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Sammanfattning 

Titel: Fokus på den… kunden, vilken kund? – en studie om Redovisningshusets 

kundrelationer.  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, Ht 2008 

Författare: Sara Hed 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

Datum: 2009 - 01 

Syfte: Marknadens spelregler förändras ständigt. Förslaget om slopad revisionsplikt 

kommer att innebära stora förändringar för redovisningsbranschen, framför allt när det 

kommer till vem som vinner slaget om kunderna. I rollen som redovisningskonsult ingår 

inte enbart bokslut, deklarationer och siffror. Det innefattar även stor portion med service, 

bemötande och kommunikation. Syftet med denna uppsats är i första hand att identifiera 

betydande faktorer som är viktiga för att utveckla långsiktiga kundrelationer och undersöka 

hur Redovisningshuset i Hudiksvall AB använder sig av dessa. Mot bakgrund av 

undersökningens resultat är syftet i andra hand att ge förslag på hur företaget kan stärka 

relationen med sina kunder ytterligare för att bli mer konkurrenskraftiga.    

Metod: Jag har använt mig av kvalitativ och kvantitativ metod som har tagit sin form i 

muntliga intervjuer och en enkätundersökning. Ansatsen är deduktiv och studien bygger 

främst på den hermeneutiska filosofin som innebär att göra egna tolkningar och få en 

djupare förståelse. 

Resultat & slutsats: Sammantaget har Redovisningshuset lyckats bygga upp goda 

relationer genom nytänkande och engagerad inställning inför framtiden. Det visar sig att 

de har goda insikter i kundens behov vilket också förstärks av kundernas positiva 

utlåtande. För att stärka konkurrenskraften bör Redovisningshuset utveckla en ny vision 

som speglar företagets intresse gentemot kundrelationer, utöka tjänsteutbudet med 

coaching, identifiera kundernas framtida revisionsbehov, samt utveckla kontaktvägarna 

mellan kunderna och konsulterna.  

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka huruvida externa 

marknadsföringsmetoder kan implementeras i Redovisningshusets fortsatta arbete för att 

locka nya kunder. Vidare kan också en djupgående marknadsplan utvecklas som stöd för 

att lättare identifiera möjliga kunder.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har framförallt bidragit till en djupare förståelse kring 

ämnet kundrelationer samt bidragit till fördelaktig information för Redovisningshusets 

fortsatta kundarbete.  

Nyckelord: Kundrelationer; Relationsmarknadsföring; Lojalitet; Kvalitet; 

Kundtillfredsställelse.  
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Abstract 

Title: Focus on that… customer, which customer?  – A study of Redovisningshuset’s 

customer relations 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Sara Hed 

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

Date: 2009-01 

Aim: “The removal of the compulsory auditing claim” introduces the accounting 

business to new challenges. Accountants will be forced to compete for their customers.  

Being an accountant does not only include annual account, declaration, and numbers; it 

also involves being service minded, interacting and communicating with customers. The 

purpose of this paper is to identify the important factors for developing long term 

customer relations. The aim is to find out how Redovisningshuset i Hudiksvall AB can 

enhance their customer relations to meet the challenges of the future.  

Method: To achieve my purpose I have chosen to use qualitative and quantitative 

methods. I have gathered data from personal interviews with several of 

Redovisningshuset’s employees and from a survey with the company’s costumers. I 

have been inspired by established theories and new literatures in the field.  

Result & Conclusions: Altogether, through innovative thinking and a great interest to 

improve Redovisningshuset has succeeded to build strong relations with their customers.  

The customers’ clearly stated that the employees have good knowledge of their 

customers’ needs. To improve, Redovisningshuset ought to develop a new vision which 

reflects the company’s interest in customer relations, expand their coaching services, 

identify their customers’ future needs and auditing process, and develop ways of 

communication. My conclusion is that these things will enhance the 

Redovisningshuset’s competitiveness.  

Suggestions for future research:  Research how Redovisningshuset can use extern 

marketing methods to engage new customers. Further, it can be interesting to develop a 

profound marketing plan that can be used as a support to identify new prospects and 

customers.  

Contribution of the thesis: This paper has contributed with deeper understanding of 

customer relations and information which can help Redovisningshuset in their 

continuing process of improving customer relations.   

Key words: Customer Relationship; Relationship marketing; customer focus; customer 

interaction; customer loyalty; Customer satisfaction.  
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Förord 

Jag har genom denna uppsats fått möjlighet att träffa många trevliga människor och vill 

härmed ta tillfället i akt att tacka de personer som gjort denna uppsats möjlig.  

Jag vill rikta ett stort tack till Annika Stenberg, VD och ägare av Redovisningshuset. Tack 

för ditt förtroende att låta mig ta del av företagets synpunkter och värderingar. Tack för den 

tid du har lagt ner, samt för ditt trevliga och proffsiga bemötande.  

Jag vill även tacka Redovisningshusets samtliga medarbetare för ert engagemang vid 

intervjuer och möten. Ni har alla, på något vis, hjälpt till för att stödja mitt arbete.  

Ett stort tack till de kunder som har tagit sig tid att svara på kundundersökningen.  

Slutligen vill jag rikta et stort tack till min handledare, Aihie Osarenkhoe, som väglett mig 

under uppsatsens gång. Tack för du tagit dig tid till diskussioner och till insiktsfulla råd 

och tips.  

Sara Hed 

Gävle, den 30 december 2008
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1. Inledning 

Uppsatsen inledande del presenterar en kort bakgrund till det problemområde som ligger 

till grund för studien samt den problemformulering som uppsatsen syftar till att utreda. 

Därefter finner läsaren syftet med undersökningen och en disposition av arbetet.  

Kundfokus är idag ett välkänt begrepp, men så har det inte alltid varit. I början av 1900 – 

talet låg fokus på att producera och effektivisera produktionen av produkter och tjänster. 

(Jaffee, 2001). Allt eftersom marknaden förändrades utvecklades nya begrepp för att förstå 

kundernas behov samt för att tydliggöra relationen mellan företagen och kunderna (Wilson, 

2000). Under 1990-talet ökade konkurrensen på marknaden vilket bidrog till att allt fler 

företag utvecklade kundorienterade strategier (Storbacka, 2000).  Ett ökat utbud av tjänster 

och produkter har format nya konkurrenssituationer vilket har lett fram till att företagen 

måste utveckla starka och långsiktiga kundrelationer för att vinna konkurrensfördelar. 

(Grönroos, 2002; Osarenkhoe & Bennani, 2007). Det är därmed viktigt att kunna förutse 

vad det är som egentligen ligger till grund för kundens återkommande. Företaget kan känna 

sig nöjda med sina produkter/tjänster men problemet är att kunden ändå vänder sig till en 

konkurrent i framtiden (Bruhn, 2003). Ett sätt för företaget att behålla sina kunder är att 

främja kundrelationen, kvaliteten och servicenivån. Vidare kan företaget utveckla trogna 

och lojala kunder och på så vis förebygga bortfall och att kunderna väljer ett annat företag 

(Grönroos 2002).  

Marknadens spelregler förändras ständigt vilket också kan påverka företagens 

konkurrenssituation (Gummesson, 2002). Ett exempel är förslaget om slopad revisionsplikt 

som kommer att innebära stora förändringar för redovisningsbranschen. Sedan år 1983 har 

det varit revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. År 2008 finns det ett stort antal 

revisionsbyråer och redovisningskonsulter som erbjuder olika tjänster samt verkar för att 

upprätthålla ekonomiska lagstadgar och regler. Det som skiljer redovisningskonsulter från 

revisorer är deras uppdrag inom ett företag. Redovisningskonsulter tillhandahåller tjänster 

inom ekonomiadministration medan revisorer är rådgivare och granskare av verksamheter, 

bokslut och årsredovisningar. (Revision, FAR FÖRLAG, 2006). Med andra ord är 

revisorns roll att kvalitetssäkra den information som redovisningskonsulten förser företaget 

med. Den 3 april 2008 presenterade regeringen förslaget om slopad revisionsplikt för små 

företag vilket innebär att bolag med omsättning under 83 miljoner kronor, färre än 50 

anställda och med en balansomslutning på maximalt 41,5 miljoner kronor berörs 

(Civilekonomen, 09-2008). Det innebär alltså om att endast fyra procent av Sveriges 

aktiebolag kommer ha revisionsplikt när lagen träder i kraft år 2010 (SOU, 2008:32). 

Lagändringen är en anpassning till EU:s direktiv och målet är att göra det lättare för 

småföretagare (Civilekonomen, 09-2008). Den nya lagen kommer att förändra situationen 

inom det ekonomiska tjänsteutbudet för så väl redovisnings- som revisionsbyråer (Allt om 

revision, 2006). Branschen kommer ställas om mot mer efterfrågestyrda tjänster och 

revisorns roll blir mer rådgivningsbaserad. Slopad revisionsplikt kommer också innebära 

att revisorerna kan tappa uppdragsgivare till redovisningskonsulterna vilket kommer öka 

konkurrensen om kunderna ytterligare (Civilekonomen, 09-2008). Detta stryks av 

Civilekonomernas senaste undersökningar som visar att ungefär vart tionde företag 

kommer välja bort revisorn när den nya lagen träder i kraft (Ibid.). Anledningen är att 

många småföretag klarar sig utan revisor men inte utan en ekonomisk rådgivare vilket 

betyder att de då kan komma att vända sig till Redovisningskonsulterna.  
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Företaget i denna uppsats är Redovisningshuset i Hudiksvall AB. Verksamheten består av 

nio redovisningskonsulter som arbetar med bland annat bokslut, deklarationer och 

rådgivning (www.redohuset.se). Arbetet innebär även en stor portion av service, 

bemötande och kommunikation. Redovisningshuset står också inför förändringarna likt 

ovan, vilket medför att företaget blir mer angeläget av att utveckla nya strategier för att 

lyckas på marknaden. Som ett led i detta arbete har företagets fokus på kundrelationer ökat. 

Orsaken är att det blivit allt viktigare att behålla redan befintliga kunder. Det är därmed 

viktigt att kunna förutse vad det är som egentligen ligger till grund för att kunden kommer 

tillbaka och blir en trogen kund (Grönroos, 2002).  

 1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är i första hand att belysa viktiga faktorer som ligger till grund 

för att utveckla långsiktiga kundrelationer och undersöka hur Redovisningshuset i 

Hudiksvall AB använder sig av dessa. Mot bakgrund av undersökningens resultat är syftet i 

andra hand att ge förslag på hur företaget kan stärka relationen med sina kunder ytterligare 

för att bli mer konkurrenskraftiga.    

1.3 Frågeställning 

Utifrån diskussionen ovan har följande frågeställning vuxit fram:  

 Hur kan Redovisningshuset arbeta för att stärka sina kundrelationer ytterligare, som 

ett led i att öka sin konkurrensförmåga? 

1.4 Avgränsning 

Kundrelationer behandlas inom stora delar av den moderna marknadsföringen och bygger 

på flera teorier och begrepp. Jag har därför valt att avgränsa uppsatsen till utvalda begrepp 

och teorier inom kundrelationer som är centrala för Redovisningshusets utveckling med att 

stärka relationen till befintliga kunder.  

Begreppen är följande:  

 Kundrelationer, relationsmarknadsföring, Kvalitet, Kundtillfredsställelse, 

Kundlojalitet.  

Kundrelationer kommer att belysas med utgångspunkt från det mindre företagets 

perspektiv. Det är ett medvetet val att behandla företagets kunder i studien då de är 

relevanta för att kunna förstå och analysera hur relationen till företaget ser ut. I 

undersökningen görs en avgränsning mellan A- respektive B kunder, där jag har valt att 

undersöka A-kunderna samt att jag avgränsar mig till att endast undersöka 

Redovisningshusets medarbetare.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Den inledande delen presenterar en kort bakgrund till det problemområde som 

ligger till grund för studien samt den problemformulering som uppsatsen syftar till att 

utreda. Härutöver presenteras en disposition av arbetet.  
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Kapitel 2 – Metodavsnittet beskriver mitt val av metod samt hur jag har gått till väga. 

Avsnittet presenterar även val av företag och val av undersökningsredskap. Vidare 

beskriver jag hur valet av respondenter har gått till och hur jag har bearbetat materialet.   

Kapitel 3 – Teoriavsnittet förklarar den teorietiska referensramen som jag studerat. Denna 

del kommer att användas som ett redskap för att analysera empiri. Den teoretiska ramen 

består också av en analysmodell som kommer att användas för att binda samman relevanta 

beståndsdelar i denna uppsats.  

Kapitel 4 – Empiriavsnittet presenterar resultatet från intervjuer och en 

enkätundersökning. I avsnittet jämförs även empirin med de teorier som är redovisade i 

denna uppsats. Utifrån dessa delar analyserar jag svaren och resultaten från intervjuer och 

enkäter.  

Kapitel 5 – Avslutande del. Detta avsnitt representerar hjärtat av denna uppsats. Jag 

redogör för studiens slutsatser samt framför egna tankar, idéer samt rekommendationer 

som kan vara användbara för företaget i deras arbete med långsiktiga kundrelationer.  
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2. Metod 

Metodavsnittet beskriver mitt val av metod samt hur jag har gått till väga. Avsnittet 

presenterar även företaget och val av undersökningsredskap. Vidare beskriver jag hur 

valet av respondenter har gått till och hur jag har bearbetat materialet.   

2.1 Företaget – Redovisningshuset i Hudiksvall AB 

Redovisningshuset är ett bolag som erbjuder tjänster inom redovisning och beskattning. 

