjänsteföretag som inriktar sin marknadsföring på relationer 
bör tänka på att kundens bästa är det centrala. Detta innebär att företaget avser att möta 
eller överträffa kundens förväntningar, samt att försöka finna den bästa lösningen på deras 
problem (Grönroos, 2002). 

Kundnöjdhet och lönsamhet 

För att ett kundfokuserat företag ska vara lönsamt är kundtillfredsställelse både ett viktigt 
mål och en väsentlig faktor för att det ska vara möjligt. Kunder som är mycket nöjda 
medför ett flertal positiva aspekter såsom att de är mindre priskänsliga, pratar positivt om 
företaget och stannar kvar som kunder under längre perioder. Det är dock viktigt att 
påpeka att målet inte är att maximera kundtillfredsställelse till vilket pris som helst t.ex. är 
det alltid möjligt att höja kundnöjdheten genom att sänka priset, men det påverkar i sin tur 
vinsten negativt. En avvägning måste ske mellan de olika faktorerna så att en ”lagom” nivå 
av kundnöjdhet kan uppnås och därmed tillfredställs olika intressenters behov och inte bara 
de externa kunderna. (Kotler et al., 2002)  

2.4.1 Kundlojalitet 

Christopher et al. (1991) anser att även om det är nödvändigt, för alla typer av 
verksamheter, att skaffa nya kunder så är det samtidigt viktigt att den största delen av ett 
företags marknadsföringsaktiviteter är inriktade på de nuvarande kunderna. Davidow (i 
Christopher et al., 1991) poängterar att han förundras över hur okänsliga företag kan vara 
inför sina kunder. Många verkar inte förstå att deras framtid beror på att samma kunder 
återkommer igen och igen. Det är alltså viktigt enligt Christopher et al. (1991) att uppehålla 
och upphöja relationerna med existerande kunder. Figur 3 visar en relations-
marknadsföringsstege för kundlojalitet.  
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Figur 3 Relationsmarknadsföringsstegen för kundlojalitet (Christopher et al.,1991) 

Christopher et al. (1991), menar att många företag inriktar sig för mycket på att finna 
prospekt och värva dessa att bli kunder och för lite vikt läggs därmed på att uppmuntra 
kunder att återkomma. Målet med relationsmarknadsföring är att förvandla nya kunder till 
regelbundna klienter, och sedan successivt förflytta dem till att bli supportrar för företaget. 
Slutligen önskar man förvandla kunderna till aktiva och ljudliga pådrivare för företaget, 
som därmed spelar en viktig roll som en ytterligare marknadsföringskälla. (Christopher et 
al., 1991) 

När man försöker driva klienten upp för stegen är det väsentligt att djupt och tydligt förstå, 
exakt vad kunder köper och hur man kan förbättra kundens erbjudande. För att uppnå 
förändringen från kund till pådrivare så ska man sikta på att ta kunden bortom 
kundtillfredsställelse till kundförtjusning genom att leverera produkter eller tjänster som 
överträffar förväntningar. (Christopher et al., 1991) 

2.4.2 Tjänstekvalité 

Det är svårt att fastställa en universell definition av kvalité, men Schneider och White 
(2004) har presenterat tre synsätt på definitionen av kvalité. Här presenteras den filosofiska 
synen, den tekniska synen och den användarbaserade synen att presenteras. 

Den filosofiska synen betraktar kvalité som synonymt med naturlig förträfflighet, alltså att 
uppnå överlägsenhet och önskvärdhet. Med denna infallsvinkel kan kvalité dock inte 
definieras eller analyseras längre än så. Till skillnad från detta synsätt så definierar den 
tekniska synen kvalité på ett objektivt och absolut sätt. Kvalité är nämligen här huruvida 
en produkt eller tjänst möter sin tekniska standard. (Schneider & White, 2004) 

I den användarbaserade synen är kvalité subjektivt och beroende på den individuella 
användaren. Om en kund säger att det är hög kvalité är det hög kvalité även om tjänsten 
eller produkten inte möter tekniska krav. Denna syn på kvalité passar in bra på 
tjänstekvalité på grund av dess opåtaglighet och olikartade beskaffenhet. (Schneider & 
White, 2004) Utifrån detta definierar vi kvalité utifrån hur Edvardsson (1998) definierar 
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det, det vill säga hur väl en tjänst lyckas att uppfylla kundens behov och förväntningar 
inom en mer eller mindre bestående förbindelse.  

SERVQUAL 

För att kunna skapa en bred förståelse av tjänstekvalité har Berry, Zeithaml och 
Parasuraman i Oliver (1997) presenterat tio avgörande faktorer om hur kvalité uppfattas. 
Med detta verktyg vill man alltså förstå varför en kund uppfattar en tjänst som bra eller 
dålig. De tio dimensionerna är: tillförlitlighet, respons, kompetens, tillgänglighet, hövlighet, 
respons, trovärdighet, garanti, empati och materiella ting. Utan djupare analys kan dessa tio 
dimensioner ses som individuella. De har alltså ingen påverkan på varandra och de har 
olika konsekvenser. Vid senare forskning visade det sig dock att ett antal av dessa tio 
dimensioner var sammanlänkade. Detta skapade därför en ny modell där fem dimensioner 
var överordnade. (Oliver, 1997) figur 3 följer nedan: 

 

Figur 4 Dimensioner inom SERVQUAL (Oliver, 1997) 

När man använder denna syn på kvalité bör man vara aktsam och ha i åtanke den typ av 
tjänst som det handlar om. Beroende på vilken typ av tjänst som erbjuds så kommer de 
olika dimensionerna inte ha samma innebörd eller relevans.  (Oliver, 1997) Genom denna 
modell kan man även uppfatta vikten av handläggaren. Endast en av dessa dimensioner 
(Materiella ting) är i LRF Konsults fall inte beroende av handläggaren. SERVQUAL är 
skapad ur en kvantitativ ansats, men kommer att analyseras genom ett kvalitativt synsätt. 

2.4.3 Jämförelse av kvalité och kundtillfredsställelse 

Vid forskning om hur beroende tjänstekvalité och kundtillfredsställelse är av varandra går 
åsikterna isär. Man kan säga att tjänstekvalité är en kunds uppfattning om själva tjänsten 
medan kundnöjdheten är ett omdöme om hur tjänsten påverkar kunden emotionellt. 
(Schneider & White, 2004)  

När det gäller analyser av tjänster så tenderar kvalité och kundnöjhet att användas för att 
beskriva samma sak. Oliver (1997) har därför presenterat sex skillnader mellan kvalité och 
kundnöjdhet. Dessa skillnader är baserade på om (1) konceptet kräver att man har 
erfarenhet om tjänsten, (2) hur kunden skapar sin uppfattning om tjänsten, (3) hur 
förväntningar och standarder skapas, (4) graden av kognitivt eller affektivt innehåll, (5) 
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andra begreppsmässiga prioriteringar som kan påverka kvalitén/nöjdheten och (6) den 
tidsmässiga aspekten. (Oliver, 1997) 

Erfarenhet En uppfattning om kvalité kan vi bygga på andra människors erfarenhet och 
behövs därför inte upplevas själv. För att känna nöjdhet behöver dock kunden skapa sig sin 
egen erfarenhet. (Oliver, 1997)  

Attribut and dimensioner Det finns ett antal specifika attribut och dimensioner för att 
definiera kvalité. Ett exempel på detta är SERVQUAL som definierar kvalité på ett konkret 
sätt. Nöjdhet är svårare att kontrollera eftersom det finns fler attribut och dimensioner 
involverade. (Oliver, 1997)  

Förväntningar och standarder Som med attribut så finns det ett antal standarder att 
appliceras på kvalité. För att bedöma nöjdhet så finns det dock ingen standard att utgå 
ifrån. (Oliver, 1997)  

Kognitivt eller affektivt Kvalité som bedöms primärt utifrån attribut är främst kognitivt. 
Nöjdhet är både kognitivt och affektivt eftersom det baseras på både utförande och 
känslor. (Oliver, 1997)  

Begreppsmässiga prioriteringar Nöjdhet är influerat av en mängd av kognitiva och 
affektiva processer så som känslor och jämlikhet. Kvalité har färre begreppsmässiga 
prioriteringar. (Oliver, 1997)  

Tidsfokus Det finns tre olika tolkningar gällande tidsramen för nöjdhetoch kvalité. I den 
första har nöjdhet en kortare tidsfokus än kvalité. Kvalité är här kopplat med en produkt 
eller tjänst i ett mer globalt sammanhang, medan nöjdhet är kopplat till en specifik 
upplevelse. En annan tolkning argumenterar att kvalité kan byggas upp på flera positiva 
upplevelser och skapa långsiktig nöjdhet. Den tredje och sista tolkningen påstår att kvalité 
och nöjdhet finns i både lång och kort tidsfokus. Konsumenter kan observera kvalité och 
vara nöjda i en specifik upplevelse. Under en längre tidsutsträckning så kan kunden ha en 
uppfattning av kvalité men även en bestående känsla av nöjdhet. I detta fall skulle kunden 
säga: ”jag är nöjd med tjänsten eftersom företaget alltid har tillfredsställt mina behov”. 
(Oliver, 1997) 

2.5 Teoridiskussion 
I teorin som vi har presenterat i detta kapitel framstår transaktions- och 
relationsmarknadsföring som varandras motsatser. Detta skulle innebära att kunderna 
upplever dessa två sätt att marknadsföra sig på som helt olika och det påverkar därmed 
deras tillfredsställelse.  

Teorin föreslår att LRF Konsults kunder är relationskunder, eftersom de är verksamma på 
en B2B marknad och för att de handlar med tjänster. Transaktionsmarknadsföring erbjuder 
endast en kärnprodukt och denna marknadsförs oftast genom marknadsmixen, med en 
kortare tidsfokus.  

I relationsmarknadsföring är leverantören intresserad av att skapa en mer långsiktig 
förbindelse till sina kunder, vilket knyter dem närmre till tjänsten och därmed ökar deras 
lojalitetsnivå. Här spelar faktorer som till exempel pris mindre roll, eftersom relationen 
mellan tjänsteleverantören och kunden är det viktigaste. Relationen är det centrala och står 
över andra faktorer och blir därmed den dominerande delen av marknadsföringen. Därför 
kundens tillfredställelse vara mycket beroende på hur de blir behandlade av sin handläggare 
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och relationen dem emellan. Eftersom denna relation utvecklas under utförandet av 
tjänsten spelar även processen en stor roll. Här påkallar teoretikerna att leverantören måste 
även betrakta anställdas attityder, utseende av broschyrer och alla de faktorer som påverkar 
kundens bild av tjänsten. 

Teorin föreslår även att kunder som har varierande behov i en ostabil marknad behöver en 
tjänst som är kundorienterad. Detta skulle betyda att LRF Konsults kunder som köper 
samma tjänst varje gång, t ex löpande bokföring, inte har ett varierande behov och man kan 
därför standardisera den tjänsten.  

För att kunna skapa tillfredsställelse och kunna bygga en relation med kunden, så måste 
LRF Konsult försäkra sig om att deras kunder har förtroende för företaget och 
handläggaren. Förtroende är en nödvändighet för engagemang, något som i sin tur skapar 
en dynamisk relation mellan kund och företag.   

Teorier så som SERVQUAL har erbjudit dimensioner med vilka man kan mäta kvalitén på 
tjänsten som LRF Konsult erbjuder.  Tillsammans med relationsmarkandsföring skulle 
dock dimensionen påtagliga belägg spela en mindre roll.  

Detta föreslår att kundtillfredsställelsen kommer att öka i takt med att kundernas relation 
med LRF Konsult och handläggaren fördjupas. Vidare innebär detta att de affektiva 
känslorna skulle ha mer betydelse för tillfredsställelsen. Klassificeringen av behov erbjuder 
ett grundläggande sätt att identifiera kundens anspråk, något som är speciellt viktigt inom 
relationsmarknadsföring.  

3 Metod 
I metodavsnittet förklaras vårt synsätt på vetenskapsfilosofi, därefter argumenteras för vårt val av en 
kvalitativ metod. Slutligen redogör vi för vårt urval, hur intervjuerna utformades, samt diskuterar 
begreppen validitet och reliabilitet.  

3.1 Metodik 
Inom epistemologi, också kallat kunskapsteori, studeras läran om kunskap, dess ursprung 
och giltighet. Den centrala och mest grundläggande frågan är: vad är kunskap? (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) Ett flertal olika tankesätt och traditioner inom filosofin medför olika ideal 
för arbetet på olika vetenskapsnivåer. Positivismen och hermeneutiken är två stora 
förhållningssätt till vad vetenskaplig kunskap är, vilken kunskap man ska försöka finna, 
vilken funktion som forskaren har samt hur man bedriver forskning. För att svara på den 
senare frågan, finns två alternativa arbetssätt som framställning av teori kan genomföras på 
och det är induktion samt deduktion. (Patel & Davidsson, 1994) 

I vårt fall är varken induktion eller deduktion i sina extremer den rätta vägen för 
utvecklandet av teori, men det finns ett alternativ som kallas adduktion. För att förstå 
adduktion måste man först känna till induktion och deduktion som särskiljda begrepp.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår induktion från flera enskilda fall och skapar 
med hänsyn till observerade förbindelser generaliseringar. Vidare kan man säga att 
forskaren följer en upptäckares väg genom att studera forskningsobjekt, utan att ha använt 
tidigare teorier som grund. Därefter utifrån den insamlade informationen försöker 
forskaren att formulera en teori. (Patel & Davidsson, 1994) Detta tillvägagångssätt utgår 
ifrån empiri för att skapa en allmän sanning. Den kritik som riktats mot denna ansats är att 
den underliggande situationen inte tas med i bilden utan endast yttre omständigheter. 
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(Alvesson & Sköldberg, 1994) Det finns därmed en risk att man egentligen inte vet något 
om teorins generalitet, eftersom den är baserad på underlag som kan vara typiskt för en viss 
situation, tid eller människogrupp. Även en induktiv forskare har egna uppfattningar som 
också kommer att speglas i de teorier som produceras. (Patel & Davidsson, 1994) 

Deduktion representerar motsatsen till induktion och forskaren utgår då från en allmän 
regel, konstruerad utifrån teori, som påstår att den kan förklara enskilda fall (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Utifrån teorier formuleras hypoteser som sedan prövas empiriskt på det 
aktuella fallet, därför kallas detta arbetssätt ofta för hypotetiskt-deduktivt (Patel & 
Davidsson, 1994). En svaghet med denna ansats menar Alvesson och Sköldberg (1994) är 
att den inte förklarar någonting.  

Adduktion är en tredje metod som i verkligheten används i många fallstudierelaterade 
undersökningar. Den innebär att enskilda fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande 
mönster som därigenom kan förklara det enskilda fallet. Denna metod, adduktion, 
representerar alltså en kombination av de båda föregående ansatserna. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) Det är den metod som vi anser passar bäst, delvis eftersom vi behandlar 
en studie som anses vara fallstudierelaterad, men också därför att det inom 
samhällsvetenskapen förespråkas att använda både ett induktivt, humanistiskt, 
forskningssätt, men även ett deduktivt, naturvetenskapligt (Patel & Davidsson, 1994). 
Marknadsföring är en gren inom företagsekonomi och kan sägas vara en vetenskap som 
ligger nära samhällsvetenskapen. Övriga anledningar till vårt val är att induktion söker 
skapa generaliseringar vilket inte är ett mål när man önskar skapa förståelse och inte 
översikt, vidare är deduktion i sig också olämpligt då det inte försöker att förklara varför 
något är på ett visst sätt.  

Angående det vetenskapliga förhållningssättet i denna studie så kommer vi att arbeta främst 
med metoder som till en viss del speglar den hermeneutiskt filosofiska läran. Först 
förklaras det positivistiska förhållningssättet och sedan utveckla hermeneutiken djupare för 
att förstå skillnaden dem emellan och motivera varför vi har valt det hermeneutiska 
synsättet framför det positivistiska.  