Annika Stenberg, VD och ägare startade verksamheten på 1980 – talet och finns idag 

representerade i Hudiksvall och Täby. Kundkretsen finns över hela Sverige men 

företrädesvis i Hälsingland och Stockholmsområdet. Kunderna är representerade i de flesta 

branscher och är allt från enmansföretag till bolag med 50 anställda. Företagets kundbas 

består av cirka 135 stycken kunder som återkommer minst en gång varje månad, såkallade 

A-kunder. De har även mellan 200 till 250 kunder som levererar material en gång om året 

(se bilaga 1 för en detaljerad plan över företagets kundbas). Genom att kunden lägger ut 

hela eller delar av sin ekonomiska administration strävar Redovisningshuset mot att 

kunden ska vara snäppet lönsammare och effektivare än sina konkurrenter. De vill utveckla 

kundens företag, vara en naturlig coach och samtalspartner i målet att höja kundens 

resultat. Redovisningshuset är anslutet till SRF; Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

vilken är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i 

Sverige. Medlemskapet garanterar att de ständigt kompetensutvecklas och hänger med i 

den snabba utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom redovisning och beskattning. 

(www.redohuset.se, läst 2008-10-16).  

2.2 Varför Redovisningshuset? 

I september när introduktionen för c-uppsatsen närmade sig besökte jag webbsidan 

exjobb.se för att undersöka om det fanns några intressanta examensuppdrag. För att få 

närmare kontakt med och en tydligare verklighetsuppfattning av ett företag valde jag att 

söka efter en extern uppdragsgivare. Jag fann Redovisningshusets annons och kontaktade 

företagets VD, Annika Stenberg. Några dagar senare meddelade hon att jag var 

välkommen att ta uppdraget om jag fortfarande var intresserad. Uppdraget löd som 

följande; Redovisningshuset vill, utifrån teorier och insamlad empiri, att jag ska titta 

närmare på hur företaget kan arbeta med kundrelationer och de faktorer som ligger inom 

ramen för ämnet. Jag ska ge förslag på åtgärder och utvecklingsmöjligheter som företaget 

kan använda sig av i arbetet med kundrelationer.  

Jag besökte Redovisningshuset och dess VD och medarbetare på kontoret i Hudiksvall 

underoktober månad. Vi diskuterade uppdraget samt olika förslag för att utveckla studiens 

huvudsyfte. Hon meddelade att jag fick fria tyglar att utveckla samt genomföra studien. 

Efter några dagar av funderingar utvecklade jag uppsatsens huvudsyfte vilken blev 

följande: att i första hand identifiera betydande faktorer som är viktiga för att utveckla 

långsiktiga kundrelationer och undersöka hur Redovisningshuset i Hudiksvall AB 

använder sig av dessa. Mot bakgrund av undersökningens resultat är syftet i andra hand att 

ge förslag på hur företaget kan stärka relationen med sina kunder ytterligare för att bli mer 

konkurrenskraftiga.    

http://www.redohuset.se/
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2.3 Metodval 

Det finns en mängd olika tekniker och instrument för datainsamling vilka kan genomföras 

genom kvalitativ respektive kvantitativ metod (Lundahl & Skärvad, 1999). Som jag 

tidigare har beskrivit innebar uppdraget att titta närmare på Redovisningshusets 

kundrelationer, hur de kan förbättras, utvecklas och möjligtvis åtgärdas. För att uppfylla 

syftet med uppsatsen samt besvara studiens frågeställning har jag valt en deduktiv ansats. 

Denna ansats utgår från allmänna principer och befintliga teorier vilka i sin tur utgör 

grunden informationen som samlas in, hur den tolkas samt hur forskaren analyserar teorier 

och empiri. (Bryman, 2002).  Jag har således utgått från redan accepterade teorier 

angående kundrelationer, relationsmarknadsföring, kundvård, kundmötet, kvalitet samt 

lojalitet som därefter har utmynnat i slutsatser. Metoden bygger också på den 

hermeneutiska filosofin som innefattar att göra egna tolkningar för att få djupare förståelse 

(Lundahl & Skärvad, 1999). 

För att tydliggöra syftet med uppsatsen ansåg jag att både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod var nödvändig för studien. Forskarens uppfattning och tolkning av information 

ligger som grund för den kvalitativa datainsamlingen (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Uppsatsens kvalitativa metod bygger på utförliga intervjuer med företagets medarbetare. 

Frågorna var öppna med utgångspunkt i standardiserade svarsalternativ. Syftet med 

metoden var att få en beskrivande bild av medarbetarnas syn på kunden, relationen till 

kunderna samt deras attityder och inställningar gentemot ämnet. Valet av kvalitativ metod 

grundades främst i önskan om att komma nära informationskällan samt för att få djupare 

förståelse för hur Redovisningshusets medarbetare arbetar med att stärka kundrelationer 

idag. Jag ansåg att detta var nödvändigt för att kunna utföra en grundläggande analys i 

senare delar av uppsatsen.  

För att kunna ta del av kundernas perspektiv och uppfattningar har den kvalitativa studien 

kompletterats med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden tar sin form i en 

enkätundersökning. Målet var att ge Redovisningshuset en vidare insikt och förståelse för 

redan befintliga kundrelationer samt ge dem en tydlig bild över hur deras kunder uppfattar 

Redovisningshusets verksamhet idag samt vilken relation kunderna har till dem. Genom 

enkätundersökningen har data från Redovisningshusets kunder samlats in. Frågorna i 

enkäten var standardiserade och var lämpade för att samla in mjukdata, det vill säga, för att 

få en mer bedömande bild av kundernas attityder till och erfarenheter av 

Redovisningshusets arbete med kundrelationer. (Lundahl & Skärvad, 1999).   

2.3.1 Primär- och sekundär data 

Primär data är information som man själv har samlar in, det vill säga helt ny information, 

som i denna uppsats har inhämtats med hjälp av intervjuer och kundundersökningar. 

(Lundahl & Skärvad, 1999). I sin tur har de primära källorna utgjort grunden till studiens 

analys. Intervjuerna med företagets medarbetare var av öppen karaktär. Frågorna var 

strukturerade och respondenterna fick tid att tolka frågorna efter egen förmåga. Denna 

metod ansåg jag var nödvändig för att få en tydlig insyn i hur de, i första hand tolkade 

frågorna och i andra hand engagerade sig i arbetet med kundrelationer.  
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Inledningsvis påbörjade jag denna studie med att samla in data i form av litteratur och 

relevanta teorier, såkallad sekundär data. Sekundär data bygger på externa källor, det vill 

säga, information som är producerad sen tidigare. (Bryman, 2002). För att samla in 

sekundära källor har jag använt mig av högskolans biblioteksdatabas för att söka böcker 

och skrifter med sökord som; CRM, relationsmarknadsföring, lojalitet, kund, kundvård, 

kvalitet, kommunikation. Sökorden var av betydelse för att få fram väsentlig fakta för 

fortsatt arbete kring studien. Jag har använt mig av tidigare kursmaterial, kurslitteratur och 

artiklar. Tidigare kurser inom marknadsföring och service management har också bidragit 

till förförståelse och kunskap kring olika begrepp och metoder som rör arbetet.   

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på Redovisningshusets huvudkontor i Hudiksvall. Som tidigare 

nämnt består företaget av nio medarbetare, varav samtliga arbetar som 

redovisningskonsulter.  Jag valde att utföra muntliga intervjuer med fem av företagets 

medarbetare, samt VD. Respondenterna valdes ut slumpmässigt utifrån medarbetarnas 

tillgänglighet och tidsschema. Frågorna var av semistrukturerad karaktär med 

utgångspunkt i öppna svarsalternativ. Detta förhållningssätt gav både mig och 

respondenterna möjlighet att ställa samt svara på eventuella följdfrågor.  Jag anser att valet 

av intervjumetod ställde höga krav på mig som intervjuare men gav också möjligheter till 

fördjupade kompletteringar. Utformandet krävde även att jag som intervjuare höll mig 

flexibel och lyhörd för att kunna anpassa följdfrågor till varje respondent. Under 

intervjuerna antecknade jag vad varje person sade, dels i form av stödord eller hela 

meningar. Beroende på respondenternas förhållningssätt och intresse gentemot 

intervjufrågorna varierade intervjutiden från 45 minuter och 1 timma och 15 minuter. 

Samtliga intervjuer utfördes under en och samma dag. Svaren antecknades på enskilda 

dokument och sammanställdes dagen där på. Jag lät även skicka frågeformuläret vidare till 

VD, Annika Stenberg, då det i efterhand fanns möjlighet att läsa igenom, diskutera och 

komma med kompletterande svar på frågorna.  

2.3.3 Enkäter 

Kundundersökningen utvecklades i samband med de teorier som studien bygger på. Varje 

kund fick ta del av samma frågor för att göra det lättare att sammanställa och jämföra 

svaren. För att lyckas få en generell bild av kundernas uppfattningar var frågorna 

standardiserade, med möjlighet till öppna svar. Denna metod tillämpades även för att ge 

kunden möjlighet att tolka frågorna och därefter svara så utförligt som möjligt. Syftet med 

enkätundersökningen var att få en generell bild och förståelse för vad kunderna anser om 

Redovisningshusets arbete med kundrelationer, samt hur de ställer sig till lojalitet, mötet 

med företaget och kvalitet.  

Jag träffade Annika Stenberg och samtliga medarbetare på Redovisningshuset för att 

påbörja empiriinsamlingen i oktober månad. Under dagen strukturerade jag 

enkätundersökningen och förberedde ett utskick till företagets kunder. Redovisningshuset 

bistod med utskrifter, svarskuvert och porto. Kvalitetssäkringen av enkäten säkerställdes 

genom att en medarbetare ur Redovisningshuset engagerades för att granska den. Den 27 

oktober skickades 135 stycken enkäter ut till företagets kunder. Urvalet av respondenter 

gjordes i överenskommelse med Annika Stenberg. Redovisningshusets kundbas består av 

A respektive B kunder. A – gruppen består av kunder som återkommer flera gånger per år, 



 

13 

 

medan B – gruppen består av kunder som återkommer en gång per år. Urvalet av 

kundundersökningen baserades således på A – kunder. Denna grupp bestod av 

enmansföretag och företag med över tio anställda. Samtliga enkäter var försedda med ett 

brev som förklarade syftet med undersökningen och behövlig information samt 

kontaktuppgifter. Respondenterna fick 14 dagar på sig att besvara frågeformuläret. Några 

dagar innan enkäten skickades ut fick samtliga medarbetare inom företaget i uppgift att 

kontakta sina kunder för att informera om syftet med enkäten samt för att be kunderna att 

svara på den. Den 10 november samlades enkäten in för sammanställning. Med hjälp av en 

förberedd mall bearbetades och sammanställdes svaren i Excel. Med hjälp av Excel har jag 

utformat diagram och procentuella tabeller vilket har gjort det lättare att presentera 

resultatet.  

2.3.3.1 Svarsfrekvens 

Totalt skickades 135 stycken enkäter ut till företagets A – kunder. Inom loppet av tre 

veckor återkom 56 stycken vilket gav en svarsfrekvens på 41 procent (56/135st). Enligt 

Jacobsen (2002) anses 50 % vara en tillfredställande svarsfrekvens vilket betyder att en 

svarsfrekvens på 41 procent anses som låg. Den relativt låga svarsfrekvens anser jag främst 

beror på kundernas tidsbrist samt valet av öppna svarsalternativ. Detta har även visat sig i 

hur kundrespondenterna har svarat på frågorna. Flertalet har valt att svara ja, nej respektive 

vet ej vilket innebär ett stort internt bortfall. De har även missat att fylla i svaret på vissa 

frågor vilket har bidragit till att jag har valt att ta bort dessa frågor vid sammanställningen 

av enkäten. Det kan finnas flera förklaringar till en låg svarsfrekvens. Det kan exempelvis 

bero på avsaknaden av belöning, att enkäten bestod av för många frågor, eller att det tog 

lång tid att besvara den. (Jacobsen, 2002).  

2.4 Kritisk analys av metodval 

Valet av metod grundades främst på att få tillgång till och få en djupare förståelse för 

ämnet kundrelationer och de faktorer som verkar inom området kundrelationer och 

relationsmarknadsföring. Kvalitativ respektive kvantitativ studie har åtskilliga metoder för 

insamling av data. Jag valde en deduktiv ansats med utgångspunkt i den hermeneutiska 

filosofin – accepterade teorier och egna tolkningar. (Holme & Solvang, 1997).  

2.4.1 Litteratur 

Det finns en stor mängd av litteratur inom området kundrelationer och 

relationsmarknadsföring som bygger på olika teorier och studier. Jag valde att fokusera på 

teorier kring området kundrelationer, lojalitet, tillfredställelse, och kvalitet. Viss 

problematik uppstod då det var svårt att fokusera och avgränsa den stora mängden teorier. 

Jag förstår att valet av andra begrepp och teorier inom relationsmarknadsföring skulle ge 

annat fokus på studien, vilket är intressant vid en fortsatt undersökning av 

Redovisningshusets kundrelationer.  

2.4.2 Intervjuer 

Målet med kvalitativ datainsamling grundades på en önskan att komma i nära kontakt med 

företagets medarbetare, för att på så vis få en djupare förståelse för företagets förhållande 

till kundrelationer och olika beståndsdelar. Genom muntliga intervjuer gav jag mig själv 
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möjlighet, att utifrån valda teorier, utforma och även tolka svaren som jag samlade in. 

Vidare bidrog detta tillvägagångssätt till omformuleringar och diskussioner av ämnet vilket 

jag tror kan påverka resultatet av intervjuerna, sättet jag har tolkat svaren på samt vilka 

slutsatser jag har kommit fram till. Intervjufrågorna kan ifrågasättas då det stundtals 

uppfattades som komplicerade vilket väckte ytterligare frågor hos respondenterna. Jag vill 

också tillägga att frågorna gav upphov till eftertanke och diskussion vilket jag tror kan ha 

påverkat svaren på vissa frågor. 

2.4.3 Enkäter 

Kundundersökningen var utformad med standardiserade frågor med öppna 

svarsmöjligheter som jag ansåg skulle bidra med tydligare och utförliga fritextsvar. Nu i 

efterhand kan jag dock se att så inte var fallet. De flesta av kunderna valde att svara ja 

alternativt nej på de flesta frågor och hade inget större intresse av att svara utförligt på 

frågorna. Detta gjorde det dessvärre ännu svårare att tolka svaren i undersökningen.  

Bryman (2002) menar att öppna frågor kan skapa problem så som bortfall på grund av 

ovana att formulera sig i skrift eller tidsbrist. Frågor av mer bunden karaktär kan därmed 

lämpa sig bättre vid kundundersökningar. Denna form gör det även lättare att sammanställa 

och jämföra svaren. En fördel med enkäter är att man har möjlighet att ställa känsliga 

frågor och att respondenterna kan vara anonyma. Nackdelen är att det tar lång tid samt att 

det är svårt att följa upp frågorna. (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid valet av en annan 

metod, exempelvis öppna intervjuer med kunderna, skulle troligtvis resultatet ha blivit 

annorlunda. Jag tror att jag hade fått en mer utmålad bild av kundernas uppfattningar samt 

en tydligare förståelse för deras syn på kundrelationer om jag hade valt muntliga intervjuer. 

Som jag har förklarat ovan består Redovisningshusets kundstock av A-kunder respektive 

B-kunder. A-kunder är kunder som återkommer flera gånger per år, allt ifrån en gång i 

veckan till en gång i månaden. I denna studie har inte Redovisningshusets B-kunder, 

kunder som besöker företaget en gång per år, tagit del av enkäten. Detta beslut tog jag 

tillsammans med företagets VD, Annika Stenberg. Efter en diskussion tillsammans kom vi 

fram till att studiens riktade sig bäst till företaget A-kunder. Redovisningshuset arbetar 

främst med redovisning, bokföring, löner och deklarationer som sker löpande under året 

och företaget har därmed bättre kontakt och troligtvis också byggt upp ett bättre samarbete 

med dessa kunder. Vid ett annorlunda urval av företaget kunder, anser jag, att resultatet av 

studien skulle te sig annorlunda. I första hand på grund av att B-kunder inte har samma 

relation till Redovisningshuset, vilket troligtvis kan vara ett resultat av mindre 

kundkontakt. I andra hand skulle det därmed vara intressant att de huruvida B-kundernas 

kontakt med företaget kan utvecklas inför framtiden. Möjligtvis kan B-kunderna i viss mån 

bli framtida A-kunder. Slutligen anser jag ändå att uppsatsens syfte har blivit tillräckligt 

förankrad med resultatet från företaget A-kunder och de intervjuer som har gjorts med 

Redovisningshusets medarbetare.  
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3. Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet presenterar de teorier som jag bedömt som relevanta för studien.  Här 

beskriver jag hur företag kan bygga upp sina kundrelationer, samt förklarar viktiga 

faktorer som bidrar till att underhålla och bevara långsiktiga kundrelationer. Målet med 

kapitlet är att skapa en vidare förståelse för vilka faktorer som verkar inom ramen för 

kundrelationer.  

3.1 Kundrelationer 

Enligt flera författare finns det olika sätt att se på relationer (Grönroos, 2002; Gummesson, 

2002). Gummesson definierar relation på följande sätt: ”Det finns minst två parter som 

står i kontakt med varandra och nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa 

och svårbeskrivna. Interaktionen uppstår när parterna i relationen har kontakt, utför 

aktiviteter och samspelar med varandra” (Gummesson, 2002:26).  Grönroos å andra sidan 

menar att ”en relation har vuxit fram när kunden anser att kunden och tjänsteföretaget 

tänker på samma sätt” (Grönroos, 2002:24). Trots att Grönroos (2002) och Gummesson 

(2002) har olika definitioner menar de att en relation uppstår när det finns en samverkan 

mellan företaget och kunden. Grönroos (2002) menar vidare att en relation framförallt 

kännetecknas av en viss inställning eller attityd. Kunden måste känna att det finns något 

som binder dem till företaget. Detta förutsätter att företaget måste se kunden som en 

partner som tillgodoser både företagets och kundens behov. (Grönroos, 2002; Gummesson, 

2002). Gummesson (2004) belyser också att interaktionen mellan företaget och kunden är 

en mycket viktig del för att kunna skapa goda relationer. Om det efter den första 

interaktionen följer fler möten och kunden känner att det finns något särskilt och givande 

med kontakten kan relationen utvecklas (Grönroos 2002).  

Det blir att svårare att hitta nya kunder. Grönroos (2002) menar därför att allt fler 

marknader är mogna för långsiktiga relationer.  Genom att gynna kundrelationer kan 

företaget lättare behålla befintliga kunder, öka värdet på tjänsterna, höja den samlade 

servicenivån samt skapa goda konkurrensfördelar.  Relationer skapar således ett flertal 

fördelar som både gynnar företaget och kunden. (Grönroos, 2002). Dessa fördelar belyser 

Grönroos (2002) som följande: 

 Relationer skapar förtroende och tillit vilket i sin tur ökar säkerheten och 

minskar oron bland berörda parter (Grönroos, 2002).  

 Relationer skapar sociala fördelar så som igenkännande av personal och 

vänskapsband (Grönroos, 2002).  

 Relationer kan innebära särskilda förmåner, extra tjänster, specialpriser, och att 

man blir högt prioriterad (Grönroos, 2002).  

Beroende på hur väl företaget tillgodoser kundens önskemål och behov kan relationen 

utvecklas på olika sätt. Om kunden tillgodoses blir följaktligen kunden en entusiast av 

företaget vilket kan resultera i att denne blir mer lojal företaget. Om kunden å andra sidan 

blir missnöjd kan relationen utvecklas till en katastrof, då denne istället blir en terrorist av 

företaget (Osarenkhoe & Bennani, 2007; Bruhn, 2003). Det bästa är därmed att kunden blir 

en entusiast av företaget vilket medför att denne använder sig av fler och fler tjänster, 

förmedlar positiv word-of-mouth samt rekommenderar företaget till vänner och bekanta 

(Bruhn, 2003).  
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3.2 Relationsmarknadsföring (RM) 

Allt eftersom marknaden har förändrats, har även synen på marknadsföring och synen på 

kundrelationer ändrats. Under 1990 – talet blev det uppenbart att ytliga och funktionella 

marknadsföringsmetoder behövde förändras, till bredare och mer djupgående 

affärsorienterande marknadsstrategier som fokuserade på kunden. (Egan, 2004). Egan 

(2004) menar att det idag finns närmare 50 publicerade definitioner inom ämnet. Enligt 

Grönroos betyder RM att: ”identifiera och upprätta, bevara och fördjupa, samt om 

nödvändigt avsluta relationer med kunder för att uppfylla förväntningar hos alla parter” 

(Grönroos, 2002:269). Vikten ligger i att skapa nära, värdeskapande relationer som med 

hjälp av ömsesidigt utbyte och uppfyllda löften har möjlighet att utvecklas. Vidare 

definierar Parvariyar (2001) RM som: ”som en ansträngning att identifiera, underhålla 

och bygga upp nätverk med individuella konsumenter och därefter kontinuerligt stärka 

nätverket för att gynna båda parterna i varje relation genom interaktiva, individualiserade 

och värdeskapande kontakter under en lång period”. Definitionen stärks av Gummessons 

(2002) åsikt om att RM bygger på tre centrala begrepp – ”relation, nätverk och 

interaktion”. Interaktionen belyser kunden och företagets kontakt med varandra. Samspelet 

bygger på aktiviteter som skapar långsiktiga kundrelationer, lägre kostnader och bättre 

lönsamhet. (Gummesson, 2002).  

Marknaden är under ständig förändring och formar dagligen nya konkurrenssituationer, 

vilket leder till att kundrelationens betydelse ökar. Inom RM gäller inte de klassiska 

konkurrensfördelarna som produktdifferentiering, låga kostnader och fokusering på ett 

begränsat segment. RM vinner istället konkurrensfördelar genom att se kunden som en 

fördel. (Gummesson, 2002). RM fokuserar alltså inte på vad företaget kan ge kunden, utan 

på vad de kan göra för kunden och på vad denne och företaget kan göra tillsammans. Ett 

företag som inte kan erbjuda en tjänst eller produkt som skiljer sig från konkurrenternas 

måste därmed satsa på differentierade marknadsstrategier. Relationen med kunden kan då 

vara den mest effektiva metoden för att bygga upp något unikt och hållbart som särskiljer 

sig från företagets konkurrenter. (Egan, 2004).  

Företaget bör beakta RM som ett övergripande mål för att få perspektiv på hur 

verksamheten kan utvecklas i förhållande till kundrelationer . (Grönroos, 2002). Parvariyar 

(2001) förklarar att just långsiktiga relationer är viktiga för att företaget ska göra det 

möjligt att tillmötesgå och överträffa kundens krav och önskemål, och därmed bygga upp 

förtroende så att kunden blir lojal (Parvariyar, 2001). Vidare måste företaget bemöta 

kunden på rätt sätt, det vill säga att förstå samt uppfatta kundens särskilda behov och vad 

som skapar värde för denne. Företagets kompetens och agerande vid kundmötet är således 

mycket betydelsefulla funktioner. (Walter & Gemünden, 2000). Sammantaget syftar RM 

till att upprätthålla en position av företaget vars roll är att skapa positiva utfall av 

kundlojalitet, trygghet och kundnöjdhet som i sin tur leder till en god och lönsam relation 

mellan företaget och kunden. (Gummesson, 2002).  

 I följande kapitel förklarar jag en rad olika komponenter som jag anser är betydande för att 

utveckla Redovisningshusets kundrelationer och konkurrensförmåga. Jag har valt att 

fokusera på olika stödjande funktioner som behandlas inom relationsmarknadsföringen så 

som kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet.  
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3.3 Kvalitet 

Gummesson 2002) definierar kvalitet på följande vis: ”Kvalitet innebär att leverantören 

ska skapa värde för kunden genom att se till att en vara eller tjänst är anpassad till 

kundens behov”(Gummesson, 2002). Grönroos (2004) beskriver att kvalitet är ”vad 

kunden upplever att det är” (Grönroos, 2002:75). Tidigare användes kvalitetsbegreppet 

som ett rationellt redskap med tekniska egenskaper. Idag ser man istället kvalitet som ett 

sätt att betrakta kundens upplevelser och värdet för kunden. Det innebär att företaget måste 

identifiera kvalitet på samma sätt som kunden, förstå kundens behov samt att organisera 

verksamheten inför det. (Grönroos, 2002). Kvalitet kan inte uppnås om inte alla aktiviteter 

inom företaget samverkar. Sambandet mellan kvalitet och relationer är därmed starkt. 

(ibid.).  

För att företaget ska lyckas behålla kunden och bygga en stark relation behöver man 

underhålla såväl tjänsten som kundens förväntade kvalitet. Gummesson (2002) och 

Grönroos (2002) förklarar att den totala kvalitetsupplevelsen kan påverkas av tre 

dimensioner vilka är funktionell-, teknisk-, och image. Den funktionella kvaliteten syftar 

att uppnå kundens efterfrågade tjänstekvalitet, det vill säga hur kunden får del av tjänsten 

och hur den förmedlas. Denna dimension bygger på flera subjektiva upplevelser och är 

därför väldigt svår att bedöma. Funktionell kvalitet skapar ett högre upplevt värde för 

kunden som bidrar till starkare konkurrensfördelar. Teknisk kvalitet bygger på vad 

företaget har när tjänsteprocessen är avklarad. Det kan innefatta tjänstens tillgänglighet, 

personalens uppträdande och bemötande, samt hur de utför tjänsten. (Grönroos, 2002). Sist 

men inte minst kan det totala kvalitetsintrycket påverkas av företagets image (Gummesson, 

2002). Om kunden har en positiv bild av företagets image kan de lättare förlåta små 

misstag. Kundens bild av företaget fungerar alltså som ett filter för den upplevda 

kvaliteten. Ju högre imagenivå desto bättre. (Grönroos 2002).  Företagets kvalitetsmål är 

att få ett korrekt samspel mellan kund och leverantör. Detta innebär att den totala 

kvaliteten mäts utifrån de tre nämnda dimensionerna. Som tidigare nämnt ligger vikten vid 

vad kunden upplever. Således, om endast en av de tre dimensionerna fungerar korrekt 

riskerar den totala kvalitetsupplevelsen att förintas. (Ibid.). 