Positivismen grundar sig utifrån en naturvetenskaplig eller så kallad empirisk tradition. 
Namnet Positivism har sitt ursprung i grundtanken att det går att skapa kunskap som är 
positiv och samtidigt förbättrande för mänskligheten. För att kunskap ska kunna vara 
positiv måste den förbättra samhället och öka nyttan, vara säker, exakt och organiserad. 
(Patel & Davidsson, 1994) 

En grundidé som fortfarande lever kvar är att forma en hypotes och därefter testa 
hypotesen genom observationer som innebär en empirisk prövning. Vidare önskade man 
bygga upp positivismen utifrån lagar som berörde orsak-verkan samband och helst vara 
neutralt, formellt och logiskt korrekt formulerade. Den hypotetiskt-deduktiva modellen 
ansågs vara den mest passande forskningsmodellen. (Patel & Davidsson, 1994) 

Forskaren bör förhålla sig objektivt, via en yttre relation, till forskningsobjektet och därmed 
önskar man kunna eliminera risken för att forskarens egna värderingar ska påverka 
resultatet. Idag är den positivistiska skolbildningen inte längre en filosofi utan ett 
tillvägagångssätt för forskning eller för att skapa förståelse för praktiskt forskningsarbete. 
(Patel & Davidsson, 1994) 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning som studerar, försöker 
förstå och tolka de mest huvudsakliga villkoren för människans existens. Ursprungligen 
under 16-1700-talet så var hermeneutik en metod för att tolka bibeln, men senare användes 
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samma metod även för att tolka andra typer av texter. Idag menar moderna hermeneutiker 
att även mänskliga handlingar, livsyttringar och drag av dessa kan tolkas på samma vis som 
man tolkar en text. Hermeneutik är en splittrad inriktning, men allmänt sett så menar 
hermeneutikern att det går att förstå människans situation och andra människor genom att 
tolka hur saker och ting kommer till uttryck i det skrivna språket och genom handlingar. 
(Patel & Davidsson, 1994) 

I första hand används hermeneutiken inom human- kultur- och samhällsvetenskapen och 
står för ett kvalitativt system som ska tolka och skapa förståelse. Forskarens roll inom 
denna inriktning innebär att man antar ett öppet, subjektivt och engagerat förhållningssätt 
till sitt arbete. Forskaren använder sin förståelse som ett redskap för att kunna tolka och 
försöker att se helheten i förhållande till de enskilda delarna för att uppnå en så fullständig 
förståelse som är rimligt. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt och slutpunkt för 
själva tolkningsarbetet. (Patel & Davidsson, 1994) 

Även om vi har antagit det hermeneutiska synsättet i denna uppsats, så kommer vi 
emellanåt att använda oss av teorier som kommer att vara positivistiska i sin natur. 
Anledningen är att de kan ses som en utgångspunkt när vi ska tolka vårt intervjumaterial, 
både i sin helhet och i förhållande till de enskilda delarna, för att skapa förståelse. I vår 
undersökning har vi antagit kundens perspektiv och önskar därmed förstå kundens attityd 
till LRF Konsults tjänster. Naturligtvis kommer våra egna ståndpunkter att spegla hur vi 
kommer att tolka och genomföra våra intervjuer, men vi kommer inte att vara så extrema i 
vårt synsätt att inget som sägs kan vara sant, utan vi tror därför snarare på att det finns flera 
sanningar. 

3.2 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
Tidigare i vår problemavsnittet diskuterar vi den tidigare kvantitativa undersökning som 
Landja utfört för LRF Konsult, där resultatet beskrev hur nöjda kunderna var överlag. Som 
vi förklarat vill vi uppnå ett annat syfte än den tidigare undersökningen, eftersom vi vill 
svara på varför kunderna är nöjda och/eller missnöjda. Vid denna typ av syfte är det 
passande att använda sig utav en kvalitativ undersökning där man har möjligheten att 
djupintervjua kunder och få tillgång till mer detaljerad information. Enligt Dutka (1994) 
kan man dock inte göra några generaliseringar för hela gruppen, men eftersom 
generaliseringar inte är nödvändigt för att besvara vårt syfte finner vi ingen anledning till att 
det skulle vara ett problem.  

Kvalitativ metod kan delas in i djupanalys och fokus grupper. En djupanalys ger oss mer 
information och ger oss möjlighet till följdfrågor. Intervjuaren har ett underlag av frågor 
som är öppna och inte ledande mot ett särskilt svar.  I en djupanalys låter man objektet 
prata fritt om sina tankar kring ämnet och genom detta fångar man idéer och synpunkter. 
Dessa synpunkter kanske inte alltid sägs rätt ut, utan det är genom intervjuarens analys av 
intervjun som resultat kommer fram. (Dutka, 1994) Att använda intervjuer som 
undersökningsmetod innebär stor flexibilitet och ger därmed möjlighet för intervjuaren att 
ställa mer komplicerade frågor, att kräva förklaringar samt ställa följdfrågor (Sörqvist, 
2000).  

Det andra alternativet för en kvalitativ metod är fokusgrupper. Här samlas en grupp 
människor med liknande åsikter för att diskutera ett visst ämne (Dutka, 1994). Detta är  
inget alternativ för vår undersökning då intervjuobjekten är spridda över ett stort område. 
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Med en kvantitativ studie som oftast görs per telefon eller genom utskick av en enkät 
(Dutka, 1994) kan man inte nå fram till kunden på samma sätt och svaren blir lätt för ytliga 
för att svara på frågan varför. Trost (2001) hävdar att man tänker kvantitativt när man talar 
i termerna: längre, fler eller mer.  

3.3 Vårt urval 
Strategiskt urval är en lämplig metod att använda om man vill få svar på frågan varför 
något är på ett visst sätt (Cantzler, 1992). Kunderna segmenterades utav LRF Konsult som 
köp- och säljkunder. På LRF Konsults begäran intervjuade vi kunder som genererade mer 
än 15 000 kr per uppdrag under 2005. Anledningen till detta är för att större kunder oftast 
haft mer kontakt med LRF Konsult.  

Efter att det strategiska urvalet hade gjorts, valdes sedan ett antal kunder genom ett 
systematiskt sannolikhetsurval. Detta gjorde vi för att alla olika typer av företag skulle 
kunna bli valda. Varje förvärv som uppfyllde kriterierna i Södra marknadsområdet, vilket 
var fyra stycken och bestod utav 92 kunder. Efter många försök fick vi tag i köpkunder 
från tre av dessa kontor.  Ett av målen var att få en geografisk spridning och vi valde sedan 
ut cirka tre kunder per uppköp i hopp om att få en intervju för varje förvärv. Vid tillfällen 
där en intervju inte kunde bokas utav dessa tre fortsatte vi att slumpvis välja nya kunder 
från listan. Detta gjordes genom att en i gruppen, utan att titta på listan, fick välja ett 
nummer mellan 1 och antal kunder i gruppen.  

Säljkunderna var indelade i kunder per säljare, sammanlagt 17st, och eftersom denna grupp 
inte var så stor i jämförelse med antalet köpkunder var vårt mål att intervjua två säljkunder, 
även säljkunderna valdes ut genom ett systematiskt sannolikhetsurval. För att få 
information om säljkunderna kontaktade vi Å. Sandström som är ansvarig för säljkåren 
medans information om köpkunderna erhölls av P. Martinsson, R. Petersson och P. Åberg. 
Urvalet baserades sedan på denna information om kunderna.  

Tabell 2 Vårt slutliga urval resulterade i 5 intervjuobjekt 

Kundnamn Köp- eller säljkund 

Detaljist Köpkund 

Åkerikund Före detta Köpkund 

Hästuppfödare Före detta Säljkund 

Distributör Säljkund 

Lantbrukare Köpkund 

3.4 Tillvägagångssätt för vår intervju 
Den typ av intervju som vi valde att använda är en kvalitativ intervjuform, vilket innebär att 
den utgår från färdiga frågor, men ändå är öppen i det avseendet att frågorna inte är 
bundna till specifika svarsalternativ (Sörqvist, 2000). Vi använde oss av en djupanalys för 
att få ta del av kundernas egna tankar. Det finns även en del svårigheter med att använda 
personliga intervjuer som metod eftersom det tar mycket tid, är väldigt arbetskrävande och 
därmed blir urvalet mindre.  
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Det är vidare inte möjligt för respondenten att vara anonym inför intervjuaren och då kan 
intervjuarens beteende eventuellt inverka på svaret som avges, detta kallas intervjuareffekt. 
Det finns även en viss risk att respondenten ändrar sitt svar för att behaga intervjuaren eller 
för att han/hon tror att det är det mest ”korrekta” svaret. (Sörqvist, 2000)    

Förfarandet planerades noggrant för att uppnå en så hög validitet som möjligt. En person 
kontaktade kunderna via telefon och därmed var vi säkra på att alla personer fått samma 
information om syftet med intervjun. Däremot är det möjligt att den informationen som 
yttrades vid varje samtal kan ha påverkat kunden på så sätt att de förknippade oss med LRF 
Konsult. Därmed kan det kännas osäkert för kunden att lämna ut information som är 
känslig för företaget och det kan bli svårt att få fram eventuell kritik om LRF Konsult. Vi 
var ärliga med att vi samarbetar med LRF Konsult, men samtidigt poängterade vi att 
intervjuerna ej ska kunna härledas till en enskild kund.  

Antalet studieobjekt, fem kunder, två sälj- och tre köpkunder kontaktades per telefon och 
därefter avtalades tid och datum för en personlig intervju. Information som avgavs vid 
varje telefonsamtal: 

– Vi är tre studenter på Handelshögskolan i Jönköping som arbetar med vår C-
uppsats. Vi genomför en kundundersökning i samarbete med LRF Konsult (Södra) 
som riktar sig till olika kunder (både nuvarande och tidigare) med syftet att få er syn 
på LRF Konsults tjänster. Deltagandet är frivilligt och de svar ni lämnar kommer 
att presenteras så att de inte kan knytas till en enskild person. LRF Konsult 
kommer att ta del av våra slutsatser och därmed är det uppskattat om ni medverkar 
både från vår sida och från företagets. Tidsåtgång beräknas till mellan 30-60min för 
intervjuerna. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade som beräknat från 30 min upp till en timme 
beroende på kundens önskemål samt övriga omständigheter. Sörqvist (2000) menar att 
onödigt långa intervjuer kan påverka svarens kvalitet negativt.  

 Intervjun spelades in på band och en person ställde frågorna baserat på vår intervjumall, 
den andra personen antecknade och den tredje skötte bandspelaren och lyssnade. Vi 
bestämde redan från början att om någon önskar tillägga något eller ställa följdfrågor så 
görs det efter att frågorna, baserade på intervjumallen, är ställda av intervjuaren. Detta har 
vi gjort med avsikten att inte skapa någon slags förvirring hos intervjuobjektet. 

Vi planerade för att var och en av oss skulle genomföra minst en intervju var, därför att 
ingen kunde sägas vara ”bättre” på att intervjua än någon annan, för vi hade ingen tidigare 
erfarenhet. Intervjumallen var likvärdig för alla studieobjekt och därmed undveks 
eventuella skillnader i tillvägagångssättet.  

Intervjufrågorna har baserats på LRF Konsults önskemål, teorier som presenterats i 
referensramen, övriga tips vi fått på seminarier samt egna funderingar. När vi formulerat 
frågorna har vi haft i åtanke att de ska vara relativt öppna, tydliga, och indirekta. De olika 
frågorna ordnades i en följd som vi fann passande baserat på olika teman t.ex. relation, 
erfarenhet och utbud.   

Intervjuerna skrevs i efterhand ut ordagrant genom att lyssna av banden. Detta innebar att 
vi undvek en del missförstånd som kan förekomma. Metoden vi använde för att analysera 
vårt intervjumaterial var en successiv process och innebar att en djupare förståelse för 
texterna kunde uppnås. Angående tolkningsförfarandet läste vi igenom alla nedskrivna 
intervjuer för att få en bra översikt, därefter gjordes en sammanfattning för varje intervju. 



 

 
26 

Nästa steg var att analysen genomfördes baserat på den sammanfattning som gjordes och 
den ursprungliga intervjun. För att underlätta analysarbetet så delades materialet in i olika 
teman som sedan tolkades.  

3.5 Undersökningsfel 
Generellt brukar man bedöma en undersöknings noggrannhet och tillförlitlighet genom att 
använda två olika begrepp, nämligen validitet samt reliabilitet.  (Sörqvist, 2000) 

3.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet uppnås genom avsaknad av slumpmässiga fel och en hög reliabilitet utmärks av 
att undersökningen inte har påverkats av vem som utför den eller övriga omständigheter. 
Undersökningen ska alltså kunna upprepas utan att några skillnader i resultatet ska kunna 
påvisas. Genom att standardisera genomförandet så kan man, mer eller mindre, säkerställa 
reliabilitet. (Sörqvist, 2000) Eftersom syftet vid kvalitativa undersökningar är att skapa 
förståelse och kunskap blir eventuella fel och brister svårare att upptäcka, eftersom 
undersökaren och resultaten kan relateras till en viss situation. Enligt Sörqvist (2000) blir 
reliabiliteten därigenom betydelselös vid en kvalitativ undersökning.  

Malterud (1998) tycker dock att reliabilitet är något annorlunda beroende på vilken metod 
man bestämmer sig för att använda. Malterud (1998) menar att i en kvalitativ metod är det 
snarare så att reliabiliteten bygger på vilket sätt man har utfört intervjun på t.ex. val av 
bandspelare och dess ljudkvalitet kan påverka pålitligheten. Vidare anser Malterud (1998) 
att pålitligheten försämras om det är svårt att uppfatta vad som sägs på det inspelade 
bandet. För denna uppsats köptes en ny inspelningsbandspelare in med en mycket bra 
ljudkvalitet och en inbyggd mikrofon för att kunna spela in intervjun på band. Det har 
funnits ett frågeunderlag som har använts för alla intervjuade och endast en fråga var 
annorlunda beroende på om kunden var ett sälj- eller köpkund. Trots att Malterud (1998) 
antar en positivistisk syn och vi har antagit ett hermeneutisk synsätt, tycker vi att de 
variabler hon diskuterar är viktiga även för vår studie. 

3.5.2 Validitet 

För att uppnå validitet krävs att en bedömning gjorts ifall undersökningen verkligen har 
mätt det som ska mätas och därmed försökt eliminera systematiska fel. Detta är dock ingen 
enkel uppgift och därför är ofta bedömningar och erfarenhet basen till en undersöknings 
validitet. (Sörqvist, 2000) Enligt Merriam (1994) handlar en kvalitativ undersökning om att 
spegla människors konstruktioner av verkligheten. Hon anser att dessa är mångfaldiga, 
vilket stämmer överens med den hermeneutiska ansatsen. Vår uppgift är inte att forma en 
sanning utan att i stället försöka finna dessa olika verkligheter och tolka dem för att 
uppfylla vårt syfte. Validiteten består bl.a. i är hur bra vi rekonstruerar våra intervjuresultat 
(Lincoln & Guba, 1985).  

Validitet har en stor betydelse för kvalitativa studier och kan delas in i extern och intern 
validitet (Sörqvist, 2000). Om god intern validitet har uppnåtts så innebär det att resultatet 
överensstämmer med intervjuobjektens verklighet. För att åstadkomma tillförlitliga resultat 
krävs att tillräckligt med information har insamlats, att passande metoder har använts och 
att det utvalda arbetssättet klargjorts. (Sörqvist, 2000) Merriam (1994) anger 
deltagarkontroll som en utav de faktorerna som kan öka nivån på validiteten. Genom att 
låta intervjuobjekten läsa igenom en sammanfattning av intervjun låter man dem se om den 
speglar deras uppfattning rätt. För vår del har tyvärr detta inte varit möjligt på grund av 
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brist på tid. Dock har vi varit mycket noggranna med att inte lägga in våra egna värderingar 
i empirin utan objektivt läsa deras svar. (Sörqvist, 2000) 

Extern validitet påverkar om resultatet av undersökningen kan användas för att göra 
generaliseringar. Om en kvalitativ undersökning är väl genomförd kan den ofta användas 
för generaliseringar och därmed appliceras i liknande situationer. Det är dock viktigt att 
påpeka att det handlar om analytiska generaliseringar utifrån den uppnådda kunskapen och 
inte om statistiska. (Sörqvist, 2000) 

Malterud (1998) diskuterar allvaret i att inte bara analysera om den intervjuade talar sanning 
om det de tycker utan även om vilken del av det de säger som är sant eller inte. Genom att 
endast en person ställer frågor kan de andra två observera den intervjuade och genom 
kroppsspråk och miner tyda en viss sanningsenlighet i det han/hon säger.   

Angående tillämpning är det viktigt att resultatet kan vara till nytta för någon, även för 
andra parter än LRF Konsult. Denna undersökning kan vara till nytta för andra 
konsultföretag, eftersom det som gör LRF Konsults kunder nöjda mycket väl kan vara 
liknande bland andra småföretag som använder sig utav liknande tjänster. LRF Konsult kan 
i mångas uppfattning vara länkat till lantbruk och skogsbruk, genom relationen till LRF, 
och detta kan påverka utfallet. Man bör därför titta över vilken typ av företag vi har 
intervjuat, eftersom för företag med en annan inriktning kan det finnas andra anledningar 
till kundtillfredsställelse.  

Konsistensen rör den röda tråden genom hela arbetet. (Malterud, 1998) Det är viktigt att 
teori, metoder och data stämmer överens och är funktionella ihop. Malterud (1998) menar 
att det ska vara problemställningen som avgör metoden och inte tvärtom. Man bör inte 
välja en viss metod baserat på bekvämlighet eller vad som är lättast. Som vi tidigare 
diskuterat är vårt val av metod annorlunda mot vad som tidigare gjorts, eftersom 
kundtillfredsställelse normalt mäts genom en kvantitativ metod. Med tanke på att 
kundtillfredsställelse är svårt att mäta, känner vi dock stark förtrolighet till att våra resultat 
kan vara av nytta.  

4 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av de fem intervjuer som genomfördes i början av november att 
presenteras. Endast de delar som var mest väsentliga för att svara på syftet med denna uppsats togs med.    

4.1 Intervju med en Detaljist 
Den första intervjun genomfördes i november med en Detaljist som har en anställd och 
som varit verksam i över tio år. Företaget var kund på en revisionsbyrå som blev förvärvad 
av LRF Konsult och klassificeras därför som en köpkund. Han hade bara varit kund hos 
det tidigare företaget en kort tid och anledningen till hans byte var att hans förra revisor 
flyttat.  

Kunden har haft samma handläggare före och efter förvärvet och den enda skillnaden han 
har märkt har varit att handläggaren ”kom inte hemifrån till mig utan han kom från 
kontoret”. Han har alltså inte märkt någon skillnad i handläggarens beteende. Kunden 
visste ingenting om LRF Konsult och hade ingen uppfattning om dem innan han blev 
kund. Det kan vidare tilläggas att kunden vid flera tillfällen refererade till LRF Konsult som 
”LF”. Han tycker att han inte har med det att göra utan ”det är bara det att min 
handläggare har börjat jobba där”.   
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LRF Konsult sköter den löpande bokföringen för detta företag som har sin huvudrevisor i 
ett stort företag på annan ort. Detaljisten tycker inte att det finns någon tjänst som saknas 
eller något annat han vill ha hjälp med. Enligt kunden ligger LRF Konsult ”ganska bra” till 
gällande prissättningen. Han tillägger därefter att hans huvudrevisor tar mer betalt, men 
LRF Konsult har en liknande prisnivå som hans förra revisionsbyrå. Kunden tror att han 
får den kvalité han betalar för, men har svårt att uttala sig om detta eftersom han tycker sig 
sakna erfarenhet. 

Gällande relationer vill kunden bara att handläggaren sköter hans papper och ”något mer är 
jag inte intresserad av”. Han nämner dock att handläggare är ”mycket trevlig att ha att göra 
med”.  Handläggaren kommer en gång i månaden och hämtar papperna och de lämnas 
tillbaka efter några dagar. Allting sker automatiskt och kunden behöver inte vända sig till 
LRF Konsult. Är det något speciellt vänder han sig dock till handläggaren för att få hjälp. 
Kunden anser att hans handläggare lyssnar på honom och om det är något handläggaren 
inte vet så tar han reda på det. Kunden hade vid ett tillfälle kontaktat sin handläggare när 
han råkat betala en annonsförsäljare två gånger och han blev osäker om det var något 
konstigt på gång.  Detaljisten har förtroende för LRF konsult och förutsätter att han kan 
lita på dem med tanke på deras tystnadsplikt. Hitintills tycker han att de har hållit allt vad 
de har lovat.  

Detaljisten tror inte att LRF Konsult har någon kunskap om hans bransch utan tycker att 
de bara ska se över siffrorna så att allt stämmer. Han har inte rekommenderat LRF Konsult 
för någon annan utan tycker att ”var person sköter sitt”. Om han hade blivit tillfrågad hade 
han kunnat tänka sig att göra det med resonemanget att de hitintills har skött hans papper 
klanderfritt. Han tycker inte att det finns något annat sätt att bemöta hans behov än den 
servicen har fått nu och tycker att ”de gör vad de ska”.  

4.2 Intervju med en f.d. åkerikund 
Denna intervju var den andra som gjordes och skedde även den i november. Åkeriet var 
kund på en byrå som blev förvärvad utav LRF Konsult, men valde att lämna dem kort 
därefter. Företaget är av en mindre karaktär, har varit verksamma sedan 1989 och har tre 
fast anställda, men vid behov hyrs det in extern personal. 

Bytet av konsultfirma berodde, enligt kunden, inte på LRF Konsults förvärv utan det var 
något som varit bestämt redan innan det blev känt att byrån skulle byta ägare. Anledningen 
var att kunden hade en mycket god kontakt med sin handläggare och valde därför att följa 
med denna handläggare när hon startade eget. Handläggaren hade kunden haft kontakt 
med sedan 1996 och de kände varandra väl. Eftersom denna bakgrund kom fram först 
under intervjun baseras större delen av intervjufrågorna på kundens önskemål om hur hon 
vill ha sin tjänst utformad generellt, snarare än på erfarenheter utav LRF Konsults tjänster. 

Tjänsterna som denna kund fick hjälp med var först och främst bokslut och skatter, och 
genomgången gjordes oftast hemma hos kunden. Detta tyckte hon var fördelaktigt, 
eftersom hon då undvek att resa med alla papper och riskera att glömma några viktiga 
dokument. Eftersom kunden utförde den löpande bokföringen själv, var det mycket viktigt 
att kunna ringa och fråga handläggaren om hon kände sig osäker, vilket kunden också 
gjorde.  

Ytterligare anledningar till ett gott samarbete var att personkemin stämde. Även vikten utav 
raka och riktiga besked och att handläggaren vet vad hon pratar om nämndes som en av de 
avgörande faktorerna till att det har fungerat. Detta hade i sin tur gett kunden ett stort 
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förtroende för handläggaren och därmed kändes det också tryggt att lämna ut uppgifter om 
företaget. Relationen med handläggaren var mest affärsmässig, men kunden nämnde att 
hon uppskattade att handledaren besökte henne spontant utan att ha något ärende när hon 
ändå var i trakterna.  

Revisionsfirman som handläggaren driver är en enskild firma. Åkerikunden uppskattar att 
hon och hennes man numera endast betalar för den tid handläggaren lägger ner på deras 
företag. Tidigare hade kunden betalat en fast summa månadsvis, vilken var oberoende av 
hur mycket tid som egentligen hade lagts ner. Kunden var inte säker på om LRF Konsult 
har månatlig betalning eller timpeng. Sedan bytet ansåg kunden att det hade blivit billigare 
och kunden tror att detta beror på att den revisionsfirman hon använder nu är mindre. 
Trots att det är viktigt att titta på priset tror kunden att hon skulle betala lite extra för att få 
behålla sin handläggare. 

Angående kunskap i branschen hade handläggaren inte någon specialiserad kunskap inom 
åkeribranschen. Under en tidigare svår period då kunden gick igenom vissa problem, fick 
hon mycket hjälp utav sin handläggare. Kunden uppfattade att handläggaren skaffade sig 
information och de gjorde tillsammans jämförelser med andra företag i samma bransch, 
men om detta var gjort på initiativ av handläggaren eller kontoret visste hon inte.   

Det enda som LRF Konsult gjorde för denna kund var det sista bokslutet före bytet. Under 
denna sluttid hade kunden kvar samma handläggare. Trots att kunden inte hade mycket att 
göra med LRF Konsult, i och med det tidiga bytet, fick hon och hennes man ett bra 
bemötande utav LRF Konsults anställda.  

4.3 Intervju med en Hästuppfödare  
Den tredje intervjun utfördes i hemmet hos en kvinnlig säljkund, som i dag inte längre 
använder sig utav LRF Konsults tjänster, men som tidigare gjorde det för sin 
gårdsverksamhet samt uppfödning av hästar. Anledningen till att hon inte längre är kund 
beror på att företaget hon tidigare drev inte längre existerar och därmed finns inget behov 
längre. Hästuppfödaren fick ursprungligen kontakt med LRF Konsult genom sin granne, 
som arbetade som handläggare på ett av deras kontor i närheten. De av LRF Konsults 
tjänster som hon använde sig utav var bokföring, balans- och resultaträkning, deklaration 
och övriga skattefrågor.  

Kvinnan hade tidigare varit kund på ett annat konsultföretag, men bytte till LRF konsult 
med anledning av dåliga erfarenheter. Konsultföretaget hade lagt på extra utgifter för 
tjänster som kunden inte visste om och aldrig hade bett om och dessa upptäcktes först 
under en genomgång utav bokföringen. När felet upptäcktes tog hon kontakt med grannen, 
handläggaren på LRF Konsult, och bad henne om hjälp. Kunden tyckte att detta var en 
mycket bekväm lösning på problemet med tanke på att hon kände sig osäker på att uttrycka 
sig juridiskt i skrift och tal, men även för att hon kände grannen privat sedan tidigare. 
Ärendet blev en rättssak där kunden slutligen fick rätten på sin sida. 

Kunden är mycket nöjd med LRF Konsults sätt att behandla sina kunder och upplever att 
hon får ett personligt bemötande. Hon tycker även att handläggaren varit mycket flexibel 
vid speciella önskemål, vilket skett ofta enligt kunden själv. Även om detta inte alltid ligger 
inom handläggarens kunskapsområde tycker hon att LRF Konsult aktivt försöker lära sig 
mer och hjälpa kunden så att de kan möta behoven på bästa sätt.  

Angående priset tycker kunden att hon får värde för pengarna. Innan företaget blev kund 
trodde hon att LRF Konsults storlek och kända namn medförde att de var dyrare än andra. 
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Hon anser att man säkert kan hitta någon som utför tjänsten billigare, men att LRF 
Konsults professionalitet och kunnande är värt pengarna. Eftersom LRF Konsult är en väl 
etablerad och känd konsultfirma tror kunden att andra institutioner, t.ex. 
skattemyndigheten, litar på att det som lämnas in med LRF Konsults godkännande är av 
bra kvalité och att man slipper efterarbete. Enligt kunden betalar hon gärna lite mer för att 
slippa det extra arbete som mindre kända och ibland oseriösa firmor kan skapa.  

Till sitt gamla konsultföretag betalade företaget månatligen, men hon uppskattar att hos 
LRF Konsult var det istället möjligt att betala för det handläggaren utförde, det vill säga att 
betala en timpeng. Kunden tycker att LRF Konsult är generösa och att hon kan ringa och 
be om hjälp utan att ”klockan tickar och pengarna rinner iväg” och utan att känna att hon 
får betala för varje minut handläggaren lägger ner.  

För denna kund är personkemin speciellt viktig, och hon är mycket nöjd med den 
personliga kontakt hon fått med både sin handläggare och andra på LRF Konsults kontor. 
Oftast bemöts hon med en kram och kan även komma in ibland för att endast höra så att 
allt är bra och ta en kopp kaffe.  Det är även viktigt att handläggaren är tydlig och förklarar 
vad de har gjort i bokföringen och vad de olika posterna representerar. Kunden har 
uppskattat att handläggaren har varit mycket villig att söka en lösning även när de inte varit 
säkra på om de har kunnat hjälpa kunden. Arbetet har skett på ett effektivt och snabbt sätt 
I de flesta fall har LRF Konsult lyckats hjälpa henne, även om de inte varit helt säkra från 
början.  

Samarbetet med LRF Konsult har inneburit ett aktivt medverkande från handläggaren med 
att förbättra affärerna för kunden, genom att bidra med förslag på vad man kan göra för att 
utveckla företaget. Olika projekt har diskuterats gemensamt och handläggaren har haft en 
mycket god insikt i den typ av företag som kunden har drivit. Mycket av kontakten har 
skett via telefon, personliga möten eller SMS.  

Kunden känner sig trygg med sin handläggare och när denne har skickat papper och bett 
kunden skriva under, då litar kunden på vad handläggaren har gjort och kan utan större 
genomgång skriva under och skicka tillbaka. Hon har inte upplevt att det har varit svårt att 
nå sin handläggare, och lämnade kunden ett meddelande fick hon oftast svar inom ett par 
timmar.  

Ibland önskade kunden att LRF Konsult kunde säga ifrån när högre institutioner tar för 
lång tid på sig och skapar problem, men samtidigt respekterar kunden att LRF Konsult 
jobbar på ett professionellt plan och att det kanske inte fungerar så, om man vill vara ett 
bra konsultföretag. Angående tjänsteutbudet har kunden inte tagit reda på vilka typer av 
tjänster som erbjuds utav LRF Konsult, utan har endast fokuserat på sitt egna behov  

En viktig del är, enligt denna kund, att handläggaren respekterar och tror på det kunden 
vill. Kunden uppskattar att handläggaren har egen erfarenhet inom denna typ av bransch. 
Eftersom kunden drivit ett något mindre företag är det även viktigt för henne att 
konsultföretaget är förstående och flexibla vad gäller betalningen. Detta har gjorts bland 
annat genom delbetalningar och LRF Konsult har varit mycket tillmötesgående vid 
månader när det varit svårt, eftersom intäkterna inte har varit särskilt stora.  

Kunden såg det som självklart att anlita LRF Konsult för framtida behov och har vid flera 
tillfällen rekommenderat dem för andra.  
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4.4 Intervju med ett Distributionsföretag 
Den fjärde intervjun gjordes med en representant för ett distributionsföretag som har 
cirka åtta heltidsanställda och 50 säsongsanställda när det är som mest att göra på hösten. 
Kunden som ursprungligen startade upp detta företag har bestämt sig för att börja jobba 
halvtid och har därmed gett mer ansvar till sin dotter som ska ta över efter honom. När 
han tog detta beslut bestämdes det även att företagets tidigare bokföringskontorist skulle 
bytas ut. Detta gjordes utav två anledningar. Dels var det för att den dåvarande bokföraren 
var redo att gå i pension, men även för att kunden tyckte att det var viktigt att den nya 
bokföraren och hans dotter var i ungefär samma ålder för att kommunikationen skulle 
fungera bättre.  

Kunden kontaktade ett flertal firmor och valde ut tre som han och dottern ville träffa. En 
utav dessa var LRF Konsult. Första ansatsen gjordes under hösten 2005 och vid nyår 
beslutade företaget att börja jobba med LRF Konsult. Därmed räknas 
distributionsföretaget som en säljkund enligt LRF Konsults definition. Det var dottern som 
beslutade vem hon ville jobba med, eftersom det var hon som skulle ha mest kontakt med 
personen i framtiden. En utav kriterierna för valet av företag var att bokföraren skulle 
finnas i närheten, och eftersom LRF Konsult ligger cirka sju minuter från detta företag var 
detta kriteriet tillfredställt.  