”Kvalitet anses ofta vara en nyckel till framgång”(Grönroos, 2002:78).  Han menar att 

företagets konkurrensfördelar beror på kvaliteten på dennes varor eller tjänster. Vidare 

måste företaget urskilja vilken dimension som är viktigast för den totala 

kvalitetsupplevelsen. Beroende på vilken bransch företaget verkar inom bedöms den 

funktionella och tekniska kvaliteten olika. I en bransch, vars tjänst är av liknande karaktär, 

är den tekniska dimensionen svårbedömd. Det som då kan urskilja ett företag från ett annat 

är hur samspelet med kunden fungerar. Högre funktionell kvalitet kan då vara avgörande 

för den totala kvalitetsupplevelsen. Grönroos (2002) menar däremot att i en situation där 

ett antal företag konkurrerar med resultat som har likartad teknisk kvalitet, så är det 

tjänsteprocessens funktionella kvalitet som räknas.  Företaget konkurrenskraft ligger då i 

hur de förmedlar tjänsten. (Grönroos, 2002).  

Företaget måste förstå vad förväntad respektive upplevd kvalitet innebär. Den avgörande 

faktorn är hur kundens förväntningar motsvara den upplevda kvaliteten. Det gäller därmed 

att företaget hittar en balans mellan att lova för mycket och för lite annars kan den 

upplevda kvaliteten anses för hög respektive för låg.(Ibid.). Idag räcker det således inte att 

tillhandahålla enkla lösningar för att tillfredställa kunden. För att skapa konkurrensfördelar 

gäller det för företaget att leverera högklassiga tjänster och produkter som möter kundens 
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förväntningar. Service är också en konkurrensfördel som skapar mervärde och ökar den 

upplevda kvaliteten. Kunden söker inte enbart efter tillfredställelse, denne söker också 

mervärde. Framgång utvinns därmed genom att säga vad företaget kommer att leverera och 

därefter leverera det man lovar. Företaget måste såldes vara proaktivt och innovativt för att 

vinna konkurrensfördelar. I slutändan stärker kvalitetsarbetet företagets barriärer mot 

konkurrenterna. (Donaldsson & O’Toole, 2002).  

3.4 Kundtillfredsställelse genom kundvård och kundmötet 

Enligt Sörqvist (2000) är kundtillfredsställelse en ”mental subjektiv upplevelse hos kunden 

som helt baseras på kundens uppfattning”(Sörqvist, 2000: 33), vilket kan uppstå genom att 

kunden erhåller ett ökat värde som upplevs positivt, men även kan uppstå genom att en 

negativ situation återställs till ett neutralt läge. För att ett företag ska förstå hur 

kundtillfredsställelse skapas måste de identifiera de egenskaper på vilka kunden grundar 

sin bedömning. Dessa egenskaper identifierar flera forskare som: pålitlighet, lyhördhet, 

kompetens, tillgänglighet, trevligt uppträdande, kommunikation, trovärdighet, trygghet, 

och rättelse. (Sörqvist, 2002).  

 Donaldsson och O’Toole (2002) menar också att det är viktigt att förstå kundens 

uppfattningar av tjänst för att kunna hantera gapet mellan kundens förväntningar och 

handling under och efter tjänsteprocessen. De menar, likt ovan, att företaget måste 

kommunicera med kunden, bedöma kundens förväntningar, samt leverera det företaget 

lovar.  Genom att ta del av detta kan företaget minimera skillnaden mellan vad kunden 

förväntar sig och vad de verkligen får, och därmed leverera ett högt värde till kunden. 

(Donaldsson & O’Toole, 2002).  

Jag anser att ovanstående kundtillfredsställande egenskaper (pålitlighet, lyhördhet, 

kompetens, tillgänglighet, trevligt uppträdande, kommunikation, trovärdighet, trygghet och 

rättelse) formas vid kundvård och kundbemötande. Därmed har jag, i kommande 

underkapitel, valt att belysa kundvård och kundmötet utifrån ett kundtillfredsställelse 

perspektiv. Vilket förstärks av Sörqvists (2000) åsikt om att ”kundvård är företagets 

förmåga att kontinuerligt skapa och vidmakthålla högsta möjliga kundtillfredsställelse”. 

(Sörqvist, 2000:47) 

3.4.1 Kundvård 

Kundrelationer handlar inte bara om att upprätthålla och utveckla en relation, det handlar 

även om att vårda den redan befintliga relationen. Gummesson (2002) menar att kundvård 

är ett sätt att sköta existerande kundrelation genom att ta hand om varje enskilt möte. 

Vidare anser han att skälet till att satsa på existerande kunder är att man alltmer ser kunden 

som företagets knappa resurs, det är mer lönsamt att satsa på befintliga kunder än att locka 

nya kunder till företaget. Genom att behålla, vårda och utveckla existerande 

kundrelationer, kan företaget skapa marknadsmässiga fördelar. (Gummesson, 2002). Den 

klassiska marknadsföringsskolan menar att företaget bygger upp kundtillfredsställelse 

genom att ständigt tillföra värde till en relation, vilket är den dominerande förutsättningen 

för en stabil relation mellan leverantör och kund (Kotler et al. 2006). Även om företaget 

förstår vikten av relationen och kundvård betyder det inte att de kunderna behandlas utifrån 

de rätta grunderna. Idag är kunden mer medveten och har mer kunskap om vilka 

valmöjligheter det finns på marknaden. Det innebär att om kunden inte får det den 
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förväntar sig, vänder den sig till någon annan (Griffiths et al. 2001). Företaget behöver 

därför tänka på: 

1. Att ständigt lyssna på kunden och studera dennes beteende för att därigenom erhålla 

kontinuerlig information om kundens behov och hur de förändras. (Sörqvist, 2000).  

2. Att ge god service vilket är tillfredställande för både kunden och leverantören.  

3. Utveckla kommunikationsleden med kunden så att företaget kan urskilja dennes mål 

med relationen.  

4. Vara villig att möta kunden, lyssna och engagera sig i deras situation.  

5. Att genom kurser och utbildningar skaffa uppdaterad kunskap om kundfokus, samt få 

idéer och tips från andra verksamma företag.  

6. Behandla klagomål på ett snabbt och seriöst sätt. Långsam hantering kan medföra att 

kunden söker sig till konkurrenter. (Liswood, 2001).  

Förändringarna kan vara små, men har stor inverkan på kundrelationen.  

3.4.2 Kundmötet 

Mötet, eller interaktionen mellan företaget och kunden kallar Grönroos (2002) för 

sanningens ögonblick. Sanningens ögonblick består av två centrala delar vilka är 

bemötande och kommunikation. Storbacka (2000) menar också att kundmötet är den 

process som skapar mervärde och förstärker relationen. Det gäller därför att mötet bidrar 

med resurser som främjar processen och skapar samverkan mellan kunden och 

leverantören (Grönroos, 2002). Bristfällig förståelse mellan dem kan resultera i förlorade 

affärsmöjligheter, vilket betyder att företaget måste identifiera och kartlägga kundens 

kritiska punkter. En kund kan exempelvis vara missnöjd med mötet men nöjd med 

relationen som helhet vilket har sin grund i att kunden upplever tillfredställelse på olika 

sätt. (Storbacka, 2000).  

Blomqvist et al (1999) menar att företaget måste förmedla rätt och samma budskap inom 

verksamheten och ut till kunderna för att möta framgång. Den kommunikativa aktiviteten 

är därmed av stor betydelse för att skapa rätt innehåll och säkerställa så att rätt information 

förmedlas vid rätt ögonblick (Blomqvist et al. 1999). Vidare menar de att det personliga 

bemötandet i många fall är avgörande för hur kunden uppfattar företaget. Walter och 

Gemünden (2000) menar att företagets medarbetare måste lära sig hur de ska bemöta 

varandra såväl som kunder, förstå kundens behov samt ta tillvara på ny relevant 

information.  

Dialogen är en dubbelriktad process som är till för att kunden och företaget ska resonera 

med varandra. Dialogen bygger på att parterna utvecklar en gemensam förståelse för 

varandra, en slags lärande process som är betydande för att utveckla och behålla 

långsiktiga relationer. (Walter & Gemünden, 2000). Grönroos (2002) belyser även att 

dialogen bygger på en förmåga att diskutera och kommunicera tillsammans för att uppnå 

ett gemensamt mål. Vidare medför en öppen dialog till att företaget kan identifiera kundens 

behov, beteende, kunskap, och förväntningar vilka alla är betydande för att skapa 
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kundtillfredsställelse. (Blomqvist et al, 1999).  Detta bygger mycket på att företaget 

medarbetare besitter en god social förmåga, dels för att kommunicera men också för att 

möta konflikter och utöva empati. (Ibid. ). Således är dialogen en lärande process som 

ständigt måste utvecklas för att kunna anpassas till varje kundrelation.  

3.5 Lojalitet 

Som tidigare nämnt bör företaget se kunden som en resurs som skapar fördelar för hela 

verksamheten. Företaget integrerar således med kunden för att uppnå dennes behov och 

skapa värde. Därför handlar lojalitet om att fokusera alla företagets affärsfunktioner som 

berörs av de värdeskapande processerna. Enligt Donaldsson och O’Toole (2002) har 

relationer även konkurrensfördelaktiga redskap och koncept som har viktiga strategiska 

konsekvenser och möjligheter. Inställningen till relationer kan vara olika, men det 

huvudsakliga målet är att tillfredställa kunden, se dennes behov och skapa värde. 

(Donaldsson & O’Toole, 2002).  

3.5.1 Vad är lojalitet? 

Lojalitet kan i många fall ses som ett abstrakt fenomen som är svårt att definiera. Därför 

har många författare ägnat stor uppmärksamhet kring definitionen av lojalitet. Reichheld 

(2003) definierar lojalitet på följande sätt: ”the willingness of someone – a customer, an 

employee, a friend – to make an investment or personal sacrifice in order to strengthen a 

relationship” (Reichheld, 2003). Denna definition visar att lojalitet kan tolkas på olika sätt 

för att skapa värde och lojalitet, vilket ställer särskilt höga krav på företaget att genom 

olika metoder se kundens beteende och nå fram till denne. Enligt definitionen syftar inte 

heller upprepade köp till att en kund blir lojal. (Reichheld, 2003).   

För att kunna förstå lojalitet, menar Noordhoff (2004), att man måste ta hänsyn till både 

beteendemässig och attitydsmässig lojalitet.  Enligt honom bygger beteendemässig lojalitet 

på ett upprepat kundstöd gentemot ett företag. Ett problem är dock att kundens 

inköpsbeteende inte alltid ger en rättvis bild av lojalitet. Kundens sociala normer och 

situationsfaktorer kan påverka beslutet att ge stöd åt företaget. För att förstå lojalitet och 

dess effekter menar han att företaget även måste ta kundens attitydsmässiga komponenter i 

beaktning. När kunden känner att den verkligen handlar i en butik eller får ett speciellt 

medlemskap i en butik, är det ett mått på beteendemässig lojalitet. Om kunden å andra 

sidan visar känslor för företaget, på grund av tillit eller speciell behandling för att vara en 

bra kund, är det ett mått på attitydsmässig lojalitet. (Noordhoff, 2004). Detta innebär att det 

kan finnas flera olika anledningar till varför kunden är lojal mot företaget. Det kan till och 

med finnas kunder som inte anser att de har en relation till företaget, men har genom 

speciella anledningar behov att anlita deras tjänster. Då krävs det ytterligare något som 

skapar värde för kunden för att den ska utveckla en lojal relation till företaget.  

Det finns även olika barriärer som kan påverka en kunds relation gentemot företaget, eller 

så kallad falsk lojalitet. Söderlund (2001) förklara dem som olika barriärer, så som 

informationsbarriärer, marknadsbarriärer, strukturella barriärer, budgetbarriärer, och 

sociala barriärer. I dessa fall kan kunden ha begränsad information, befinna sig i ett 

begränsat urval av företag, eller befinna sig i ett bundet avtal med företaget som tvingar 

kunden att vara kvar. (Söderlund, 2001). Det är dock svårt att identifiera alla faktorer som 

kan påverka lojalitetsbyggandet, därför är det mycket viktigt för företaget att vara 
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Förespråkare 
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Kund 
Möjlig kund 
Prospekt 

 

medveten om barriärerna för att lättare kunna påverka och förebygga eventuella dilemman 

som kan uppstå.  Ett dilemma kan vara att kundens behov och livssituation förändras vilket 

betyder att företaget behöver vara medveten om vad som påverkar dennes aktiviteter och 

beteenden. (Ibid.).  

3.5.2 Den lojala kunden 

På dagens marknader krävs det allt större bidrag för att tillfredställa kunden för att göra 

denne lojal (Donaldsson & O’Toole, 2001). En vanlig slutsats inom lojalitetsteorier är att 

en lojal kund är en lönsam kund, och lojal kund är en nöjd kund. Detta antagande kan dock 

kritiseras då det inte är säkert att alla nöjda kunder är lojala kunder. Enligt Donaldsson och 

O’Toole (2002) genererar nöjda kunder ofta fler köp och långvarig lönsamhet. Upprepade 

köp skapar dock inte en lojal relation av sig själv.  Söderlund (2001) menar ändå att 

mycket pekar på att kundnöjdhet kan vara en bidragande faktor till kundlojalitet, men att 

det inte är den enda förklaringen (Söderlund, 2001). Zineldin (2000) menar också att 

kunden kan vara nöjd men ändå välja en av företagets konkurrenter. Detta resonemang 

styrks av en undersökning som visar att 75 procent som byter leverantör menar att de varit 

nöjda med sina leverantörer (Storbacka, 2000).  