Företaget hade dessutom blivit rekommenderade LRF Konsult utav kollegor som hade 
tyckt att de var duktiga. Förutom denna rekommendation kände de inte till mycket om 
LRF Konsult, utan det mesta fick de veta när LRF Konsult besökte företaget och gjorde en 
presentation. Han tyckte att LRF Konsult hade rykte om sig att rikta sig mot lantbrukare, 
men det var inget som var ett problem, eftersom han ansåg att de flesta lantbruk drivs som 
företag i alla fall. För kunden var det inte viktigt att LRF Konsult kände till något om hans 
bransch. Han menade på att den var så speciell och det viktigaste var LRF Konsults 
kunskap inom de tjänster som de erbjöd.  

Distributören har inget behov av en personlig relation med sin bokförare, utan han tycker 
att det i så fall skulle bero på en ren tillfällighet att man känner varandra sedan tidigare. 
Dock uppskattade kunden att de hade samma handläggare under hela tiden, och han trodde 
att personkemin är väldigt viktigt mellan bokföraren och kunden. Han ansåg att deras 
handläggare var mycket ”service minded” och detta var en mycket viktig bit för honom. 
Kunden känner att han får ett individuellt bemötande och att handläggaren behandlar 
honom i relation till vad han och hans företag behöver. I detta fall kommer handläggaren 
till företaget ett par dagar i veckan för att hjälpa kunden med tjänsterna, men det händer 
även att kunden själv åker till LRF Konsult med papper eller liknande. Eventuella frågor 
reds ibland ut per telefon, men mestadels är det en direkt personlig kontakt.  

Kunden var nöjd med de tjänster som han erbjöds utav LRF Konsult, främst av den 
anledningen att bytet till LRF Konsult innebar en datorisering utav bokföringssystemet. 
Han uppskattade att man nu hade tillgång till så mycket information och att det var lätt att 
få fram det man önskade veta. Den andra anledningen var den mycket bra service funktion 
som LRF Konsult erbjöd företaget. Kunden visste ingenting om de övriga tjänster som 
LRF Konsult erbjöd, men menade att hans behov alltid var tillfredställt och det var det 
viktigaste.  Han har främst anlitat LRF Konsult för att utföra all bokföring, löner, moms 
och skatter åt företaget.  

För kunden har det inte funnits en önskan att vara delaktig i det som bokföraren gör, utan 
han har fullt förtroende för att handläggaren sköter saker inom lagens alla regler. Det var 
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dock ännu viktigare att lätt få tillgång till information i och med att dottern nu skulle lära 
sig för att en dag kunna ta över. Kunden var övertygad om att ifall företaget skulle be om 
något som LRF Konsult normalt inte brukar göra, så skulle de försöka lösa det i alla fall. 
Enligt kunden var nöjdhet baserat på två faktorer; god teknik hos handläggaren och 
handläggarens personlighet och bemötande.  

Angående prisfrågan tyckte kunden att det var svårt att avgöra om LRF Konsult var 
prisvärda, eftersom de inte visste hur mycket det skulle kosta i slutändan, eftersom 
årsredovisningen inte var gjord. De hade även kompletterat med vissa tjänster som de inte 
hade tidigare när detta arbete gjordes manuellt och därigenom var det svårt att säga något 
om prisets betydelse. Först när han sett slutsumman kunde han avgöra om han var nöjd 
med priset eller inte. Blev det för dyrt och det inte kändes prisvärt övervägde de att anställa 
någon själva. Kunden hade fått veta hur mycket tjänsterna kostade per timme när LRF 
Konsult presenterade sig och denna timpeng tyckte han var rimlig, men eftersom han inte 
vet hur många timmar handläggaren lägger ner så kunde han inte gissa slutsumman.  

Kunden berättade att de vägde in om det skulle vara billigare att anlita en bokförare inom 
företaget eller om det var billigare att hyra in denna tjänst innan beslutet fattades. För att 
täcka det nuvarande behovet är det billigare att hyra in hjälp och företaget vill helst slippa 
att behöva göra detta jobb internt. Kunden tyckte att det LRF Konsult hade presterat var 
bättre än vad man hade trott, men poängterade att det största jobbet som sker under året 
var årsredovisningen och den var ju inte gjord ännu, så det berodde även på hur det gick 
innan han kunde säga om han var nöjd över lag.  

När Distributören har rekommenderat LRF Konsult har det varit på grund av deras höga 
servicenivå, trevligt bemötande, inga förseningar, god kunskap inom sitt yrke, och även att 
de var lätta att jobba med.  

4.5 Intervju med en skånsk Lantbrukare  
Sista och femte intervjun genomfördes med en kund som var lantbrukare. Denna kund 
definieras som en köpkund och övergick till LRF Konsults kundkrets under 2005, då hans 
gamla kontor blev förvärvat. Kundens privata lantbruk har i princip avvecklats och sedan 
två år tillbaka arrenderar han ut sin jord till ett aktiebolag (AB) som han driver tillsammans 
med två andra lantbrukare. En av de andra delägarna i AB sköter bokföringen åt företaget 
så nu är det endast hans privata bokföring LRF Konsult har hand om. Tidigare hade han 
även grisar, men numera så är det bara åkermark.  

Handläggaren, som kunden ursprungligen valde att anlita, var tidigare en anställd på 
Driftsbyrån vilket är den gamla benämningen för LRF Konsult. Denna handläggare 
beslutade sig dock för att starta privat verksamhet och lantbrukaren bestämde sig då för att 
följa med. Slutligen så övergick byrån och kunden till LRF Konsult igen. Vid förvärvet fick 
kunden en ny handläggare och denna har han haft kvar sedan dess. Anledningen till bytet 
av handläggaren var att han valde att anlita ett LRF Konsult kontor som låg mer i närheten 
och inte det som hade förvärvat den tidigare byrån.  

Han upplevde att övergången till LRF Konsult fungerade bra, eftersom hans nya 
handläggare hade kontakt med den gamla vid flera tillfällen. Så när de väl träffades visste 
den nya handläggaren redan vem han var som kund. Kunden tycker att det är besvärligt att 
byta handläggare, men att i hans fall så var det inga direkta problem som uppstod. Vid 
övergången fick kunden även ett brev hem där han kunde gå på ett möte där man 
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informerade om LRF Konsult, fast han ansåg att han visste tillräckligt och valde därför att 
inte gå dit. 

Lantbrukaren kände till LRF Konsult även innan han blev kund hos dem och eftersom han 
är lantbrukare visste han att LRF var en förening. Han var även medveten om att mycket 
information om lantbruk brukar komma ifrån LRF Konsult som ingår i LRF. En sak som 
kunden upplevde var att hans tidigare handläggare inte hade haft den kunskapen om 
”bonneriet” som LRF Konsult har.   

De tjänster som kunden anlitar LRF Konsult för är huvudsakligen bokföring samt 
deklarationen. Vidare anser han att LRF Konsult erbjuder en personlig service, men 
kunden beskrev aldrig på vilket sätt detta yttrade sig för honom. Vill han kontakta sin 
handläggare då brukar han oftast ringa och bokföringen brukar han ta med sig på en diskett 
när de träffas ungefär en gång om året. Kunden sköter den löpande bokföringen själv, men 
sedan tycker han att det är ganska skönt att lämna iväg det slutliga och är då inte särskilt 
involverad i den delen av utförandet. Han upplever att hans handläggare har ett bra 
bemötande och är kvalificerad och om han har haft något problem så har han fått hjälp 
med det. I sin helhet har det fungerat bra. Vidare, känner han sig säker när han lämnar ut 
sin information och har förtroende för LRF Konsult.   

Angående prissättningen ansåg kunden att den var dyr över lag, men han upplevde att 
kostnaden var överkomlig eftersom han inte anlitar dem så mycket.  Han påpekade dock att 
ifall han hade varit ensam lantbrukare, som han tidigare var, då hade han nog tyckt att det 
varit för dyrt och hade kanske inte varit kvar som kund.  

Kunden upplever att tjänsteutbudet är brett och att det finns en god kunskap om hans 
bransch. Enligt hans mening behöver han inte hjälp med något annat än sitt jordbruk, men 
eventuellt skulle han kunna anlita dem för att hjälpa honom med EU papper, fast det har 
han en privat person som hjälper honom med för tillfället. Kunden nämner senare i 
intervjun att hans handläggare också hjälper honom med en del saker utöver det vanliga 
som t.ex. att söka bidrag och stöd för att byta från oljepanna till annan uppvärmning. 

Som svar på frågan om kunden kan tänka sig att rekommendera LRF Konsult så säger han 
att ”… det kommer jag att göra, för andra har ju rekommenderat mig ju”. Han baserar sin 
rekommendation på kunskapen och att LRF Konsult är kända för att om de har genomfört 
en deklaration så är det inte så mycket kontroller ifrån skatteverket. Kunden upplever att 
med ”… deras stämpel på deklarationen så är det en grön scen”. Vidare poängterar han att 
det kan finnas privata bokförare som fuskar, men att det gör inte LRF Konsult utan de är 
ärliga och kommer det därifrån så är det ”rätt”.  

5 Analys, tolkning 
I analysen kommer våra intervjuresultat att tolkas utifrån teorier som presenterades i referensramen Vi 
kommer att analysera utifrån olika teman och bygga in teorin där det är lämpligt. Vidare, så kompletteras 
analysen av de teorier som berör tjänstekvalitet, kundlojalitet samt kundtillfredsställelse i allmänhet för att 
nå ett större kundnöjdhetsbegrepp. 

De företag som ingick i vår studie kan sägas vara småföretag, det enda undantaget är 
distributionsföretaget då deras produktion var beroende av säsong. Under vissa perioder 
hade Distributören upp till 50 anställda, men under lågsäsong 8 fast anställda, de övriga 
fyra kunderna hade mellan en till tre fast anställda. Branscherna som var representerade var 
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inom spridda områden och endast två av företagen kan klassificeras som jordbruksföretag, 
samtidigt som de övriga tre inte hade någon direkt anknytning till LRF.  

5.1 Relations- och transaktionsinriktade kunder 
Teorin rörande relationsmarknadsföring antyder att LRF Konsults kunder är 
relationsinriktade kunder, eftersom de dels är företag och dels är konsumenter av tjänster.  

Detaljisten uttryckte att han inte var intresserad av någon relation med LRF Konsult 
utöver att handläggaren skötte hans papper. Detta kan tolkas som att detaljisten är en 
transaktionsinriktad kund, eftersom han endast söker lösningar på sina problem Vi anser 
dock att Detaljisten är en passiv relationskund, eftersom han uppskattar att han kan 
kontakta sin handläggare om det är något speciellt. Ett exempel på detta är när hans 
handläggare hjälpte honom att reda ut problemet med en oseriös annonsförsäljare. Ett 
annat tecken på att Detaljisten är en relationskund är att han har varit kund under en lång 
tid, som relationsinriktade kunder tenderar att vara. Han talade även gott om sin 
handläggare och genom deras långsiktiga samarbete hade de utvecklat ett effektivt 
arbetssätt.  

Hästuppfödaren var en aktiv relationsinriktad kund, därför att hon uppskattade sin 
relation med LRF Konsult och handläggaren. Hon kontaktade LRF Konsult även om hon 
inte hade något problem som hon behövde lösa utan kunde komma in till LRF Konsults 
kontor ”bara” för en kopp kaffe. Kunden hade inte endast en aktiv relation med sin 
handläggare utan talade även om att hon uppskattade sin relation med andra anställda på 
LRF Konsult.  

Åkerikunden var en aktiv relationsinriktad kund i och med att hon uppskattade att bli 
kontaktad av handläggaren, även om det inte handlade om affärer och utnyttjade detta för 
att få mervärde. Ett annat tecken på att åkeriet var en relationsinriktad kund var att hon 
följde med sin handläggare som kund när denne startade ett eget företag. Anledningen till 
detta byte var att hon hade skapat en god relation till sin handläggare som hon värderade 
mer än andra faktorer.  

Distributören valde att bli kund hos LRF Konsult baserat på relationen. Han tyckte det 
var viktigt att hans dotter, som skulle ta över företaget, skulle vara i samma ålder som 
handläggaren för att förenkla kommunikationen och förbättra relationen. Vid valet tyckte 
han att ”personkemin” mellan leverantören och kunden måste stämma. Även denna kund 
hade ett långsiktigt perspektiv på relationen, eftersom han tyckte det var viktigt att behålla 
samma handläggare. Denna kund är en aktiv relationskund på grund av den frekventa 
kontakten med handläggaren och att det är en tvåvägskommunikationen.  

Huruvida Lantbrukaren var en relationsinriktad eller transaktionsinriktad kund var 
inte lika klart som i tidigare nämnda fall. När kunden skulle välja handläggare valde han 
faktorer som pris och plats, istället för relationen med handläggaren som avgörande 
faktorer. Detta talar för att kunden är en transaktionsinriktad kund, som enbart söker en 
lösning på sina problem till ett rimligt pris. Något som talar för att Lantbrukaren är en 
passiv relationsinriktad kund är att han tidigare valt att följa sin handläggare när denna 
startade eget och även att han använde hjälp utöver kärnprodukten, så som hjälp med att 
söka bidrag.  
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5.1.1 Fördelar med ”att ha en” relation 

I teorin presenterade vi tre sorters fördelar som kunden tror sig få när de har en relation 
med sitt tjänsteföretag. Dessa är säkerhet, sociala fördelar och särskilda förmåner. 
Efter intervjuerna så var det tydligt att olika kunder upplevde olika fördelar och även 
uppskattade dem olika. Eftersom Åkeriet bara hade anlitat LRF Konsult för ett bokslut så 
kunde hon inte uttala sig om sin relation till LRF Konsult.  

Detaljisten upplevde inte de sociala fördelarna som särskilt viktiga utan han lade mer vikt 
vid säkerheten och till viss de särskilda förmånerna. Detta kan kopplas till att kunden inte la 
stor vikt vid den personliga kontakten och vänskapen med handläggaren.  

Eftersom Hästuppfödaren hade dålig erfarenhet av en konsultbyrå så var säkerhet viktigt 
för henne. Hennes oro inför detta kunde minska i och med att hon hade förtroende för 
LRF Konsult. De sociala fördelarna upplevde hon i och med att hon tyckte sig ha en bra 
relation med de anställda på kontoret och detta var något som hon uppskattade. De 
särskilda förmånerna identifierade Hästuppfödaren som att hon till exempel fick rådgivning 
av LRF Konsult angående sitt företag, men även att hon fick möjligheten att vara 
involverad i vad LRF Konsult gjorde för henne. En annan särskild förmån som kunden 
upplevde var att LRF Konsult kunde hjälpa henne att lägga upp betalningen. Med andra 
ord gav de henne ”det lilla extra” genom att visa att de brydde sig om henne som person 
och om hennes företag.  

Distributören upplevde att säkerheten inte kom från relationen utan från de lagar och 
regler som styr LRF Konsults utbud. De sociala fördelarna ansåg han vara viktiga för 
samarbetet. De särskilda förmånerna uttalade sig kunden inte mycket om.  

För Lantbrukaren var säkerhet och särskilda förmåner viktigt. Säkerheten upplevde 
kunden sig få genom att han litade på att LRF Konsult skötte papperna korrekt och han 
tyckte även att detta speglades i hur andra instanser hade förtroende för dem. Denna 
upplevda säkerhet kom därför inte från relationen. Kunden upplevde särskilda förmåner 
genom LRF Konsults/handläggarens kunskap om hans bransch.  

5.2 Tjänstens utformning 

5.2.1 Standardisering kontra Kundorientering 

Relationsmarknadsföring handlar om att kunna läsa av kundens behov och kunna matcha 
detta med utbudet. Detta innebär att man anpassar sin tjänst gentemot kunden och rör sig 
från standardisering. De olika kunderna har alla olika önskan om en relation och det är 
därför viktigt att anpassa sin tjänst även fast de alla är, mer eller mindre, relationsinriktade.  

LRF Konsult har en stabil omgivning där kunderna ofta är långsiktiga och utbudet styrs av 
lagar och regler. Teorierna talar då för en standardisering av tjänstens process. Tjänsten ska 
då upplevas som snabbare, billigare och bättre. För kunder som är mindre inriktade på 
relationen så som Lantbrukaren och Detaljisten skulle detta innebära en ökning av 
kundtillfredsställelsen. För kunder som söker en personlig tjänst så som Hästuppfödaren, 
är relationen viktigare än om det är snabbt och billigt. 

Trots att teorin för relationsmarknadsföring inte uppmuntrar till standardisering finns det 
kunder som inte behöver samma nivå av kundorientering. Till exempel Detaljisten och 
Lantbrukaren hade inget större behov av en specialdesignad tjänst. Snarare är kundvärdet 
att de kan få en oförändrat utformad tjänst där kunden vet att allt de behöver blir gjort. 
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Detta kan höra samman med att de är passiva relationskunder som vill kontakta 
handläggaren på eget initiativ.  

Till de aktiva relationsinriktade kunderna är det viktigt att skapa en personlig relation där 
kunderna känner sig hörda och gärna delaktiga i processen. Åkerikunden, Hästuppfödaren 
och Distributören hade ett större behov av en aktiv relation under hela processen där 
kundorientering är i fokus.  

LRF Konsult är på grund av regler och lagar tvungna att standardisera sin kärnprodukt, och 
detta är tillräckligt för kunder som Detaljisten. Men eftersom vissa kunder uppfattar 
kundorienteringen som en orsak till nöjdhet är en standardisering av tjänsteutbudet i sin 
helhet inte effektivt. Detta betyder att det skulle löna sig att poängtera för kunden att 
möjligheten till en personligt utformad tjänst är ett alternativ. 

5.2.2 Utbud 

I detta avsnitt kommer vi att beröra utbudet dvs. vilka tjänster kunden använder sig av och 
vilken kunskap de önskar att LRF Konsult och deras handläggare har inom den bransch 
som kunden är aktiv i. Eftersom Åkerikunden valde att hoppa av nästan direkt, har vi valt 
att inte behandla denna kund.   

De kunder som vi intervjuade utnyttjade en bred variation av tjänster och de flesta fick 
hjälp med löpande bokföring med momskonteringar och deklaration. Två av kunderna, 
Hästuppfödaren och Lantbrukaren, vilka båda är kunder inom lantbruksbranschen, har 
även använt sig utav extra tjänster såsom bidrag och stöd eller aktiv rådgivning för hur 
kunden skulle kunna utveckla sitt företag. Det var även dessa två kunder som tyckte att det 
var viktigt att LRF Konsult hade en bra kunskap om deras bransch En av dessa var 
köpkund och den andra var säljkund, därmed verkar skillnaden i efterfrågan ligga först och 
främst i vilken bransch de är verksamma inom snarare än vilken typ av kund de är.  

Detta är en mycket intressant aspekt eftersom LRF Konsult säger att deras branschkunskap 
inte endast vänder sig till lantbrukare utan även till småföretag. De övriga företagen som 
representerade andra branscher, men alla var småföretagare, valde förmodligen LRF 
Konsult för att de inte är intresserade av LRF Konsults branschkunskap inom deras 
verksamhetsområde. 

Kunderna är mycket tillfredsställda med det utbud som LRF Konsult erbjuder och de 
känner att deras behov är täckta. Som Sörqvist (2000) poängterade kan dessa behov delas 
upp i tre olika delar. För Detaljisten, Distributören och Lantbrukaren var de 
underförstådda behoven klara, vilket var att papperna skulle skötas på rätt sätt. De uttalade 
behoven var riktade till vilka tjänster som skulle göras, t ex bokslut, löpande bokföring. 
Bland dessa kunder verkade inte de omedvetna behoven uppfyllda, men det var samtidigt 
svårt att tyda vad det var de skulle kunna vilja ha mer.  

För Hästuppfödaren var dessa tre behov mycket tydliga. Eftersom hon hade haft dåliga 
erfarenheter sedan tidigare var behovet av att tjänsten skulle skötas klanderfritt inte bara ett 
underförstått behov utan det var även ett uttalat behov. Detta var inte lika självklart för 
henne som för de andra kunderna. Hennes omedvetna behov verkar vara den extra hjälp 
som hon har fått, t.ex. förslag på att starta ponnyskolan Eftersom kunden var väldigt nöjd, 
är hennes förväntningar höga inför framtiden och det är därför extra viktigt att fortsätta ge 
den nivå av service som hon har fått innan. 
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När vi frågade om det var något mer kunderna önskade sa alla att i dagsläget fanns det 
ingen ytterligare tjänst som de ville ha. Båda säljkunderna, Hästuppfödaren och 
Distributören, uttryckte dock specifikt att de var säkra på att om det var något de skulle 
vilja ha gjort som var utanför deras vanliga tjänstebegäran, skulle LRF Konsult lösa det. 
Anledningen till detta förtroende från säljkunderna kan ju bero på att säljkunderna aktivt 
har valt att använda LRF Konsult och därför har andra och kanske till och med högre 
förväntningar än köpkunderna, som automatiskt har fått LRF Konsult som konsultföretag.  

Kunderna verkade inte ha någon kunskap om det totala tjänsteutbudet, utan hade snarare 
attityden att när något dyker upp ”tar vi det då”, men Lantbrukaren hade lite mer kunskap 
om utbudet än de övriga kunderna. Om denna okunskap ifrån de andra kunderna beror på 
att de inte har uttalat ett behov av fler tjänster eller om de helt enkelt inte har något intresse 
för fler tjänster är svårt att veta, men man kan tolka det som att det är en kombination av 
båda. Den begränsade kunskap om LRF Konsults totala utbud och kundernas kortsiktiga 
tänkande kring sina egna val av tjänster kan ju tyda på att de inte är riktigt medvetna om 
vad LRF Konsult skulle kunna göra för dem. Det är ju inte alltid så att kunden vet vad de 
behöver och därmed kanske LRF Konsult skulle kunna sälja in fler tjänster eller visa på 
vilket sätt LRF Konsult kan hjälpa dem. 

5.2.3 Processen  

Skillnaderna i utformningen av uppdragen är olika för alla de kunder som vi intervjuade. 
Detaljisten ansåg att det som behövde göras skedde per automatik, vilket han var väldigt 
nöjd med. Det innebar att handläggaren kom till kunden och skötte om det som behövde 
göras. Distributörens möten med sin handläggare inträffade regelbundet och processen var 
därmed relativt interaktiv. Hästuppfödarens uppdrag var mer ostrukturerade och spontana, 
kunden var involverad i hela processen. Lantbrukaren träffade sin handläggare mer sällan 
och deras besök var mer eller mindre bestämda lång tid i förväg, men däremellan verkade 
de inte ha så mycket kontakt. Processen var självgående och inte speciellt interaktiv.  

Endast två av de kunder som intervjuades berörde de påtagliga beläggen under intervjun, 
i den mer öppna diskussionen på slutet. Eftersom vi inte ställde en direkt fråga, så är vår 
information mer begränsad och endast de två kunder, Distributören samt Hästuppfödaren, 
som nämnde de påtagliga beläggen kommer att tas med. Båda dessa kunder var säljkunder 
och en förbättring hade skett i jämförelse med deras tidigare erfarenheter, men eftersom 
ingen av köpkunderna tillfrågades om de påtagliga beläggen går det inte att dra några 
slutsatser utifrån detta. 

Hästuppfödaren diskuterade under intervjun vilket intryck som LRF Konsults lokaler hade 
gett henne vid första besöket. Hon ansåg visserligen att deras lokaler var tillräckligt trevliga, 
men gav inte intrycket av att vara överdriva och kosta extra. Alltför dyra lokaler kunde ge 
kunden fel uppfattning och hon hade själv haft erfarenhet utav detta, då den tidigare 
konsultfirman som hon anlitade hade väldigt tjusiga lokaler, men inte levde upp till 
förväntningarna vad gäller den tjänsten. Lokalerna, som den tidigare konsultfirman hade 
använt, gav kunden känslan av att de fick betala extra för dem, då dessa kostnader inte 
verkade vara täckta i budgeten. Hos LRF Konsult kände sig kunden däremot bekväm med 
atmosfären och hon kunde mycket väl besöka deras lokaler bara för att säga hej och ta en 
kopp kaffe.   

Distributören gav ett exempel på de konkreta ting som följer med tjänsten. Han var väldigt 
imponerad av den tekniska utrustningen som LRF Konsults handläggare använde, eftersom 
hans tidigare handläggare hade arbetat manuellt och datoriseringen erbjöd därmed en hel 
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del ytterligare fördelar. Nu räknades olika nyckeltal ut automatiskt vilket gav en större 
överblick och var till nytta för företaget. Distributören nämnde också, liksom 
Hästuppfödaren att andan på LRF Konsults kontor var ”fin” och positiv.  

Den sista delen av processen, behandlingen kommer att tas upp i samband med 
handläggaren samt kommunikation och kontakt. Behandlingen involverar de anställdas 
attityder, personlig utformning, kunnande och tillgänglighet. 

Handläggaren 

Enligt teorin borde handläggaren ha en mycket viktig roll i processen, eftersom det till viss 
del är relationen till denne som viktig för om kunden blir nöjd eller inte. Handläggarens 
handlingar representerar LRF Konsult. Informationen från intervjun med åkeriet är inte 
direkt relaterat till LRF Konsult utan i stället kan man se information från denna intervju 
som en lärdom om kunder till ett konsultföretag. 

Detaljisten uttryckte tydligt att han inte var intresserad av någon relation utöver att 
handläggaren skötte hans papper. Detta behöver man inte tolka som att kunden inte vill ha 
någon relation över huvudtaget utan troligare ligger värdet för kunden att relationen är 
mindre personlig. Som vi tidigare talat om ser vi denna kund som en passiv relationskund. 
Därför är det viktigt att respektera en kund som Detaljisten genom att låta honom ta 
kontakt när han behöver och att handläggaren kontaktar denna kund vid färre tillfällen än 
en aktiv kund. Eftersom Detaljisten har fortsatt arbeta med sin handläggare bör det finnas 
en relation mellan dem som tillfredställer kunden, även om detta inte innebär att den är 
personlig. 

Åkerikunden visade på en mycket stark relation till sin handläggare. Denna var såpass 
stark att kunden till och med valde att följa med sin handläggare när denne startade sin 
egen firma. Detta visar mycket tydligt vikten av en bra relation och att lojaliteten fanns till 
handläggaren och inte till företaget. Åkerikunden tycker att personkemin och kontakten 
med handläggaren är viktig, vilket tyder på att kunden vill ha en mer personlig kontakt.  

Till skillnad från de föregående kunderna kände Hästuppfödaren sin handläggare på ett 
privat plan från början, eftersom de är grannar. Deras arbetsrelation startade med den 
rättstvist som kunden genomgick med sin tidigare handläggare. Detta har antagligen gett 
den nya handläggaren en god idé om vilken typ av relation kunden ville ha eller snarare vad 
kunden inte uppskattade i sin tidigare relation. För Hästuppfödaren var den personliga 
kontakten mycket viktig, och kunden uttalade sig specifikt om att en god förståelse från 
handläggaren var en grund i ett gott samarbete. Trots att handläggaren uttryckligen sagt att 
de bör skilja på det privata och det jobbrelaterade är det viktigt för denna kund att 
handläggaren förstår både hennes företag och henne som person. Detta kan baseras på att 
kunden ville att handläggaren skulle respektera och tro på kundens idéer vilket kan kräva, i 
vissa fall, personligare kontakt med kunden. 

Distributören sa att han inte hade en önskan om en personligare relation till sin 
handläggare, dock tyder denna kommentar på att dagsrelationen till en viss grad är 
personlig. Kunden tycker det är viktigt med en bra personkemi, trevligt bemötande och att 
handläggaren är ”service minded” och även detta visar på en personlig relation. Dock 
verkade det som att kunden inte ville ha en relation som var så personlig att man även 
umgicks på fritiden.  

Genom intervjun med Lantbrukaren var det svårare att tolka vilken relation kunden ville 
ha med sin handläggare. Kunden uttryckte att handläggaren haft ett bra bemötande, men 
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om detta låg på ett personligt plan eller om det var mindre personligt är svårt att avgöra. 
Men man bör beakta att kunden tyckte att han fick en personlig service, eftersom 
handläggaren hade god kunskap om lantbruk.  

Dessa fallen skiljer sig till vissa delar från varandra. Även om man inte kan mäta relationen 
till handläggaren kan man se att kunderna vill ha en mer eller mindre personlig relation. 
Sättet det uttrycker sig på kan påverka hur vi uppfattar relation. Även om Hästuppfödaren 
har ett likadant behov av personlig relation som Åkerikunden och Distributören är det lätt 
att tolka denna relation annorlunda eftersom Hästuppfödaren var en mycket frispråkig och 
öppen person.  

Detaljisten och Lantbrukaren verkar ha ett mindre behov av personlig kontakt. Trots att 
Lantbrukaren ville ha en personlig service ligger detta inte på samma plan som 
Åkerikunden och Hästuppfödaren som även drack kaffe tillsammans med sina handläggare. 

Geografiska närläget 

Vikten av det geografiska närläget poängterades av Distributören som ansåg att 
närheten till handläggaren var ett av de viktigaste kriterierna för val av konsultbyrå och en 
förutsättning för att kunna ha kontakt med handläggaren. Anledningen till detta kan tänkas 
vara att det främjar relationen mellan handläggaren och kunden om de inte är så långt ifrån 
varandra och möjligheten för personliga möten är då större. Handläggaren besökte 
företaget flera gånger i veckan, vilket säkert underlättade uppbyggandet av en stark relation 
och för de praktiska göromålen som måste utföras. 

Det visade sig också att Lantbrukaren värderade närheten till LRF Konsults kontor. 
Samtidigt som kundens tidigare konsultbyrå blev förvärvad av LRF Konsult passade han på 
att byta till ett mer närbeläget kontor, men valde att stanna hos LRF Konsult efter 
övergången. Förmodligen hade kunden fått behålla sin tidigare handläggare om han inte 
valt att byta till ett kontor som låg närmre. Därmed verkar kunden ha prioriterat att stanna 
som kund på LRF Konsult, men inte värderat relationen till handläggaren så mycket att han 
kunde tänka sig att resa längre för den sakens skull.  

Kommunikation och kontakt 

Kommunikationen kan ses som en del i Grönfeldt och Strothers (2006) teori om 
behandling av kunden som är en dimension i tjänsteprocessen. Vi kommer även att 
diskutera vikten av Berrys (1995) teorier om kommunikation som en förtroendehöjare. 

För Detaljisten är det inte lika relevant med den tvåvägskommunikation som Berry (1995) 
förespråkar utan kunden uppskattar snarare att allt sköts utan någon större inblandning 
utav honom själv. Han blir kontaktad av handläggaren när han kommer och hämtar 
dokument eller om han behöver fler uppgifter. Denna konsulttjänst ingår i den svarta 
boxen (Berry, 1995) vilket betyder att förtroende är mycket viktigt mellan handläggare och 
kund. Eftersom kunden inte kan se när tjänsten utförs måste han vara säker på att 
handläggaren sköter det bra. Detaljisten verkar inte vilja ha någon större delaktighet i detta 
arbete, och troligen är kundens förtroende mycket stort för handläggaren.  

Att använda kommunikation som en förtroendehöjare har i detta fall en motsatt effekt där 
en intensiv kommunikation kan leda till att kunden känner att han blir för involverad och 
att han får lägga ner mycket arbete själv. Detta i sin tur kan leda till missnöjdhet. Snarare 
verkar kunder vara nöjd med att veta så lite som möjligt om det arbete som sköts 
kontinuerligt, och annan kontakt än den absolut nödvändiga är inte intressant för 
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Detaljisten. I detta fall är det mycket viktigt att handläggaren minimerar antalet 
kontakttillfällen, eftersom missnöjdhet kan dyka upp om kunden känner att han blir 
kontaktad för ofta eller för struntsaker.  