För att på ett effektivt sätt lyckas behålla kunden måste företaget förstå vilka krav denne 

har, hur denne uppfattar företaget samt vilka behov och förväntningar som denne 

efterfrågar. Detta betyder att företaget måste veta tillräckligt mycket om sin egen 

verksamhet, samt förstå hur och vad de kan erbjuda för att kunden ska bli lojal. (Zineldin, 

2000). Sörqvist (2000) belyser också vikten av att möta kundens behov och förväntningar 

för att skapa lojalitet. Samtidigt blir kundens beteende påverkat av företagets aktiviteter 

gentemot dem. Företaget behöver därför lyssna på kundens problem och önskemål för att 

kunna tillgodose dem eller komma med lösningar. I sin tur bör dessa åtgärder överträffa 

kundens förväntningar (Söderlund, 2001). Om kunden inte blir nöjd kan denne när som 

helst vända sig till en av företagets konkurrenter (Grönroos, 2004).  

Lojalitetsstegen förklarar lojalitetsskapandet i form av 

en trappa där en kund som tidigare aldrig använt sig av 

ett företags tjänster eller produkter klättar uppför en 

stege för att till slut bli en medlem i ett partnerskap 

(Ibid.). Steg ett förklarar en prospekt, en osäker kund 

men som har möjlighet att utvecklas till en möjlig kund. 

När åtgärder vidtagits för att locka kunden och det 

första mötet är avklarat bli således den möjliga kunden 

en kund. Detta är det första steget i att skapa lojalitet. 

För att därefter lyckas omvandla kunden till en klient 

krävs det att företaget utvecklar ett mönster av 

åtskilliga möten. Det är inte förrän företaget kan 

erbjuda en kvalitetssäkrad tjänst som klienten kan 

övergå till att bli en supporter. En nöjd supporter utvecklas sedan till en förespråkare för att 

sist men inte minst sluta ett partnerskap med företaget (Zineldin, 2000). Att vara 

förespråkare, innebär att kunden rekommenderar företaget till andra, så kallad positiv 

word-of-mouth vilket anses vara ett högt mått av lojalitet eftersom kunden på egen hand, 

utan företagets inblandning, hjälper företaget (Ibid.).  

Figur 1.The ladder of customer loyalty. Källa: 

Zineldin. M. (2000). Total Relationship 

Management, s 157.  Egen bearbetning. 
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3.5.3 Lojalitetsmetoder 

En del av lojalitetsutvecklingen är lojalitetsskapande program som används för att 

upptäcka och belöna lojala kunder (Söderlund, 2001). Programmen kan även användas för 

att upprätthålla kundlojalitet eller för att skapa fortsatt värde för speciella tjänster eller 

produkter (Uncles et al. 2003). Vidare är programmen ett hjälpmedel för att hålla kvar 

viktiga kunder vilket lönar sig i längden (Söderlund 2001). Det kan även vara ett sätt för 

kunderna att utveckla en känsla av tillhörighet och ägande, som kan liknas vid ett starkare 

band mellan företaget och kunden (Uncles et al. 2003).  

Det finns idag en uppsjö av olika lojalitetskapande program och metoder. Då 

Redovisningshuset är en relativt liten firma med endast nio medarbetare har jag valt att 

fokusera på lojalitetskapande metoder som skapas genom tjänsteutformning och företagets 

medarbetare, som i sin tur skapar värde för företaget och vidare för kunden.  

Enligt Normann (2000) är nämligen tjänster beroende av de personerna som levererar dem. 

Tjänster, av mer teknisk karaktär, som exempelvis momenten redovisning och deklarering, 

som inte sker under direkt personlig kontakt med kunden, kräver också individuella 

prestationer. Den största svårigheten är dock inte att skapa en tjänst som håller kvalitet. 

Svårigheten ligger i att skapa ett system som gör att det går att skapa en kvalitativ tjänst 

flera gånger om. Det gäller inte bara att tjänsten är av god kvalitet utan också att det mest 

effektiva sättet är att få personalen att agera rätt genom att implementera företagets 

värdegrund. (Normann, 2000).  

Normann beskriver också ett företag som en värdeskapande organisatör vilket betyder att 

relation och produktion är integrerade delar i ett gemensamt värdeskapande arbete för 

kunden.  Ett värdeskapande system ser till kundens behov, och utifrån dessa organiserar 

man företagets resurser så att det skapar värde för kunden. Företaget ser således över vad 

som bidrar till den värdeskapande processen vilket utmynnar i två processer – kundens 

interna verkningsgrad och kundens externa effektivitet. I den interna processen ser 

företaget till exempel på vilka kostnadsbesparingar kunden själv kan göra med hjälp av 

företagets tjänster. Den externa processen – kundens externa effektivitet – syftar till att se 

vad företaget kan göra för kunden så att denne får ut så mycket som möjligt av tjänsten. 

(Normann, 2001).   
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4. Empiri 

Avsnittet börjar med att presentera de respondenter som har deltagit. Jag behandlar också 

det empiriska materialet som har samlats in genom intervjuer och en enkätundersökning.  

Empiri och teorier kommer att jämföras och analyser kommer att ske löpande för att 

utmynna i slutsatser och rekommendationer i den avslutande delen.  

4.1 Presentation av respondenter på Redovisningshuset 

Annika Stenberg är ägare och VD av Redovisningshuset i Hudiksvall AB. Hon startade 

verksamheten 1982, då som enskild firma. 1988 omvandlade hon företaget till aktiebolag. 

Hon arbetar främst med bokföring, konsultation och rådgivning.  

Annette Svensson har arbetat inom företaget i cirka fyra år. Hon är auktoriserad 

redovisningskonsult samt diplomerad familjerättsekonom enligt SRF bestämmelser. Hon 

har tidigare varit egen företagare och inriktar sig främst på redovisnings- skattefrågor för 

mindre och medelstora företag.  

Pia Allert har arbetat hos Redovisningshuset i cirka ett år och har en bakgrund inom 

försäkringsbranschen. Hennes främsta arbetsuppgifter ligger inom området för redovisning 

och bokslut.  

Lars Fältholm anställdes under 2007 men har arbetat inom redovisningsbranschen sen 

1980 – talet. Han är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar huvudsakligen med 

företag inom jord- och skogsbruk.  

Birgitta Aittamaa anställdes också under 2007. Hennes specialområde är 

löneadministration men arbetar även med redovisning samt projektredovisning i vissa EU-

finansierade projekt.   

Birgitta Hultman har arbetat för Redovisningshuset i cirka sex år. Hon arbetar 

huvudsakligen med redovisning för många mindre enskilda firmor och aktiebolag.  

4.2 Presentation av kunderna 

Enkätundersökningen skickades ut till företagets A-kunder, 135 stycken. Efter tre veckor 

hade jag mottagit 56 stycken enkäter vilket resulterade i en svarsfrekvens på 41 procent. 

Nedan följer en kort presentation av kundrespondenterna.   

Kundtyp: Majoriteten av dem som svarade på enkäten är kunder verksamma inom 

enmansföretag (65 procent). 24 procent är företag med färre än tre anställda. Resterande är 

företag med tre eller fler anställda.  

Kundlängd: De flesta av respondenterna har varit kunder hos Redovisningshuset i mellan 

ett till tio år.  

Besökfrekvens och orsak: Urvalet visar att 73 procent av respondenterna har en månatlig 

kontakt med Redovisningshuset. Valet av företag/besöksorsak har främst grundats av 

rekommendationer från andra.  
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Populära tjänster: Redovisingshuset erbjuder tjänster så som; redovising, bokföring, 

bokslut, fakturering, löneadministration och deklaration. Dessa tjänster kompletteras med 

allmän rådgivning och coaching om företagande. Resultatet visar att kunderna främst 

anlitar tjänster inom redovising, bokslut och deklaration. (Enkätundersökning, se bilaga 3).  

4.3 Kundrelationer  

Relationen mellan en kund och ett företag bygger på att båda parter interagerar med 

varandra. Gummesson och Grönroos (2002) beskriver att interaktion, eller kontakten 

mellan parterna är avgörande för att en relation ska uppstå. Att kunden och företaget är i 

kontakt med varandra bygger på en rad olika aktiviteter där parterna samspelar med 

varandra. När kunden inser att företagets tjänster, produkter eller service är givande kan 

relationen utvecklas. Grönroos (2002) menar också att relationer skapar fördelar som 

förtroende, sociala fördelar och särskilda förmåner för kunden. Redovisningshusets 

medarbetare har olika syner på hur en kundrelation uppstår. Stenberg belyser att trygghet 

är det som skapar en kundrelation . Kundrelationer beskrivs också som; när kunden känner 

sig bekväm, ömsesidigt gillande, och samarbete mellan två parter. De förklara också att det 

måste finnas gemenskap mellan två personer, som de anser byggs upp genom förtroende 

och öppenhet (Intervju RHAB). Jag anser att respondenternas olika ”definitioner” berör det 

som både Gummesson och Grönroos definierar som kundrelation. Redovisningshuset har 

en stabil kundstock som besöker dem flera gånger per år vilket tyder på att de samspelar 

med varandra. Under denna interaktion sker ett utbyte av information som medför att 

företaget kan utföra de tjänster som kunderna anlitar dem för att göra. För att skapa nära 

och värdeskapande relationer, belyser Parvariyar (2001), också vikten av ömsesidigt utbyte 

och att hålla löften vilket också Redovisningshusets medarbetare försöker arbeta med.  

Enligt Stenberg bör företagets mål vara att skapa trygghet och förtroende. Detta betyder att 

alltid bistå kunden med de bästa tjänsterna, kvaliteten och proffsigt bemötande, så att 

företaget kan vinna trovärdighet. Hon vill stärka kundrelationen genom att bemöta kunden 

på rätt sätt. Varje möte ska inledas med att fråga kunden om vilka förväntningar denne har 

och att i slutet av mötet låta kunden, kort, sammanfatta innehållet för att vara säker på att 

kunden och konsulten förstår varandra (Intervju RHAB). Företaget måste bemöta kunden 

på rätt sätt, det vill säga att förstå samt uppfatta kundens särskilda behov och vad som 

skapar värde för denne. Även företagets kompetens och agerande vid kundmötet är mycket 

betydelsefulla funktioner (Walter & Gemünden, 2000). Jag anser därmed att Stenbergs 

förhållningssätt stämmer överens med teorierna för att bygga upp långsiktiga 

kundrelationer.  

Vad anser då kunderna om relationen till 

Redovisningshuset? Majoriteten av 

respondenterna har en positiv uppfattning av 

relationen.  Flera av dem beskriver att de får 

ett vänligt bemötande av företaget samt att de 

tycker att företaget består av kompetenta och 

trevliga individer. De belyser även att servicen 

fungerar bra och att de känner sig trygga i 

relationen samt över hur uppgifterna blir 

utförda. Vidare beskriver de att personalen är 

lätttillgänglig och att de alltid har svar på de 
Diagram 1: Beskriver fördelningen av viktiga egenskaper i 

en kundrelation. Källa: Enkätundersökning. 



 

25 

 

frågor som uppstår. Genom att ha en bra kundrelation anser flera respondenter att de får ett 

ökat mervärde (Kundundersökning, se bilaga 3). En av företagets kunder skriver: ”Jag lär 

mig mer om företagande och det är utvecklande”. Vissa anser även att de känner sig 

tryggare i sitt eget företagande. Majoriteten menar att mervärdet ökar då de kan ägna sig åt 

det som är betydande  för sitt eget företagande samt att de slipper ödsla tid på 

pappersarbete och att de på så vis även får en effektiv verksamhet som är lönsam. ”Bättre 

ekonomisk planering som leder till högre lönsamhet och vinst”, skriver en respondent 

(Kundundersökning, se bilaga 3). Grönroos (2002) förklarar att relationer bör skapa 

förtroende och tillit som i sin tur ökar säkerheten och minskar kundernas oro. Han förklarar 

också att relationer kan skapa sociala fördelar, vänskapsband, hög prioritet och särskilda 

förmåner. Diagram 1 visar att bemötande och service ligger på första plats som viktiga 

egenskaper i en kundrelation. Tätt därefter kommer kvalitet, trygghet och tillgänglighet 

som viktiga faktorer. Detta är även egenskaper som kundrespondenterna anser att 

Redovisningshuset är duktiga på att tillhandahålla.  

Kunderna har visat sig väldigt nöjda med 

Redovisningshuset. Men finns det ingenting 

som behöver förändras? Nej, i alla fall inte 

anmärkningsvärt, då det endast är nio procent 

(se diagram 2) som anser att det finns något 

som de vill förändra. En av respondenterna 

efterfrågar bättre och smidigare kontakt med 

företaget, så som direktnummer till sin konsult. 

Några av respondenter som är lokaliserade i 

Stockholmregionen efterfrågar även mer lokal 

närvaro. Den mest önskade förändringen är 

slutligen enklare balans- och resultatrapporter 

samt mer företagsrådgivning 

(Kundundersökning, se bilaga 3).  

Respondenterna på Redovisningshuset tror, tvärtom, att kunderna önskar andra 

förändringar. Det framkommer till exempel att de har en förmåga att inte hålla vad de lovar 

och att de inte alla gånger levererar i tid, samt att de i viss bemärkelse kan vara slarviga 

(Intervju RHAB). Därmed krävs det förändringar på många håll, anser flera av de 

intervjuade. Dessa förändringar belyses främst som; bättre kontakt med kunden; mindre 

fokus på produktionen; att se vad kunden egentligen behöver; möta kundens förväntningar 

(Intervju RHAB).  Grönroos (2002) hävdar att relationer framförallt kännetecknas av en 

viss attityd och inställning. Det handlar om att se vad man kan göra för kunden och vad 

denne och företaget kan skapa tillsammans. En inställning som bygger på att stärka 

relationen kan därmed skapa konkurrensfördelar. Trots kundernas goda inställning till 

Redovisningshuset har flera av dem synpunkter på åtgärder och förbättringar vilka 

sammanfattas som följande (kundundersökning, se bilaga 3):  

 Fler kurser och ”teach-in” kvällar. Frukostmöten för att skapa samhörighet med 

andra, bolla frågor och få information.  

 Förstärka samarbetet. Få fler tips och idéer.  

 Lokalt kontor i Stockholm. Antyder att de saknar kontakt med företaget och att de 

endas känner sig som ett kundnummer.  

 Uppföljande och redovisande möten angående sitt företag, framtidsplaner etc. som 

de, tillsammans med sin konsult, kan planera in cirka två gånger per år.  

Diagram 2: Visar fördelningen av respondenternas åsikter 

angående förändringar. Källa: Enkätundersökning. 
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 Efterfrågar revisorkompetens 

 Mer kontinuerlig kontakt med företaget för att få reda på hur räkenskaperna ser ut. 

”Genom att ha kontinuerliga samtal om mina räkenskaper eller exempelvis 

restskatt kan jag vara mer förberedd inför framtiden och på så sätt planera min 

ekonomi bättre”, skriver en respondent (Kundundersökning, se bilaga 3).  

4.4 Kvalitet 

Nivån på vad som klassas som bra respektive mindre bra kvalitet går alltid att spekulera i. 

Idag måste företag leverera högklassiga tjänster och produkter som möter kundernas 

förväntningar. Att leverera god service som skapar värde och ökar den upplevda kvaliteten 

är också av stor betydelse. Det gäller således att företaget är tydliga med vad de ska 

leverera och därefter leverera vad de säger. Kvalitet, enligt Grönroos (2002), är just vad 

kunden upplever att det är. Kvalitet anses också i många fall vara nyckeln till framgång 

och för att företagets framgångsfaktor ska vara kvalitet måste alla aktiviteter inom 

företaget samverka och organiseras. Kundens upplevda kvalitet skall överträffa den 

förväntade kvaliteten vilket kan ske utifrån funktionell kvalitet – hur kunden får del av 

tjänsten och teknisk kvalitet – vad kunden får del av, samt företagets image.  

Redovisningshuset anser att det är mycket viktigt att höja kvaliteten på företagstjänster och 

att de måste förbättra sina rutiner för att leverera den perfekta tjänsten. Stenberg tror dock 

att företagets kunder kan tillåta sämre kvalitet på tjänsterna om de ger trevligt bemötande 

och service. Hon menar också att det är svårt att alltid möta kundens förväntningar då 

kunden inte levererar rätt uppgifter till dem. Detta kan resultera i att det tar längre tid att 

slutföra en uppgift och att leveransen till kunden blir försenad. Hon belyser att mötet är 

deras viktigaste hjälpmedel och lägger stor vikt vid att låta kunden sammanfatta mötet. På 

så vis får konsulten förståelse för vad kunden förväntar sig (Intervju RHAB).  

Enligt enkäten anser 34 procent att Redovisningshusets service- och tjänstekvaliteten är 

mycket bra, respektive 50 procent att den är bra.  De som lämnade kommentarer skriver att 

” det känns som företaget arbetar aktivt med att förstärka kvaliteten” och ”kvaliteten 

uppfyller mina behov och den måste vara bra efter som det inte har varit några problem 

med myndigheterna”(Kundundersökning, se bilaga 3).  

Hela 95 procent svarade att kvaliteten på företagets tjänster motsvarar deras förväntningar 

(Kundundersökning, se bilaga 3). ”Det vi betalar för får vi utfört”, skriver en respondent. 

En annan menar att ” jag tar upp eventuella problem om det skulle uppstå” medan en 

tredje skriver att ”det har aldrig blivit några fel”. Det är endast 5 procent som anser att den 

upplevda kvaliteten inte möter deras förväntningar.  Respondenterna kommenterar att ” jag 

får den hjälp jag begär” samt att ” företaget informerar alltid om ledighet eller annan 

frånvaro vilket gör det lättare att planera”. Någon menar att visa ärenden har tagit längre 

tid men att de alltid har fått den hjälp de behöver. Vissa anser också att ” hjälpen finns 

alltid att få och man får alltid svar på sina frågor”. ”Nej, jag tycker inte att jag får 

tillräckligt med individuell service”. De positiva aspekterna är att kunden alltid får 

uppmärksamhet och att Redovisningshuset har en förmåga att sätta sig in i och förstå 

kundens individuella verksamhet (Kundundersökning, se bilaga 3).  

Enkätundersökningen visar klart och tydligt att majoriteten av respondenterna anser att 

Redovisningshuset tjänster motsvara deras förväntade kvalitet. När jag läser mellan 
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raderna känner jag dock att det är den funktionella kvaliteten som fungerar bäst, med andra 

ord, hur tjänsterna förmedlas och inte vad det är som förmedlas. Det kan bero på många 

saker men jag tror att det främst beror på att kunderna inte har så stor förståelse för 

redovisningsarbete. De är främst glada för att de får god service, bra bemötande och att 

någon annan tar hand om deras ekonomi. Det kan också, enligt mig, bero på att 

Redovisningshuset har en god relationsnivå med sina kunder vilket gör att de accepterar 

sena leveranser och mindre fel. Redovisningshuset är medvetet om detta och belyser att de 

vill förbättra leveranserna men de tror också att kunden kan acceptera mindre fel om 

servicekvaliteten är perfekt (Intervju RHAB). Tyvärr kan ingen utläsa vad kunderna 

kommer att tycka i framtiden och jag anser därför att Redovisningshuset måste tänka på att 

leverera utmärkt kvalitet så att de tre kvalitetsdimensionerna: funktionella, teknisk och 

image kan genomsyra samtliga delar av verksamheten. På så vis kan företaget förebygga 

framtida missöden, stärka konkurrenskraften och även öka tryggheten för så väl kunderna 

som de anställda.  

4.5 Kundtillfredsställelse genom kundvård och kundmötet 

”En mental subjektiv upplevelse hos kunden som helt baseras på kundens 

uppfattning”(Sörqvist, 2000: 33) 

Sanningens ögonblick, interaktionen eller kundmötet, är i många fall ett avgörande 

moment. För att kunden ska bli tillfredställd krävs det en rad olika funktioner - pålitlighet, 

lyhördhet, kompetens, tillgänglighet, trevligt uppträdande, kommunikation, trovärdighet, 

trygghet och rättelse – som jag tror kan förmedlas genom kundvård och bemötande. Likt 

kvalitetsarbete måste man även i denna process leverera ett högt värde till kunden. Detta 

värde skapas genom att leverera det man lovar och på så vis minimera skillnaden mellan 

vad kunden förväntar sig och vad kunden verkligen får. Flera författare nämner att 

företaget måste tänka på att lyssna på kunden, studera dennes beteende, erhålla information 

från denne, ge god service, kommunicera, föra en öppen dialog, möta kunden, engagera sig 

i kunden, utbilda sig, behandla klagomål etc. för att lyckas tillfredställa kunden. (Grönroos, 

2002; Gummesson, 2002, Storbacka, 2000; Blomqvist et al, 1999).  

Stenberg brinner för kundmötet, en egenskap som hon vill att varje medarbetare skall 

utveckla och tycka om att arbeta med. Vidare vill hon att de ska arbeta med rådgivning, 

inte av det rådgivande slaget utan att de ska ha ett coachande förhållningssätt i mötet, där 

de pratar och lyssnar mer på vad kunden behöver och vill få ut av relationen. Därför har 

hon låtit sina medarbetare gå kurser för att lära sig mer om detta. Redovisningshuset satsar 

således mycket på att utveckla relationen till sina kunder med hjälp av bemötande. Genom 

att kommunicera aktivt, känna in kunden, lyssna och föra en öppen dialog, tror flera av 

Redovisningshusets medarbetare att de kan bygga upp goda relationer till sina kunder. De 

tror också att detta kan bidra till att de möter kundernas förväntningar (Intervju RHAB).  

Respondenterna inom Redovisningshuset beskriver att de försöker vårda sina relationer 

genom att leverera ett bra jobb, uppmärksamma kunden vid speciella tillfällen, vara ärliga, 

samt hålla sig inom lagens ramar. Som för alla företag framkommer det klagomål från 

kunden, denne har inte blivit nöjd eller tillfredställd. Stenberg beskriver att det då är viktigt 

att försöka reparera skadan. Hon medger dock att hon ibland försummar kunderna och för 

att gottgöra dem ger hon dem något extra. Redovisningshuset försöker alltid åtgärda sina 

misstag, berättar samtliga respondenter. ”Det är viktigt att förespråka att kompetensen 
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finns inom företaget”, säger Aittamaa. Svensson beskriver att hon tidigare tagit åt sig 

mycket av kundernas kritik istället för att fokusera på det verkliga problemet. Idag försöker 

hon istället ta distans till klagomålen, fokusera och försöka lösa det så snabbt som möjligt. 

Allert anser att kunden för det mesta har rätt, men om det visar sig att denne har fel är det 

viktigt att säga ifrån (Intervju RHAB).  

Att vara redovisningskonsult innebär en rad olika möten med kunder. Respondenternas 

arbetsvecka består av möten med kunder, ibland bara en gång per månad, eller flera gånger 

i veckan.  När de inte träffar sina kunder arbetar de med att fullfölja sina arbetsuppgifter 

och då med löpande kontakt med kunden via telefon eller mejl. Då kundkontakten är så 

pass varierande menar respondenterna att de måste hålla en öppen dialog med kunderna. 

”Det gäller att förstå varje kunds enskilda behov och samtidigt få en överblick över hur 

dennes verksamhet fungerar”. De menar också att det är viktigt att fullfölja alla frågor, 

både de som kunden har, och de frågor som Redovisningshuset behöver ha svar på för att 

kunna utföra ett bra arbete (Intervju RHAB).  

Varje kund är annorlunda, de har olika behov och olika önskemål. Allert berättar att hon 

försöker anpassa kundmötet beroende på kundens önskningar. ”Vill kunden bara ha 

mejlkontakt, så anpassar jag mig till det”, säger hon. Fältholm å andra sidan menar att 

mötet med kunden är simplare än man tror. Han menar att kunden huvudsakligen 

uppskattar att de får träffas utan att behöva boka tid och att mötet sker under trevliga 

förhållanden. Flera av dem beskriver också att det är viktigt att mötet inte ska känns som 

ett måste för kunderna och att det därmed är viktigt att få dem att känna sig bekväma i 

relationen (Intervju RHAB). Enligt enkätundersökningen visar det sig att flera av 

respondenterna får ett ökat mervärde. De beskriver att de genom att anlita 

Redovisningshuset ” lär sig mer om företagande; det skapar trygghet att veta att någon 

med kompetens tar handom den ekonomiska delen; kan fokusera på det jag är proffs på; 

enklare att driva företag; bättre ekonomisk planering”(Kundundersökning, se bilaga 3).  

Dyker det aldrig upp några problem? Stenberg erkänner att det visst finns vissa brister när 

det kommer till behandlingen av kunder. Hon säger att spontana kundmöten, under 

stressade situationer, ofta resulterar i sämre bemötande. Denna situation är en svår 

balansgång mellan att bemöta kunden på rätt sätt och samtidigt skapa tid för att leverera i 

tid. ”Kunden köper sig fri från ett ansvar”, berättar hon. Stenberg vill, som tidigare nämnt, 

att samtliga medarbetare ska ha ett coachande förhållningsätt vid kundmötet. Men 

anammar medarbetarna denna metod? Fältholm tror att kunderna tyvärr inte är så 

intresserade av vad han gör. ”Kunderna vill bara få det gjort”, säger han. Trots denna tro 

på kundernas attityd har han lyssnat på Stenbergs ord, men medger att han är dålig på att 

följa dem. Han försöker istället titta kunden i ögonen för att försöka få denne att lita på 

honom som konsult. Inte alla, men flera av respondenterna på företaget nämner just 

Stenbergs önskade metod och att de försöker använda sig av den. De vet dock inte om den 

fungerar och försöker därför känna av varje kund så mötet förblir lättsamt och bra (Intervju 

RHAB).  
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Vad tycker då kunderna? Flertalet (se diagram 

3) av respondenterna anser att 

Redovisningshusets bemötande är mycket bra 

(52 procent) respektive bra (41 procent). En 

respondent skriver: ”Bemötande är mycket 

bra. De visar ett stort intresse och ansvar för 

uppgifterna”. En annan respondent meddelar: 

” det finns ingen tid till prat då ni verkar 

stressade”. En tredje skriver: ”det är svårt att 

bedöma deras bemötande då jag känner dem så 

väl”. Flera av respondenterna skriver också att 

Redovisningshuset har ”kunnig personal”, 

”ligger långt framme kompetensmässigt” samt 

att bemötandet är ”glatt, positivt och med 

mycket hög närvaro”(Kundundersökning, se bilaga 3).  

Det finns inte mycket att tillägga när det 

kommer till om Redovisinghuset tillgodoser 

kundens behov eller inte. Hela 91 procent 

menar nämligen att deras behov blir 

tillgodosedda (se diagram 4).  