I Åkerikundens fall var kommunikation mellan kund och handläggare viktigare. 
Handläggaren och Åkerikunden träffades ofta hos kunden och förutom dessa tillfällen 
kontaktade även kunden sin handläggare för frågor kring den löpande bokföring som 
kunden utförde själv. Denna extra hjälp som kunden fick visar att handläggaren har 
kommunicerat, antingen muntligt eller på annat sätt och att han/hon finns tillgänglig för 
kunden. Det är denna typ av kommunikation som enligt Grönfeldt och Strother (2006) kan 
ha en positiv inverkan på kundens syn på tjänstekvalité. Men även den goda 
samarbetsförmågan som uppstod mellan handläggaren och kunden har påverkat 
tjänstekvalitén. Detta kan baseras på att kunden uppfattade det som att personkemin 
stämde och att de hade lärt känna varandra mycket väl under de 10 år som de arbetat 
tillsammans. Detta visar även på den långsiktiga fokus som diskuteras som en faktor i 
relationsmarknadsföring (Grönroos, 2002) Den goda kommunikationen i denna relationen 
verkar ha bidragit stort till hur kunden har uppfattat tjänstekvalitén och fungerat som en 
förtroendehöjare.  

 Kommunikationen mellan Hästuppfödaren och handläggaren uttryckte sig både muntligt 
och skriftligt. I detta fall kunden kommunicerade till sin handläggare att hon ville ha mycket 
information så att hon kunde följa vad som hände i det arbete som handläggaren utförde. 
En tvåvägskommunikation (Berry, 1995) i detta fall var mycket viktigt. Detta betydde inte 
att det inte fanns ett förtroende för LRF Konsult utan vi säger snarare att kundens tidigare 
erfarenheter haft en stark påverkan. Som tidigare nämnt ingår redovisningstjänst i den 
svarta boxen. Kommunikationen från den tidigare firman hade varit mycket bristfällig och 
det medförde en osäkerhet över vad den tidigare handläggaren egentligen gjorde. LRF 
Konsults handläggare kommunicerade även skriftligt genom att tillföra extra information i 
marginalen av redovisningarna så att kunden kunde förstå vad de olika posterna betydde.  

Hästuppfödaren och handläggaren kontaktade varandra även per telefon och via SMS. 
Detta skedde med små mellanrum och kunden och handläggaren träffades både hemma 
hos kunden och på LRF Konsults kontor. Man kan därför med relativ säkerhet påstå att 
informationsbehovet var mycket stort och att kommunikation fungerade som en stark 
förtroendehöjare för Hästuppfödaren. Handläggaren har ett flertal tillfällen att leverera 
värde till kunden under uppdraget, som Grönfeldt & Strother (2006) diskuterar. Detta gör 
det naturligtvis lättare för handläggaren att lära känna kunden men även ger även fler 
tillfällen att göra ett bra intryck och tydligt förklara för kunden vad som sker. Eftersom 
dålig kommunikation var en av anledningarna till att kunden bytte redovisningsföretag var 
denna faktor troligtvis mycket viktig för kunden.  

Distributören hade ett något annorlunda upplägg där handläggaren och kunden träffades 
ett par gånger i veckan på kundens kontor och när kunden åker dit med papper. Till 
skillnad från de andra kunderna är detta en mycket frekvent kontakt. Men handläggaren 
utförde även löpande bokföring och kontakten var nödvändig. Dock verkar kontakten 
mellan Distributören och handläggaren vara mer strukturerad än kontakten mellan 
Hästuppfödaren och dess handläggare. Distributören talade varken om någon större 
kontakt mellan dessa möten eller om övrig involvering utav företaget i handläggarens 
arbete. Kunden verkade inte ha något behov för tillfället utav mer kommunikation för att 
bygga ett förtroende utan kunden litade redan på att arbetet blev utfört. Till skillnad från 
Åkerikunden och Hästuppfödaren verkade inte Distributören vara i samma behov av 
kommunikation mellan mötena med handläggaren, men eftersom dottern kommer ta över 
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vet man inte hur kommunikationsutbyte kommer förändras. Eftersom att dottern fick välja 
handläggare på grund av att förenkla kommunikationen kan man anta att Distributören ser 
på god kommunikation som en viktig faktor för att öka nöjdheten.  

Kontakten med handläggaren verkar inte vara särskilt frekvent, men på samma gång verkar 
inte Lantbrukaren ha ett behov av att höra av sin handläggare oftare. Kunden utför den 
löpande bokföringen själv och därför var de seriella utbytena som Grönfeldt & Strother, 
(2006) talar om är mycket få. Detta betyder även att handläggaren har färre tillfällen att 
leverera värde till kunden, men tyvärr var det svårt att utveckla kundens inställning till 
kommunikation. En analys skulle kunna vara att det inte var särskilt viktigt med mycket 
information, eftersom kunden inte diskuterade det närmare men det kan även vara att 
kunden inte fick tillräckligt förtroende för oss för att vilja berätta mer. 

Behandlingen av kunden under övergången verkar ha fungerat väl och även om kunden 
tyckte att det var svårt att byta handläggare, så övervanns dessa svårigheter. Detta visar på 
att LRF Konsult genom ett informationsbrev, som berörde ett möte med LRF Konsult, 
men även genom tidigare informationsutbyten kommunicerat till kunden på en sådan nivå 
att kunden blev nöjd. 

5.3 Förtroende och Engagemang 
Enligt ett flertal olika teorier som har nämnts i referensramen så är förtroende en väsentlig 
faktor att titta på när det rör sig om tjänster och relationer. Även i modellen SERVQUAL 
ingår trovärdighet och tillförlitlighet som två dimensioner, vidare kommer Grönroos och 
Morgan och Hunts teorier angående förtroende och engagemang beröras i analysen. 

Generellt förtroende 

Genom sociala normer skapas generellt förtroende. Gällande LRF Konsults rykte så fanns 
det en ganska stor skillnad mellan de olika kunderna, bland annat beroende på vilken 
bransch de var verksamma inom. Åkerikunden hade väldigt begränsad kunskap om LRF 
Konsult som företag och Detaljisten hade, enligt honom själv, ”noll koll” på sin 
tjänsteleverantör. Detaljisten var dessutom inte säker på benämningen för LRF Konsult, 
vilket tyder på att hans uppfattning om LRF Konsult varumärke var nästintill obefintlig. 
Dessa båda kunders generella förtroende var därmed lågt.  

Distributören hade inte heller hört så mycket om LRF Konsult, innan han valde att anlita 
dem, förutom att hans kollega hade rekommenderat dem. I samband med att LRF Konsult 
representerade sig verkade kunden ha fått mer information om företaget i allmänhet. Här 
ligger det generella förtroendet troligtvis på en medelnivå efter att ha blivit kund.  

De övriga två kunderna, Hästuppfödaren och Lantbrukaren, hade däremot en ingående 
uppfattning om vad LRF Konsult arbetar med. Innan Hästuppfödaren blev värvad trodde 
hon att eftersom LRF Konsult är ett stort företag och dessutom välkänt inom hennes 
bransch så var de också dyrare, vilket hon numera inte ansåg stämde. Att kunden trodde att 
LRF Konsult skulle vara dyra, hade troligtvis inte någon större påverkan på hennes 
generella förtroende för dem.  

Lantbrukaren kände till LRF Konsult sedan tidigare, eftersom kundens föräldrar 
ursprungligen hade anlitat Driftsbyrån (före detta LRF Konsult). I och med det visste han 
att LRF Konsult ägdes av LRF och att de hade tillgång till mycket information rörande 
jordbruk och liknande områden. Både Hästuppfödaren och Lantbrukarens generella 
förtroende var högt, då de redan hade kunskap om LRF Konsult.  I dessa fall verkar 
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kunskap om LRF Konsult ha spridit sig främst genom tredjepartsinformation och 
kunskapen var bättre när det rörde sig om företag inom lantbrukssektorn.  

Systembaserat förtroende 

Som tidigare nämnt grundas systembaserat förtroende på gällande lagar, branschregler, 
kontrakt och professionalitet. De två kunderna inom lantbruk, Hästuppfödaren och 
Lantbrukaren ansåg att LRF Konsult som företag angav förtroende för både kunden och 
myndigheter. De ansåg att LRF Konsults stämpel på papperna gjorde att beslutet fattades 
snabbare hos andra instanser, såsom skatteverket. Det kan tolkas som att LRF Konsult 
håller sig väl inom det regelverk som gäller inom deras bransch. Hästuppfödaren betonade 
att LRF Konsult arbetar effektivt, dessutom mot andra organisationer och hon sa även rakt 
ut att hon litade på LRF Konsults professionalitet. Detta kan vara ett tecken på att det 
systembaserade förtroende för LRF Konsult hos dessa kunder är högt.  

Detaljisten angav att hans handläggare skötte hans papper, vilket han också förväntade sig 
var fallet. Kunden hade förtroende för att handläggaren skulle fortsätta att ordna med hans 
papper, enligt de regler och lagar som finns. Vad gällde LRF Konsult hade kunden ingen 
som helst uppfattning, eftersom han inte hade med dem att göra. Distributören ansåg att 
professionaliteten var hög, vilket för honom betydde inga förseningar, inga ”konstigheter” 
och att LRF Konsults kunskap inom sitt jobb (bokföring, redovisning, skatter) var god. 
Åkerikunden kunde inte uttala sig.  

Personlighetsbaserat förtroende  

Hästuppfödarens förtroende för sin tjänsteleverantör som person var väldigt högt och 
hon litade på att hennes handläggare gjorde sitt bästa utifrån de förutsättningar som fanns. 
Att kunden och handläggaren dessutom var grannar och bekanta gjorde säkerligen att 
denna känsla förstärktes ytterligare. Åkerikunden hade också ett högt personlighetsbaserat 
förtroende för sin handläggare, det var förmodligen också anledningen till varför hon 
lämnade LRF Konsult. Distributören höll med om att i den överenskommelse han och 
handläggaren hade haft, hade LRF Konsult hållit vad de lovat och han var också positiv till 
sin handläggares personlighet, eftersom kunden sa att hon var service minded och fixade 
det kunden behövde. Lantbrukaren var mer svårtolkad, eftersom han litade på vad 
handläggaren sa, men om det hade med personlighet att göra är oklart. Detaljistens 
förtroende var helt klart baserat på handläggaren som kunden litade starkt på. Därmed 
spelade säkert hans personlighet också in, även om det är oklart exakt vilka drag som var 
avgörande.  

Processbaserat förtroende  

Hästuppfödarens processbaserade förtroende var kanske inte det högsta, eftersom hon 
hade dåliga erfarenheter sedan tidigare. Hon litade förmodligen mer på personerna ifråga 
än på själva processen i sig, även om hon visserligen varit nöjd med sina erfarenheter som 
kund hos LRF Konsult under den tid hon var kund hos dem. Detaljisten uttryckte att 
hittills hade hans handläggare skött alla papper klanderfritt under hela deras förbindelse, 
vilket ingav honom ett starkt förtroende för processen. Han förutsatte också att den 
information han lämnade ifrån sig var konfidentiell. Distributören hade hitintills upplevt 
ett processbaserat förtroende, men eftersom förbindelsen med handläggaren ännu inte 
pågått så länge behövdes mer tid för att utveckla det vidare. Lantbrukaren hade också 
nyligen bytt förbindelse med sin handläggare och därmed var hans processbaserade 
förtroende relativt nytt, även om hans nya handläggare verkade ha tillägnat sig 
tillvägagångssättet från den tidigare handläggaren.  
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Genom sitt förtroende för handläggaren och/eller LRF Konsult kände kunderna också en 
säkerhet när de lämnade ut information som var känslig för dessa företag. Säkerhet är 
som nämnt tidigare i analysen en av de fördelar som en kund upplever när de skapat en 
relation med sin tjänsteleverantör, och denna känsla baseras även den på förtroende. 

Engagemang 

Eftersom förtroende anses som en förutsättning för engagemang, så har alla kunder, enligt 
teorin, möjligheten att bilda en relation med sin handläggare som bygger på ömsesidigt 
engagemang. För de olika kunderna har detta uttryckt sig på olika sätt.  

Den tidigare Åkerikunden hade byggt upp ett engagemang till sin handläggare och hennes 
intresse för en fortsatt relation med henne fanns kvar även efter att hon bytt kontor.  

Hästuppfödaren kan anses ha varit väldigt engagerad i sin handläggare och hade ett starkt 
intresse av att bygga en relation med henne. Handläggaren verkar också ha varit engagerad i 
kunden, då hon var aktiv med att komma med förslag och ge råd som kunde vara till nytta 
för verksamheten. Att hon även var flexibel med betalningarna kan ses som ännu ett tecken 
på handläggarens intresse för att kunden skulle lyckas. 

Detaljistens engagemang var på en annan nivå, inte lika känslomässigt, men man kunde 
märka att den relation som hade utvecklats mellan kund och handläggare var väl inarbetad 
och intresset för att fortsätta samarbetet fanns hos kunden.  

Vidare, var Distributören också engagerad i att samarbetet mellan handläggaren och hans 
dotter skulle fortgå. Eftersom det egentligen, först och främst, var dottern som 
samarbetade med handläggaren är det lite svårt att uttala sig huruvida det fanns ett 
ömsesidigt engagemang dem emellan.  Dock, hade den förre ägaren (fadern) gjort sitt bästa 
för att dottern och den nya handläggaren skulle ”klicka” och kunna utveckla en god 
relation med varandra. 

Den sista kunden vi intervjuade, Lantbrukaren hade inte ett lika tydligt engagemang för 
sin handläggare. Hans relation tycks bestå i att fortsätta sitt samarbete med LRF Konsult, 
sen kanske det inte har så stor betydelse vem som utför hans uppdrag utan snarare att det 
blir gjort och på rätt sätt. Eftersom kunden nyligen hade bytt handläggare kommer han 
förmodligen att vilja stanna kvar hos sin nya handläggare ett tag till, då själva övergången 
var en aning besvärlig.   

Alla våra intervjuobjekt hade förtroende för sin handläggare/LRF Konsult, även om de var 
av olika slag. Åkeriet som inte kunde uttala sig djupare om sitt förtroende för LRF Konsult 
ansåg att förtroende skapades genom att en handläggare inte tvekade på sin förmåga att 
lösa eventuella problem, vilket bekräftar att hennes förtroende främst är 
personlighetsbaserat. Vilka typer av förtroende som passar in på en viss kund är baserat på 
deras uppfattning om vad förtroende innebär för dem, i en förbindelse med sin 
tjänsteleverantör. Som denna tolkning också bekräftat skiljer sig de olika kundernas 
uppfattning också i detta avseende. Eftersom kunderna tycker att förtroende är viktigt 
bekräftar det att de är relationsinriktade kunder och fokuserar därmed inte på enskilda 
transaktioner (i enlighet med teorin). Vidare innebär förtroende i sin tur även andra 
fördelar såsom att grunden för att bilda ett ömsesidigt engagemang finns, vilket också är 
fallet hos de flesta av kunderna.  
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5.4 Pris 
En av de faktorer som kan påverka kundernas nöjdhet är priset. Enligt teorin ska priset inte 
spela lika stor roll i relationsmarknadsföring om kunden och handläggaren upplever en god 
relation.  

Detaljisten upplevde att redovisningstjänsterna på LRF Konsult var dyra överlag, men 
trodde att deras priser låg på en bra nivå jämfört med andra redovisningsföretag. Detta 
visar på att kunden inte uppfattar det som att priset är högre än det borde. Även om priset 
inte verkar vara en av de viktigare faktorerna för Detaljistens nöjdhet var uppfattningen 
inte heller att kunden var nöjd med priset utan snarare att det var något att acceptera 
eftersom att tjänsten ”måste” utföras. Den indirekta kostnaden som Detaljisten upplevt var 
på grund av kundens egna felberäkningar och relaterades endast till att handläggaren var 
mycket noga. Dock fanns det en antydan till att detta extra arbete gjorde kunden något 
mindre nöjd.  