För att binda ihop detta avsnitt kommer jag att 

utgå från några viktiga huvudpunkter som 

Liswood (2001) och andra författare belyser 

som extra viktiga vid kundvård, kundmötet 

och kundtillfredsställelse.  

1. Lyssna och studera beteende för att erhålla information, identifiera behov, beteende 

budskap och förväntningar, samt ge god service. Jag anser att Stenberg har ett 

gediget engagemang när det kommer det till just kunderna. Hon vill utveckla så väl 

kunderna som medarbetarna. Flera av respondenterna meddelar också att de 

försöker vara lyhörd och identifiera kundernas enskilda behov. Att ge god service 

kan vara avgörande för hur kunderna uppfattar företaget. Bristfällig förståelse 

mellan kunden och företaget kan till exempel resultera i förlorade 

affärsmöjligheter, menar Grönroos (2002). Vidare kan en kund vara missnöjd med 

mötet men nöjd med relationen som helhet vilket har sin grund i att kunden 

upplever tillfredställelse på olika sätt. (Storbacka, 2000). Som sagt, tillfredställelse 

grundar sig i hur varje enskild kund uppfattar det. Jag menar därmed att det är 

viktigt att Redovisningshuset, som de också anser att de gör, känner in varje kund 

för att urskilja dennes specifika behov. Samtidigt tror jag att det är viktigt Stenberg 

utlyser företagets gemensamma grund så att hennes medarbetare verkligen känner 

vad de arbetar med för mål, vilken vision de har, samt vilket gemensamt 

förhållningssätt de ska ha gentemot sina kunder. Trots att Redovisningshusets 

kunder har en nära ofattbart positiv bild av företaget, måste Redovisningshuset 

arbeta med detta. Dels för att kunderna ska känna att hela organisationen och varje 

konsult genomsyras av samma värderingar.  

2. Att utveckla kommunikationen, hålla en öppen dialog samt skapa rätt innehåll vid 

rätt ögonblick är en tredje punkt att tänka på. Att förmedla rätt och samma budskap 

Diagram 3: Visar respondenternas åsikter om företagets 

bemötande. Källa: Enkätundersökning.  

Diagram 4: Beskriver om R-H möter deras behov. Källa: 

Enkätundersökning. 
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inom verksamheten och ut till kunderna för att möta framgång är mycket viktigt, 

enligt Blomqvist et al (1999). Nu återkommer vi till det som Redovisningshuset 

bedömer att det försöker arbeta med – kommunikation, och att hålla öppen dialog. 

Jag tror dock att respondenterna har olika sätt att bemöta kunden. Detta kanske 

beror på sin egen sociala förmåga och hur bra man är på att uppfatta vad just 

kunden vill ha. Det finns ju faktiskt kunder som inte vill kommunicera genom 

samtal, utan hellre tar allt via mejl. Jag anser att detta kan påverka hur uppgifterna 

blir lösta och hur man uppfattar kunden. Jag vet själv att ett textmeddelande kan 

tolkas på olika sätt beroende vem det är som läser det. Kommunikationen, eller den 

information som ska tolkas kan på så vis bli missvisande eller feltolkas, som i sin 

tur kan leda till att tjänsten inte uppfyller de behov som kunden från början har 

hoppats på.  Så vem bär ansvaret? Som tidigare bör företaget läsa in kundens behov 

och beteende och utifrån det urskilja vad kunden vill ha. Jag anser trots detta att 

ansvaret ligger hos båda parter att uppgifterna blir korrekt gjorda. Kunden har ett 

ansvar att leverera material och företaget har ansvar att slutföra tjänstens syfte. 

Hela processen bygger således på ett gott samarbete.  

3. Att gå kurser och att utbilda för att få nya förhållningssätt, idéer och tips. Jag anser 

att Redovisningshuset försöker utveckla sitt förhållningssätt vid kundmötet genom 

att utveckla medarbetarnas coachande egenskaper. Stenberg har, som tidigare 

nämnt, en vision om att varje medarbetare ska fråga kunderna om deras 

förväntningar, och låta dem sammanfatta mötet. Hon deltar i kurser, och låter även 

sina medarbetare delta i dessa. Men hur intresserade är egentligen hennes 

medarbetare av detta? Och kan det inte vara, som det gamla ordspråket säger; svårt 

att lära en gammal hund att sitta? För att det ska ske förändringar måste även 

personerna det berör vara villiga att förändras. Jag får känslan av att några men inte 

alla är intresserade av Stenbergs idéer. Vissa lyssnar till dem, men implementerar 

dem inte. Det känns som om medarbetaren som under längre tid har jobbat inom 

branschen har en annan syn på kundrelationen – de vet helt enkelt redan vad som är 

bäst för sin kund, medan den nya medarbetare, som ännu inte känner sina kunder så 

väl – är intresserade av nya metoder och idéer som till exempel coachning i 

kundmötet.  

4. Behandla klagomål snabbt, effektivt och problemfritt. Idag är kunden mer 

medveten och har mer kunskap om vilka valmöjligheter det finns på marknaden. 

Det innebär att om kunden inte får det den förväntar sig, vänder den sig till någon 

annan. (Liswood, 2001). Klagomål kan helt enkelt ställa till det rejält. Om de 

uppstår konflikter mellan en kund och leverantör försöker Redovisningshuset lösa 

det genom att så snabbt som möjligt åtgärda eller gottgöra kunden. 

Kundrespondenterna visar inte heller några tecken på att de är missnöjda. 

4.6 Kundlojalitet 

Reichheld (2003) definerar lojalitet på följande sätt: ”the willingness of someone – a 

customer, an employee, a friend – to make an investment or personal sacrifice in order to 

strengthen a relationship” (Reichheld, 2003). Utifrån denna definition kan 

Redovisningshusets syn på lojalitet inte bara tolkas på ett sätt, utan på flera olika sätt.  
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Redovisningshusets syn på vad lojalitet verkligen innebär varierar. De beskriver bland 

annat lojalitet som ”ärlighet och att för stark lojalitet gentemot företaget kan skapa 

oärliga kunder”. Att lojalitet bygger på ömsesidigt utbyte och således även ärlighet är en 

självklarhet, enligt Stenberg. En annan synvinkel på lojalitet är Aittamaas förklaring: 

”lojalitet handlar om att kunden inte byter redovisningsbyrå”; eller som Allert uttrycker 

det: ”lojalitet handlar om att kunden, trots motgångar, stannar kvar och kämpar vidare”. 

Några av respondenterna beskriver lojalitet utifrån deras förhållningssätt gentemot 

kunderna, till exempel att ”man hjälper kunden i alla situationer”. Enligt teorin är lojalitet 

ett abstrakt fenomen som är svårt att definiera. Enligt mig kan därför samtliga 

respondenters åsikter angående lojalitet vara rätt (Intervju RHAB). 

Vad anser kundrespondenterna om lojalitet?  Den generella uppfattning om vad lojalitet 

innebär är varierande. Flertalet av respondenterna anser att lojalitet handlar om ”att göra 

det bästa för andra”; eller ” att man i förtroende kan vända sig till företaget och veta att 

uppgifterna inte lämnas ut till andra”. Ärlighet, respekt, trofasthet och ärlighet är också 

förekommande förklaringar på lojalitet. Vidare innebär lojalitet ”att stanna kvar hos sin 

leverantör så länge som det finns affärsmässiga förutsättningar; att ställa upp för 

varandra; att det finns en relation trots problem; nöjda kunder återkommer”, anser 

kundrespondenterna (Kundundersökning, se bilaga 3).  

Lojalitet måste ses som både beteendemässiga och attitydsmässiga komponenter. Således, 

hur kunden konsumerar samt vilka känslor företaget frambringar (Nordhooff, 2004). Hur 

arbetar Redovisningshuset med att få lojala kunder? Lojalitet kan även utvinnas av att 

kunden får ett medlemskap eller att kunden får vara med på olika aktiviteter (Grönroos, 

2002). Stenberg säger till en början att de inte använder sig av några speciella metoder så 

kunderna ska bli lojala, i alla fall inte att det är just lojalitetsskapande som ligger till grund 

för vissa aktiviteter. Det framkommer dock att Redovisningshuset bjuder in sina kunder på, 

exempelvis, den kommande inflyttningsfest, äter lunch med dem, samt anordnar kurser där 

kunderna får delta. ”Under hösten anordnade vi en kursresa till Spanien där kunden själv 

fick betala för att delta men där vi bjöd på middag under en kväll”, berättar Stenberg. 

Företagets A-kunder får också rabatterade priser vid merköp (Intervju RHAB). 

Redovisningshuset försöker arbeta med att uppmärksamma varje enskild kund, som till 

exempel födelsedagar. Jag anser således att Redovisningshuset inriktar sig på att kunden 

ska få ut något extra av att vara kund hos dem – en kombination av både beteendemässig 

och attitydsmässig lojalitetsutveckling.  

Så har Redovisningshuset lyckats – har det 

några lojala kunder? Enkätundersökningen 

visar att 89 procent av respondenterna anser 

sig vara lojala kunder (se diagram 5).  

Anledningen till varför de är lojala är 

trygghet. Somliga menar att de är lojala för att 

de rekommenderar företaget till andra. Svaren 

belyses även ”ja, jag är lojal, jag anlitar ju 

dem” och ” jag fortsätter så länge jag är 

nöjd”. Respondenterna beskriver sin lojalitet 

utifrån ett förtroende som finns mellan dem 

och företaget, samt att Redovisningshuset 

visar ett sant intresse för dem som kunder (Kundundersökning, se bilaga 3).  

Diagram 5: Visar fördelningen av lojala och icke lojal 

kunder. Källa: Enkätundersökning. 
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Få av respondenterna menar att de skulle anlita en annan byrå, men bara om det dyker upp 

något som är bättre och billigare. Önskemål om mer lokal närvaro i Stockholm återkommer 

och respondenten menar att den säkerligen kan bli mer lojal om detta önskemål införlivas. 

Enligt respondenterna inger Redovisningshuset också förtroende, vilket är en viktig 

byggsten för att utveckla lojalitet. De beskriver att Redovisningshuset består av 

”kompetent och kunnig personal som alltid håller vad de lovar; kunskap; kvalificerad 

personal”(Kundundersökning, se bilaga 3).  

En vanlig slutsats inom lojalitetsteorier är att en lojal kund är en lönsam kund, och lojal 

kund är en nöjd kund (Söderlund, 2001). Detta antagande kan dock kritiseras då det inte är 

säkert att alla nöjda kunder är lojala kunder. Stenberg tror att en kund som är nöjd kan bli 

missnöjd och därmed lämnar företaget medan en lojal kund kan acceptera små misstag. En 

annan respondent menar att nöjda kunder är mer krävande, aktiva och engagerar sig mer 

för uppgifterna, medan lojala kunder är bekväma. Åsikterna skiljer sig mellan 

respondenterna vilket visar sig när en respondent anser att en nöjd kund tycker att 

relationen är bra, medan en lojal kund anser att relationen är för värdefull för att förlora 

(Intervju RHAB). Att vara kritisk gällande tesen att det inte är säkert att alla nöjda kunde 

är lojala kunder tycker jag är behövligt i detta sammanhang. Jag menar att flera av 

företaget kunder är nöjda och också lojala. Frågan är bara om framtidens förändringar 

kommer orsaka att de som tidigare har varit nöjda kommer vända sig till företagets 

konkurrenter?  

Finns det då någon anledning för 

Redovisningshuset att vara bekymrad över att 

förlora några kunder och finns det kunder som 

kan tänka sig att byta redovisningskonsult? 

Diagrammet ovan (se diagram 5) visar att 

majoriteten av kundrespondenterna är lojala 

kunder. Men om nu möjligheten finns att byta, 

finns det någon anledning till det? Och hur 

många skulle kunna tänka sig att byta 

Redovisningsbyrå? 75 procent av 

respondenterna har inte någon avsikt att byta 

konsult. 23 procent menar att de utifrån olika 

förutsättningar skulle kunna byta konsult (se 

diagram 6).  

Meningarna om varför de skulle tänka sig att byta konsult är dock olika. Några anser att de 

skulle byta konsult om förtroende för och från företaget uteblir. Andra anser att det handlar 

om ett behov som blir mött, om företaget inte möter behoven kommer de således sluta 

anlita konsulten. Några anser även att de kan komma att byta på grund av 

”kostnadsmässiga skäl” eller om ”timmpenningen blir för hög”(Kundundersökning, se 

bilaga 3). Sörqvist (2000) belyser också vikten av att möta kundens behov och 

förväntningar för att skapa lojalitet vilket Redovisningshuset också belyser som mycket 

viktigt för att få lojala kunder (Intervju RHAB). Samtidigt blir kundens beteende påverkat 

av företagets aktiviteter gentemot dem. Företaget behöver därför lyssna på kundens 

problem och önskemål för att kunna tillgodose dem eller komma med lösningar. Detta 

resonemang kan jämföras med Redovisningshuset som anser att lojalitet utvecklas under 

kundmötet. Åsikter som att knyta sig an kunden, återkomma och att mötet innehåller 

Diagram 6: Visar vilka som kan tänka sig att byta konsult. 

Källa: Enkätundersökning. 
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värdefull information för både kunden och företaget, belyses också av flera författare. 

Företaget åtgärder skall i sin tur överträffa kundens förväntningar, vilket Stenberg klart och 

tydligt vill när hon säger: ”Jag vill överträffa kundernas förväntningar för att göra kunden 

trygg i relationen”(Intervju RHAB). 