För Åkerikunden var det inte prisnivån som var viktig utan snarare att kunden hade 
möjligheten att betala per timme. Eftersom kunden inte anställde sin handläggare för 
löpande bokföring var antagligen tjänsteuppdraget relativt litet och kunden ville undvika att 
betala en månadssumma oberoende utav hur mycket eller lite hjälp kunden hade fått. 
Därför var möjligheten att betala per timme en uppskattad möjlighet hos den nya 
handläggaren, och något som antagligen bidrog till att kunden var nöjd.  

Hästuppfödaren trodde innan kunden bytte till LRF Konsult att de skulle vara dyrare på 
grund av kändheten och storleken på företaget. Hästuppfödaren var dock mycket 
övertygad om att LRF Konsult var mycket värda det betalda priset, så länge tjänsten var 
gjord ordentligt och att kunden fick ut det den ville utav tjänsten. Kunden var medveten 
om att tjänsten kunde utföras billigare, men valde ändå att använda sig av LRF Konsult 
vilket betyder att kunden var låg priselasticitet. Hos den tidigare handläggaren hade den 
psykologiska kostnaden varit mycket hög, vilket delvis berodde på att förtroendet från 
kunden var mycket lågt. Därför är antagligen Hästuppfödaren mer känslig mot indirekta 
och psykologiska kostnader, men inte lika känslig för de direkta kostnaderna. 

Distributören hade svårt att uttala sig om vad han tyckte om nettopriset, eftersom året 
inte var slut vid tiden för intervjun och det slutgiltiga priset för årets tjänster ej var klara. 
Kunden hade inte upplevt några problem och därför hade det inte uppkommit varken 
indirekta eller psykologiska kostnader. De direkta kostnaderna antog kunden skulle bli 
något högre på grund av den datorisering av systemet som inte funnits med den tidigare 
handläggaren. Detta verkade kunden acceptera vilket tyder på att den kvalité som kunden 
upplever av tjänsten är värd mer än priset. Detta kan tyda på att kunden inte är särskilt 
priskänslig. Detaljisten nämnde att om priset i slutet av året skulle vara orimligt högt så var 
nästa steg att se om det var bättre och billigare att anställa själv. Detta kan ju ligga honom 
närmre om hjärtat än för de andra, eftersom han har ett större företag och kanske har 
andra möjligheter att göra denna investering. Sammanfattningsvis antyder Distributören att 
upp till en viss gräns är kunden inte särskilt priskänsligt, men att han är medveten om vad 
det kostar och håller ett öga på prisutvecklingen.  

Lantbrukaren uttryckte att överlag var LRF Konsult dyra, men eftersom endast ett 
begränsat antal tjänster användes var det inget större huvudbry. Detta antyder priselasticitet 
och vid utökande av tjänsteanvändandet finns risken att kunden ser sig om efter ett billigare 
alternativ.  
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Framförallt ser vi att oavsett om dessa kunder är relationskunder finns det de som bryr sig 
mer om priset. Redovisning och revision är tjänster som ett företag måste utföra och kan 
man inte göra det själv måste man antingen lära sig eller anställa en extern firma. I vissa av 
dessa fall kan man se en antydan till att kunderna ser tjänsten som ett måste och därför 
accepterar priset utav den anledningen, men detta betyder inte att de måste vara nöjda med 
priset. Det är något LRF Konsult bör ha i åtanke när de funderar på prishöjning.  

För några av de intervjuade kunderna var det viktigt att kunna betala per timme och inte 
per månad. För dessa mindre företag, Detaljisten, Åkerikunden, Hästuppfödaren och 
Lantbrukaren, är det inte möjligt att anställa någon, eftersom det blir både för dyrt och för 
att behovet inte är tillräckligt stort. Därför prioriterar en del av kunderna att de får betala 
för exakt det som revisorn gör och inte en större fastställd summa månatligen.  

5.5 Övergång/värvning av externa kunder 
De tre köpkunder som intervjuades hade alla väldigt skiljda erfarenheter av övergången 
från deras ursprungliga byråer till LRF Konsult. Åkerikunden var inte längre kund hos LRF 
Konsult, men angav att hon hade bestämt sig för att följa med sin handläggare långt innan 
hon var medveten om att det konsultföretag som hon anlitade skulle bli förvärvat. Alltså 
fanns det ingen indikation på att anledningen till att hon slutade hade något med själva 
övergången att göra eller att hon var missnöjd med LRF Konsult.  

Detaljisten hade fått behålla samma handläggare vid bytet vilket säkerligen hade 
förenklat övergången för honom, men trots det kunde man identifiera en stor osäkerhet 
och brist på information om LRF Konsult ifrån hans sida. Det är oklart om det berodde på 
att handläggaren varit dålig på att informera eller om kunden själv inte ville eller önskade ta 
reda på mer om LRF Konsult. En anledning till detta kan ha berott på att han själv inte 
kunde märka någon skillnad på den tjänst som han fick hjälp med och därmed fanns inget 
direkt behov av mer underlag. 

Lantbrukaren däremot hade fått byta handläggare efter övergången, vilket han hade gjort 
frivilligt eftersom han ville anlita ett kontor som låg i närheten av där han bodde. Kunden 
valde att stanna kvar som kund hos LRF Konsult, trots att hans privata verksamhet 
samtidigt minskat betydligt i storlek. Kunden ansåg att det var besvärligt att byta 
handläggare, men hade samtidigt ett stort förtroende för LRF Konsult och 
kommunikationen mellan hans tidigare och nuvarande handläggare hade fungerat bra. Han 
ansåg därmed inte att några större problem hade uppstått som följd av övergången. Vidare, 
hade Lantbrukaren även uppmärksammat att han fått ett brev skickat till sig angående en 
träff med LRF Konsults representanter, men valt att inte gå på mötet som anordnades. 
Därmed anser vi att övergången i detta fall sköttes bra, med tanke på att LRF Konsult 
verkar ha anpassat sig efter kundens önskemål och hans tidigare handläggare gjorde vad 
han kunde för att förenkla bytet.  

Sammanfattningsvis är det svårt att se något direkt samband mellan situationerna som 
uppstod för de tre köpkunderna vid de olika förvärven. Om man ser på Åkerikundens 
situation så finns det naturligtvis alltid en risk att anställda slutar och startar upp eget och 
samtidigt tar med sig kunder. Det enda som man förmodligen kan göra för att förebygga 
denna företeelse är att försöka hålla sina anställda så nöjda som möjligt och ha en öppen 
kommunikation så att de känner sig involverade i vad företaget tar sig för. Därför är det 
också särskilt viktigt att vid förvärv båda fokusera på sina anställda och deras kunder. Här 
kan man titta på de olika effekterna som behandlades i teorin om ambiguitet, självbevarelse 
samt låg förtroendenivå som kan uppstå som risker i anknytning till ett förvärv. Ett annat 
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sätt att förhindra att kunden följer med sin handläggare, ifall denna väljer att starta eget, är 
att försöka knyta kunden närmre till LRF Konsult och därmed göra det mindre sannolikt 
att kunden senare vill byta konsultbyrå. 

Säljkunderna som vi intervjuade hade båda identifierat ett behov, under nya 
omständigheter, av att anlita ett nytt konsultföretag i samband med att de fick kontakt med 
LRF Konsults personliga försäljare. Båda säljkunderna hade tidigare använt andra 
konsultföretag för liknande tjänster som LRF Konsult sedan anlitades för. Hästuppfödaren 
hade på sin tidigare konsultfirma haft en dålig erfarenhet utav sin handläggare som var 
oärlig och därmed ledde till en rättstvist. En personlig försäljare samt handläggare på LRF 
Konsult hade då trätt in och hjälpt kunden ur denna situation. Att just LRF Konsult blev 
det företag som ingrep var pga. att en av deras handläggare också var granne med kunden 
ifråga. Samtidigt hade handläggaren skött det hela bra och kunden var mycket nöjd med sin 
erfarenhet utav LRF Konsults stöttning i denna situation.  

Distributören hade bestämt sig för att byta från sin tidigare redovisningsbyrå när företaget 
skulle gå igenom ett generationsskifte, då dottern till ägaren skulle ta över företaget. 
Samtidigt skulle den tidigare handläggaren också gå i pension, vilket förenklade själva bytet. 
De främsta anledningarna till bytet var att kunden ansåg att det var viktigt att dottern fick 
välja den nya handläggaren, som skulle bo i närheten och vara yngre så att de hade lättare 
för att kommunicera med varandra. Distributören hade även blivit rekommenderad LRF 
Konsult utav en kollega vilket också medförde att LRF Konsult blev ett av de företag som 
fick komma och marknadsföra sig på företaget genom en personlig säljare och en 
representant från kontoret. Uppenbarligen så gjorde LRF Konsults säljare ett bra intryck 
och Distributören valde därmed att anlita LRF Konsult. Att det dessutom fanns ett dussin 
olika Konsultföretag i närheten av Distributören är en positiv indikation för LRF Konsult, 
eftersom de blev valda framför ett stort antal andra byråer.  

5.6 Kundlojalitet 
I teoridelen presenterades en stege baserad på kundernas lojalitetsnivå i kapitel 2.4.1. Målet 
för LRF Konsult borde vara att koncentrera sig på nuvarande kunder, öka deras 
kundtillfredsställelse och därmed skapa lojala kunder. Högst upp på denna lojalitetsstege så 
finns den aktiva pådrivande kunden som även rekommenderar LRF Konsult för andra.  

Detaljisten hade inte rekommenderat LRF Konsult och detta beror nog snarare på hans 
personlighet och karaktärsdrag än att han inte var nöjd. Hans inställning att ”var person 
sköter sitt” visar på en attityd att han tycker att affärer är något man inte pratar om utan att 
det är något personligt. Detaljisten som var en köpkund, hade inte självmant valt LRF 
Konsult och därför känner han kanske inte samma anknytning till företaget. Snarare skulle 
han nog rekommendera sin handläggare, eftersom denna person var samma som innan 
förvärvet. Eftersom han talade gott om handläggaren verkar det dock inte finnas några 
problem som håller honom från att rekommendera LRF Konsult i framtiden, om han 
skulle bli tillfrågad. Detaljistens placering på lojalitetsstegen är därför som klient, alternativt 
på väg att bli supporter. 

Man kan definitivt se en stor personlighetsskillnad mellan Detaljisten och 
Hästuppfödaren. Hästuppfödaren var först och främst en mer öppen person som ofta 
under intervjun öppet och ledigt berättade personliga saker både om sin familj och om 
ekonomiska problem för företaget. Detta personlighetsdrag anser vi, bådar gott för 
rekommendationer och Hästuppfödaren kan ses som ett tydligt exempel på en aktiv 
pådrivare.  
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Distributören verkade också besitta en större öppenhet, liksom Hästuppfödaren, och för 
honom var det en självklarhet att rekommendera något som man var nöjd med. Han var 
mycket medveten om vilka faktorer som gjorde honom nöjd och verkade prata öppet med 
kollegor och liknande om företaget. Rekommendationerna var framförallt baserade på det 
trevliga bemötandet och att de var lätta att jobba med. Detta skulle man kunna länka till 
relationen med handläggaren. De andra anledningarna liknade vad Detaljisten hade sagt om 
att sköta deras jobb bra och att saker blev gjorda i tid, och han nämnde även LRF Konsults 
kunskap om revision som en grund till sin rekommendation. Distributören var helt klart en 
lojal kund och kan anses vara en supporter för LRF Konsult, alternativt på väg att bli 
pådrivare.  

Även Lantbrukaren, som köpkund, hade rekommenderat LRF Konsult baserat på deras 
kunskap inom revision och inom hans bransch. En intressant aspekt som Lantbrukaren 
nämnde att han skulle rekommendera LRF Konsult för, vilket även Hästuppfödaren 
nämnde, var andra institutioners positiva reaktion på LRF Konsults godkännande. Dessa 
kunder ansåg att yttre institutioner verkade ha en hög tillit till de deklarationer som hade 
LRF Konsults stämpel och detta skapade mindre extra arbete för kunden och skapade en 
effektivitet som verkade vara mycket uppskattad. Lantbrukaren befann sig någonstans 
mellan klient och supporter på lojalitetsstegen, eftersom han faktiskt hade rekommenderat 
LRF Konsult för andra.  

5.7 Kvalité och kundtillfredsställelse 
Som vi nämnde i teorin anser vi att kvalité är en kunds uppfattning om själva tjänsten 
medan nöjdheten är hur tjänsten påverkar kunden emotionellt.  Vi har presenterat olika 
faktorer som kan avgöra hur kunderna ser på LRF Konsults tjänster. Dessa faktorer skapar 
kvalité och de ska tillsammans uppfylla kundens behov. Vi anser att genom att uppfylla 
dessa behov kommer tillfredsställelse skapas. Detta betyder att upplevelserna som byggs 
upp genom god kvalité skapar efter en tidsperiod en nöjdhet som tenderar att vara 
långsiktig.  

Alla intervjuobjekt har tillräcklig erfarenhet från LRF Konsult, utom åkeriet, för att kunna 
uttala sig om kvalitén på tjänsten skapade tillfredsställelse hos dem. För att få en åsikt om 
kvalité behöver man inte ha upplevt tjänsten själv, utan den kan byggas på andras 
upplevelser. För att känna tillfredsställelse så behöver kunden ha upplevt tjänsten själv.  

Ett exempel på detta är Hästuppfödaren. Genom att hon blev rekommenderad LRF 
Konsult så hade hon en uppfattning om tjänstens kvalité genom vad hon hade hört av sin 
granne. Hon ansåg till exempel att LRF Konsult vad dyra fast hon själv inte hade upplevt 
tjänsten själv. När hon blev kund så fick hon en egen erfarenhet och dessa uppfattningar 
blev därmed en del av förväntningar som i sin tur påverkar tillfredsställelsen.  

Det är svårare att analysera huruvida kunderna är nöjda, eftersom det är lättare att mäta de 
olika parametrarna som påverkar kvalité. Eftersom tillfredsställelse är mycket subjektivt 
och baserat på kundens attityd så är det svårare att kontrollera för LRF Konsult och att 
mäta. Det finns inga standarder att utgå ifrån när det gäller att ta reda på varför kunder är 
tillfredsställda, men när kunderna talar om hur deras behov har blivit uppfyllda så kommer 
detta först att tala om hur väl deras behov är uppfyllda och därigenom kan man se hur 
detta har skapat en attityd hos kunden.  
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5.8 Kundtillfredsställelse  
Erfarenhet och förväntningar 

När man talar om kundtillfredsställelse så måste den baseras på erfarenhet av själva 
tjänsten, i detta fall LRF Konsults tjänster. Åkerikunden hade inte tillräckligt med 
erfarenhet för att kunna uttala sig om nöjdhet eller missnöjdhet. De övriga fyra 
intervjuobjekten hade alla erfarenhet utav LRF Konsults tjänster sedan år 2005 och kan 
därför antas ha bildat sig en uppfattning om sin tillfredställelse.   

Förväntningar bildas som nämnt i kapitel 2.4 genom tidigare erfarenheter, marknadsföring 
och reklam, image och rykte, betydelse och intresse, tredjepartsinformation samt 
produktens pris. Dessa förväntningar påverkar också hur tillfredställd kunden blir.  

Om man tittar på tidigare erfarenheter så kan man se att dessa har skiljt sig betydligt ibland 
de olika intervjuobjekten. Detaljisten hade inte upplevt någon direkt förändring efter 
övergången till LRF Konsult, så det är svårt att säga att de tidigare erfarenheterna 
påverkade nöjdheten i detta fall då situationen före och efter var mer eller mindre lika. 
Hästuppfödaren däremot hade som nämnt tidigare väldigt dåliga erfarenheter vilket 
säkerligen sänkte hennes förväntningar och påverkade nöjdheten.  

Distributören hade tidigare anlitat samma handläggare på ett annat konsultföretag under en 
lång tid och därmed var han inrotad i ett specifikt mönster hur saker och ting görs. Hans 
reaktion blev dock väldigt positiv efter bytet. Förmodligen hade kunden ganska höga 
förväntningar på LRF Konsult, i jämförelse med det tidigare konsultföretaget, för annars 
hade de inte valt att anlita dem. Lantbrukaren hade tidigare erfarenhet av en privat 
handläggare som var en före detta anställd på LRF Konsult och detta kan ha medfört att 
hans rutiner var liknande de som LRF Konsult har och att detta skapar en viss förväntning 
på att tjänsten har en viss standard, vilket kan ha påverkat Lantbrukarens nöjdhet 
marginellt. 

Gällande marknadsföring och reklam samt image och rykte, så kan man säga att de kunder 
som tidigare inte hade så stor kunskap om LRF Konsult inte hade några större 
förväntningar och därmed låg deras nöjdhetströskel lägre. De två kunder som hade större 
kunskap om LRF Konsult hade andra förväntningar, Hästuppfödaren hade till exempel en 
uppfattning att LRF Konsult var dyra, men efter att ha blivit kund ansåg hon att detta inte 
stämde, vilket sänkte hennes förväntningar. Lantbrukaren däremot hade också god kunskap 
om LRF Konsult och hans förväntningar kan ha varit lite högre på grund av detta.  
Betydelse och intresse kan också sägas gå in här, då dessa kunders företag var förknippade 
med lantbruksverksamhet och därmed kan deras intresse ha medfört att deras kunskap om 
LRF Konsult var bättre. Vilket kan ha givit ytterligare lite höge förväntningar på LRF 
Konsult.  

Angående tredjepartsinformation så hade Distributören och Lantbrukaren blivit 
rekommenderade LRF Konsult av andra och detta medförde ökade förväntningar och 
eventuellt också att de valde att anlita dem i slutändan. Hästuppfödaren hade fått 
information om LRF Konsult via sin granne, vilket kan antas ha påverkat hennes 
förväntningar på LRF Konsult ytterligare. Produktens pris är relativt högt om man försöker 
tolka de olika intervjusvaren och det indikerar också en hög tjänstekvalité. Därmed gäller 
det att LRF Konsult också kan leva upp till dessa förväntningar så att kunderna känner att 
priset är jämställt med den tjänst som de mottager.  
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Attityder 

Alla kunderna kan sägas ha drag av både kognitiv och affektiv attityd till LRF Konsult, 
men vissa mer och andra mindre som vi kan läsa i 2.4 om kundtillfredsställelse är detta en 
parameter för kundens nöjdhet.  

Detaljisten hade i stora drag en kognitiv attityd, vilken vid tillfällen, var komplicerad att 
tyda. Dock gjordes flertalet försök att finna även de affektiva attityderna, eftersom det är 
svårt att förstå vad kunden lägger i sin värdering av bra och dåligt. Eftersom denna kund på 
många sätt var lite återhållsam var han inte särskilt affektiv i sitt sätt, men han kan ändå 
vara lika nöjd som affektiva kunder. 

Hästuppfödaren uttryckte sig i många affektiva termer och förklarade ingående hur hon 
kände för företaget och de tjänster de utförde. Detta bottnar sannolikt i att hon kände 
handläggaren på ett personligt plan, men även som vi tidigare sagt, att det hade med hennes 
normer att göra. 

Både Distributören och Lantbrukaren uttalade sig på både ett kognitivt och affektivt sätt 
under intervjun. I början var de mer enkla i sina svar och uttryckte sig mer åt det kognitiva 
hållet. Mot mitten av intervjun blev den affektiva sidan mer synlig och de pratade mer 
känslosamt om relationerna och att LRF Konsult var ”service minded”. 

6 Slutsats 
I denna del knyter vi åter an till vårt syfte, varför köp- och säljkunderna är nöjda och/eller missnöjda med 
LRF Konsults tjänster. Vi presenterar de faktorer som haft störst påverkan på LRF Konsults kunders 
kundtillfredsställelse.  

Intervjuobjekten som har deltagit i denna studie var alla relationsinriktade kunder, men 
hur denna relation var utformad skiljde sig betydligt mellan kunderna. Lantbrukaren och 
Detaljisten var passiva relationskunder, medan de övriga tre var mer eller mindre aktiva. 
Att ha en aktiv relation med sin handläggare, behöver inte vara det optimala för alla kunder 
utan de kunder som var passiva var i princip lika nöjda som de övriga. Vilken relation en 
kund trivs med, beror på vilka behov kunden har och hur väl LRF Konsult lyckas uppfylla 
dessa. Beroende på vilken relation kunden hade så upplevde de också olika fördelar. De 
flesta ansåg att säkerheten var en klar fördel med LRF Konsult, därutöver så varierade de 
sociala och särskilda förmånerna som deras tjänsteleverantör kunde ge dem. 

Tjänsternas utformning kan ses som den allra viktigaste anledningen till att kunderna var 
nöjda med LRF Konsult. Utifrån våra resultat kan vi notera att fram till en viss punkt är 
standardisering av utbudet ett bra tillvägagångssätt. De tjänster som ingår i basutbudet var 
lika för alla kunder på LRF Konsult. Utöver detta önskar en del kunder få ut mer av LRF 
Konsults tjänsteutbud, i form av extra rådgivning, kunskap om deras bransch eller en 
djupare relation med handläggaren vilket kan erbjuda ytterligare fördelar för deras 
verksamhet. Detta innebär en ökad fokusering på kundens specifika behov där 
handläggaren behöver en viss handlingsfrihet för att kunna tillfredställa behov som ligger 
utanför basutbudet.  

Själva processen involverar olika förfaranden som kunderna utvecklat i samarbete med sin 
handläggare. De fem kunder som ingick i vår studie representerar alla varierande processer 
och kan bara ge en ledtråd om alla de kombinationer av processer som förekommer hos 
LRF Konsult. En sak kunderna hade gemensamt var dock, att de alla var tillfredställda med 
det aktuella händelseförloppet. Vidare kan handläggaren ses som den person som hade en 
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mycket viktig roll för utvecklandet av en fungerande process, för varje specifik kund. 
Handläggaren är LRF Konsults ansikte utåt och har därmed en väldigt stor betydelse för 
om kunderna är nöjda eller inte nöjda.  

Förtroende var en annan variabel som hade stor betydelse för kundtillfredsställelsen. De 
olika typerna av förtroende, generellt, systembaserat, personlighetsbaserat och 
processbaserat värderades olika av kunderna. Det generella förtroendet var högre hos de 
kunder som var verksamma inom lantbrukssektorn, hade kunskap om företaget sedan 
tidigare eller hade blivit rekommenderade LRF Konsult av en tredje part. Systembaserat 
förtroende nämndes också av ett par av kunderna. Grunden var LRF Konsults väl 
utvecklade kontakter med högre instanser, såsom skatteverket, och att LRF Konsults 
professionalitet var hög inom deras bransch. Det personlighetsbaserade förtroendet 
värderades högre av de kunder som ansåg att relationen till handläggen var viktigast och 
processbaserat förtroende var mer tydligt hos de lite mindre relationsinriktade kunderna. 
Engagemanget var mer eller mindre tydligt hos kunderna, men en önskan om att fortsätta 
relationen till handläggaren fanns hos alla kunder. 

En annan faktor som påverkat nöjdheten hos några kunder positivt var det faktum att LRF 
Konsults kontor låg i närheten av deras verksamhet. Detta förenklade kommunikationen 
mellan handläggare och kund och kunde även medföra andra relationsfördelar om ett 
sådant behov fanns. Kommunikationen var alltså en ytterligare variabel som var av 
betydelse för kunderna, framförallt för de som föredrog en personlig kontakt, en såkallad 
förtroendehöjare.  

Priset var inte någon direkt anledning till att kunderna kände sig nöjda, men eftersom de 
hade valt att stanna kvar hos LRF Konsult så ansåg de uppenbarligen tjänsterna prisvärda. 
Det är möjligt att kunderna hade anlitat LRF Konsult mer om priset på tjänsterna varit 
lägre. Här spelar avvägningen mellan lönsamhet och nöjdhet en roll för vilket pris man vill 
sätta på sina tjänster.   

Köpkunderna hade alla väldigt olika erfarenheter utav sina övergångar till LRF Konsult. 
Man kan dock identifiera att Detaljisten inte upplevde någon förändring vid förvärvet, 
eftersom hans handläggare var densamma och därför saknade information om eventuella 
fördelar det skulle kunna medföra att bli kund hos LRF Konsult. För att försäkra sig om att 
köpkunderna blir integrerade i LRF Konsult är det viktigt att handläggaren anpassar sig till 
LRF Konsults processer och försöker identifiera nya möjligheter för att kunna öka kundens 
nöjdhet. Om kunden vid ett förvärv tvingas byta handläggare är det angeläget att den 
tidigare handläggaren har kontakt med den nya för att behålla god kommunikation samt 
kundnöjdhet. 

Vi anser att eftersom alla utom Detaljisten valt att rekommendera LRF Konsult (åkeriet 
inte inräknad) så är detta ytterligare ett tecken på att kunderna är mer än nöjda och har 
förflyttat sig uppför lojalitetsstegen. Även om Detaljisten var nöjd, ville han inte 
rekommendera själva företaget LRF Konsult för andra. Motiveringen till 
rekommendationerna var varierande, men några variabler var att de skötte sitt jobb bra, 
hade ett trevligt bemötande, var lätta att jobba med samt att de hade kunskap inom sitt 
område, men även den agrara näringen.  
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7 Diskussion 
Om man jämför med teori så är det lite oklart varför sälj- och köpkunder delats upp i två 
olika segment, eftersom segment egentligen ska vara så lika som möjligt. Vi anser dock inte 
att dessa segment har så många likheter, därför verkar det vara bättre att kanske identifiera 
andra segment utifrån bransch, verksamhetsområde eller storlek, då likheterna här har varit 
betydligt större. Eventuellt ska köpkunder hanteras separat till en början, utifrån vårt 
material, så att dessa ”nya” kunder kan integreras i LRF Konsults verksamhet och 
därigenom försäkras om att de får en fullgod information om verksamheten 

Vi saknade intervjuobjekt från ett av de uppköpta kontoren i södra marknadsområdet, där 
det var extra svårt att få tag i någon som ville ställa upp på en intervju. Därmed medförde 
olika  omständigheter, såsom avstånd och möjligheten till endast en intervjuperiod, att vi 
blev tvungna att utesluta en planerad intervju ur vår studie, vilket kan ha haft en viss 
påverkan på våra resultat.  

En del av de teorier som presenterats i referensramen tillades efter det att intervjuerna ägt 
rum. Detta har inneburit att vi i efterhand kommit på fler frågor som hade varit lämpliga att 
ställa. Till exempel frågan om påtagliga belägg och även det geografiska närläget, 
besvarades indirekt i den allmänna diskussionen av två intervjuobjekt även om den inte 
fanns med i vår intervjumall, men som vi i efterhand tycker hade passat väl in bland de 
övriga frågorna. Därmed saknar vi svar ifrån de övriga respondenterna, vilket innebär att 
denna fråga inte kan analyseras med samma säkerhet som de flesta andra.  

Eftersom intervjun var öppen försökte vi att undvika eventuella skillnader i hur vi ställde 
frågorna, men det är givetvis så att personen som intervjuar påverkar intervjuobjektet och 
hur han eller hon besvarar frågorna och därmed kan det finnas variationer emellan de olika 
intervjuerna på grund av intervjuaren.  

I början innan vi hade genomfört alla intervjuer fanns det en önskan från LRF Konsults 
sida om att eventuellt identifiera skillnader mellan de olika segmenten köp- och sälj. 
Eftersom vi valde att göra en mindre studie med endast fem intervjuobjekt var en sådan 
jämförelse inte genomförbar. Vi ansåg att det intressanta för LRF Konsult egentligen var 
vad det är som gör att en kund känner sig nöjd/missnöjd oavsett vilket segment som 
kunden tillhör.  

7.1 Förslag för fortsatta studier 
Att göra en mer genomgående kvalitativ studie i hela Sverige för LRF Konsult.  

Att komplettera med en kvantitativ studie som segmenterar i olika grupper. 

Att göra en jämförelse med andra Konsultföretag om liknande segmenteringar av kunder 
görs som hos LRF Konsult. 

Att endast fokusera på köpkunderna, då dessa är en väldigt specifik grupp, som det 
dessutom saknas information om i den nuvarande litteraturen.  

Att fokusera på handläggarens roll för företaget och vad han/hon kan göra för att 
maximera kundens tillfredställelse.  
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Appendix 1 

Intervjumall 
Informera om syftet med undersökningen: 

Varför är köp- och säljkunderna nöjda eller missnöjda med LRF Konsults tjänster? 

 

Skulle du vilja berätta lite allmänt om det företag som du driver? (storlek, typ av företag, 
ålder, övriga omständigheter etc. ) 

Köp: Den firman du valde att anlita tidigare blev ju en del av LRF Konsult under 2005. 
Vad var den ursprungliga anledningen till att du valde att anlita företag XX? 

Sälj: Innan du blev kund hos LRF Konsult år 2005 anlitade du då någon annan 
konsultbyrå? Om så var fallet vad var anledningen till att du bytte? 

Efter övergången av den gamla konsultfirman/bytet märkte du någon skillnad då? På vilket 
sätt märkte du någon skillnad? 

F.d kund: Hur lång tid efter övergången valde du att lämna LRF Konsult och av vilken 
anledning? 

Kände du att det fanns någon på LRF Konsult som ni kunde kontakta angående era 
problem? 

 

Har du haft samma handläggare (de senaste två åren)? 

Vilka tjänster har LRF Konsult hjälpt dig med de senaste två åren? 

Finns det någon typ av tjänst som du saknar? 

 

Kände du till LRF Konsult innan du blev kund? 

Om ja, vad hade du då hört om företaget och av vem eller på vilket sätt?  

Vad var (din syn) din uppfattning om LRF Konsult innan du blev kund? 

 

Vilken relation skulle du vilja ha till ditt konsultföretag? 

Vad tycker du om LRF Konsults prissättning? (Är det en genomgående trend eller är det 
någon specifik tjänst som du har synpunkter på?) 

(Vidare, tycker du att pris och kvalitet på tjänsterna stämmer överens?) 

 

Vilken typ av kontakt brukar du ha med LRF Konsults anställda? (telefon, e-mail, 
personlig, frekvens) 
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Hur enkelt eller svårt tycker du att det är att komma i kontakt med LFR Konsult? (Hur 
lång tid brukar det normalt ta innan du får ett svar?) 

Hur tycker du att du blir bemött av din handläggare/de anställda på LRF Konsult? 
(Standardiserat eller individuellt) Upplever du att olika kunder får olika bemötande? 

Känns det som om LRF Konsult bryr sig om vad du som kund känner? 

Hur tycker du att din handläggares ambitionsnivå är? 

Har du förtroende för LRF Konsult? Hur tycker du att de handskas med den information 
de får tillgång till? 

Känner du dig säker när du lämnar ut dina siffror för LRF Konsult? 

Tycker du att LRF Konsult håller vad de lovar?  

Vad tror du att LRF Konsult kan göra för dig som kund? (finns det något utöver som 
LRF Konsult kan hjälpa er med?) 

 

Tycker du att LRF Konsult är flexibla om du har speciella önskemål? 

Hur tycker du att LRF Konsult möter dina enskilda behov som kund? 

Känner du att du får den service du önskar av LRF Konsult?  

Vad tycker du om LRF Konsults tjänsteutbud (är det brett, djupt, fokuserat)? 

Hur tycker du att LRF Konsults kunskap är om din bransch? 

 

Kommer du att rekommendera LRF Konsult för andra? Om ja, vad baserar du då den 
rekommendationen på? Om nej, varför inte? 

Låt oss säga att det inte finns några begränsningar, om du kunde få vad du vill och om allt 
vore möjligt. Hur skulle du då vilja att LRF Konsult skulle se ut för att möta dina 
behov?  

Har du några övriga synpunkter? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