Majoriteten av kundrespondenterna anser sig vara en lojal kund. En lojal kund är ofta en 

förespråkare av företaget, enligt Zineldin (2000). Att vara förespråkare innebär också att 

kunderna rekommenderar företaget till andra, vilket också klassas som ett högt 

lojalitetsmått, då kunden på egen hand hjälper företaget. Detta kan jämföras med att de 

flesta som är kunder hos Redovisningshuset är det på grund av rekommendationer från 

andra. Jag vill därför påstå att antalet lojala kunder är högt.  

Det finns idag en mängd olika lojalitetsskapande program och metoder. Då 

Redovisningshuset är en relativt liten firma med endast nio medarbetare har jag valt att 

fokusera på lojalitetskapande metoder som skapas genom tjänsteutformning och företagets 

medarbetare, som i sin tur skapar värde för kunden. Det visar sig, trots mindre tro på att 

Redovisningshuset använder sig av lojalitetskapande metoder, att de gör det, anser jag. Inte 

bara att det försöker uppmärksamma speciella tillfällen, anordnar kurser, eller till och med 

kursresor, är ett starkt tecken på lojalitetsskapande aktiviteter. Kunder som anlitar flera 

tjänster åt gången, får också ta del av rabatterade timpriser. Norman (2000;2001) belyser 

också vikten av att lojalitet skapas genom att företaget infinner sig som värdeskapande 

organisatörer.  Jag anser att sätta kunden i fokus, och skapa processer som skapar mest 

värde för kunden, ställer allt högre krav på organisationen att se helheten istället för 

separata insatser. Det är framförallt, när kundens specifika behov blir tillfredställda, och att 

företaget skapar ett stort värde för denne, som kunden blir mer villig att vara lojal. Jag 

menar därmed att det är viktigt att Redovisningshusets samtliga medarbetare går ihop, 

samarbetar och tydliggör hur de ska skapa ännu högre värde för sina kunder. 

4.7 Konkurrenskraft 

Marknaden förändras och skapar dagligen nya konkurrenssituationer vilket ökar betydelsen 

för kundrelationer. Genom att företaget ser kunden som en fördel, förstår vad de kan göra 

för kunden, kan de tillsammans med denne vinna konkurrenskraft. (Gummesson, 2002). 

Relationen med kunden kan således vara den mest effektiva metoden för att bygga upp 

något unikt och hållbart som särskiljer företaget från dess konkurrenter.  

Inför den kommande lagändringen – revisionspliktens avskaffande – står redovisning och 

revisionsbranschen inför stora förändringar. Allt fler aktörer spekulerar angående vilken 

effekt den nya lagen kommer ha på branschen och vilka åtagande som krävs för att behålla 

sina kunder.(AlltomRevision). Jag anser att redovisning är ett ämne som alltid kommer att 

vara aktuellt. Det krävs att företagen är aktiva i debet och kredit arbetet för att kunna följa 

företagets ekonomiska prestanda. Oavsett om ett företag har en ekonomiavdelning eller 

anlitar konsulter krävs således kompetens inom området. Jag menar därför att arbetet som 

redovisningskonsult innebär att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer. I sin tur syftar 

det till att konsulten i fråga inte bara ska ha god kompetens för att klara uppgiften, de 

måste även innesluta servicekänsla, kommunikation och kvalitet i sitt arbete.  

Det nya lagförslaget kommer enligt Allt om Revision (2006), innebära att mindre 

aktiebolag slopar granskningen av företaget och förlitar sig helt och hållet på interna 
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resurser. I sin tur betyder det att både redovisningsföretag och revisionsbyråer får det 

svårare att behålla befintliga kunder och konkurrensen hårdnar. (AlltomRevision, 2006). 

Stenberg anser att det nya beslutet kommer att öka konkurrens betydligt, då revisorerna 

kommer att jaga fler av deras kunder. Vi kommer tillsammans med revisionsbyråerna att 

slåss om kunderna”, säger hon.  För att öka konkurrenskraften vill Stenberg höja kvaliteten 

på samtliga tjänster samt förbättra servicen. Hon vill också arbeta mer med trygghet, 

känsla och engagemang. ”Då kommer vi att lyckas”. Hon visar dock en viss oro då hon 

känner att en del medarbetare inte vill arbeta med dessa ledord (Intervju RHAB).  

Redovisningshuset, som inte är det billigaste alternativet på marknaden, måste ställa höga 

krav på sig själva för att möta kundens förväntningar. Enkätundersökningen visar att flera 

av kundrespondenterna är nöjda och känner att deras förväntningar blir tillgodosedda samt 

menar att de är lojala kunder (Kundundersökning, se bilaga 3). Lojala kunder, enligt ovan, 

innebär minskad priskänslighet. Jag menar därmed att den viktigaste aspekten inte är att 

sänka priset på tjänsterna, utan att Redovisningshuset måste fokusera på det som stärker 

relationerna ytterligare för att skapa mervärde enligt kundernas förväntningar.   

Stenberg förklarar att företaget inte ägnar sig åt någon extern marknadsföring. ”Kunderna 

har kommit hit efter att ha fått rekommendationer från andra kunder”, säger hon (Intervju 

RHAB). Detta stämmer överens med enkätundersökningen (Kundundersökning, se bilaga 

3) – majoriteten har besökt Redovisningshuset på grund av att de fått rekommendationer 

från andra vilket kan också jämföras med lojalitetsstegens olika faser som menar att en 

förespråkare av företaget sprider positiv word-of-mouth, med andra ord hjälper företaget, 

och klassas därför som en väldigt lojal kund (Zineldin, 2000).  

Eftersom Redovisningshuset inte ägnar sig åt extern marknadsföring, anser Stenberg, att 

samtliga medarbetare måste bli bättre på att se kundens individuella behov, coacha denne 

och fokusera på kundmötet. Hon ser att det kan bli företagets främsta konkurrensfördelar 

(Intervju RHAB). Att arbeta med att möta kundens behov, överträffa kundens 

förväntningar samt skapa mervärde är funktioner som nämns inom både kvalitetsarbete, för 

att lyckas tillfredställa kunden och skapa lojala kunder (Gummesson, 2002; Grönroos, 

2002). Jag anser således att Redovisningshuset har god förståelse och insikt för att lyckas 

stärka dess position på marknaden.  
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5. Avslutande del 

I detta avsnitt framför jag reflektioner och rekommendationer som jag anser kan vara 

användbara för Redovisningshuset fortsatta arbete med kundrelationer och 

konkurrensfördelar. Vidare följer en återkoppling till uppsatsens huvudsakliga syfte och 

vilka slutsatser som jag har kommit fram till. Jag avslutar detta kapitel med idéer för 

fortsatt forskning och egna reflektioner av arbetet.  

Nedan presenterar jag kortfattat de reflektioner och rekommendationer som jag har kommit 

fram till efter att ha redogjort och analyserat uppsatsens olika delar – kvalitet, 

kundtillfredsställelse, lojalitet, och konkurrenskraft. Meningen är att slutsatserna ska ge 

svar på frågeställningen som uppsatsen inleddes med.  

5.1 Reflektioner och rekommendationer 

Relationer förstärks inte bara av att den upplevda kvaliteten är större än den förväntade 

kvaliteten, att företaget vet hur de ska möta kundens behov, eller att de vet hur de kan göra 

en nöjd kund till en lojal förespråkare, nej, dessa funktioner skapar i sin tur också 

konkurrensfördelar.  

Jag anser att Redovisningshuset har lyckats bygga upp goda relationer till sina kunder. I 

första hand tack vare att företagets medarbetare har goda insikter i vilka kundernas behov 

är. I andra hand för att företagets ledning har en innovativ inställning till att skapa nya 

metoder för att stärka samarbetet mellan kunderna och företaget.  Trots att företagets VD 

känner ett stort engagemang inför kundbemötande och relationer måste engagemanget 

genomsyra hela verksamheten, vilket jag ser brister i efter denna undersökning. Det visar 

sig också att företaget arbetar med lojalitetsskapande aktiviteter som främjar 

kundrelationen, trots att de inte är medvetna om det.  

Enkätundersökningen visar att kundrespondenterna är nöjda, tillfredställda och lojala. Flera 

av kunderna visar också att de vill ha ett ökat tjänste- och serviceutbud i form av fler 

kurser, tips och idéer samt bredare kompetens inom andra områden som i sin tur kan stärka 

deras företagande och samarbete med Redovisningshuset Det är således väldigt viktigt att 

Redovisningshuset tar del av dessa synpunkter och visar kunderna att de är beredda att se 

över sitt utbud allt eftersom efterfrågan ökar Jag anser dock att företaget får ta 

enkätundersökningen med en nypa salt eftersom svarsfrekvensen var låg (41 procent) 

vilket kan innebära att många av dem som inte har svarat har andra åsikter än det som 

framkommit. Jag menar därför att Redovisningshuset, på egen hand, måste tänka på att 

försöka utläsa om det positiva resultatet verkligen stämmer för att på så sätt kunna urskilja 

de kunder som inte ser positivt på relationen med dem.  

 Hur kan Redovisningshuset arbeta för att stärka sina kundrelationer ytterligare, som 

ett led i att öka sin konkurrensförmåga? 

I mötet med Redovisningshuset är det relationen till konsulten som kan vara avgörande. 

De måste därför arbeta med att sammanställa en gemensam värdegrund som kan verka som 

en ram för attityder och inställningar inför mötet med kunden. Detta kan bidra till att 

kundens trygghetskänsla och förtroende ökar gentemot företaget, och dessutom att det är 

samma förhållningssätt som gäller oavsett vilken konsult kunden väljer att kontakta.  
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Rekommendation 1: Utveckla en tydligare affärsidé, vision som speglar 

Redovisningshusets intresse för kundrelationer och lojalitet. Den ska även utrycka viktiga 

aspekter i deras tjänsteerbjudande så som kvalitet och att de verkligen vill tillgodose och 

hjälpa kunden med dennes specifika behov. Jag anser också att Stenberg tillsammans med 

sina medarbetare bör diskutera och skriva ner företagets värdegrund – vad de vill stå för, 

förmedla och utveckla – för att på ett tydligare sätt arbeta mot samma mål.  

Tjänsterna som Redovisningshuset tillhandahåller är snarlika de tjänster som företagets 

konkurrenter erbjuder. För att skapa konkurrensfördelar och stärka relationerna med sina 

kunder inför framtidens utmaningar, anser jag, att företaget ska visa sitt engagemang i 

denna process genom att använda just coaching. Coaching kan inte bara användas som en 

metod i kundmötet, utan också som ett sätt att stärka den upplevda kvaliteten hos 

kunderna, samt öka den värdeskapande processen för att kunderna ska bli lojala. Det finns 

även möjligheter för Redovisningshuset att utveckla sina kunskaper inom coaching för att 

inför framtiden erbjuda tjänster inom coaching. Kunderna kan få möjlighet till personlig-, 

ledarskaps-, och företagsutveckling.  

Rekommendation 2: Utbilda intresserade medarbetare till certifierade coacher så att de kan 

agera som coacher i kundmötet. Erbjuda coaching som en tjänst. Att tillhandahålla en ny, 

och även modern tjänst skapar konkurrensfördelar och lockar nya kunder.   

Inför den nya förändringen – slopad revisionsplikt – är det viktigt att identifiera de 

kunder som inte längre behöver en revisor. Jag anser nämligen att de som inte längre är i 

behov av en revisor kommer att vända sig till redovisningsbyråer, dels för att regelverket 

som finns och för att få bättre kontroll över sin ekonomiska prestanda. De kunder inom 

Redovisningshuset som idag har en revisor kan i framtiden således kräva att de gör en 

djupare granskning av deras balans och resultatrapporter, bokslut eller deklarationer. Jag 

menar därför att det är viktigt att Redovisningshuset försöker utveckla ett sätt för att 

utesluta fel och höja kvaliteten på tjänsterna.  

Rekommendation 3: Identifiera kundens framtida revisionsbehov. Det kan således visa sig 

att de vill ha en granskning för trygghetskänslans skull. Detta kan Redovisningshuset då ha 

möjlighet att ge dem.  

Idag sker Redovisningshusets kontakt med sina kunder via personliga möten, telefon 

eller mejl. För att förenkla vägen mellan tjänsteservice och tjänsteutförande kan 

Redovisningshuset utveckla nya vägar för att förenkla processen både för sig själva och för 

kunden. Jag tänker på alla banker som idag har serviceorienterade och lojalitetskapande 

tjänster så som internetbank, kreditkort och telefonbank där kunden själv kan utföra sina 

bankärenden. Redovisningshuset kan således utveckla en webbplats, där varje kund har en 

egen inloggning för att kunna registrera sina ärenden, boka tid för möten, förmedla viktiga 

uppgifter som företaget behöver och för de kunder som kan, själv bokföra. Denna metod, 

anser jag, både kan öka den interna som den externa effektiviteten, öka tillgängligheten, 

samt användas som värdeskapande medel för att få fler lojala kunder. Detta kan också 

bidra till att nya kunder lockas till företaget och är därmed ett starkt konkurrensmedel mot 

andra redovisningsbyråer.  

Rekommendation 4: Utveckla kontaktvägarna mellan företaget och kunderna.  
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Redovisningsbranschen förmedlar tjänster, tjänster som ska tillgodose kundens behov, 

möta deras förväntningar, och helst av allt överträffa dem. Följaktligen befinner sig 

Redovisningshuset i en situation där de både ska göra rätt enligt lagens regelverk, samt 

förmedla service och gott bemötande. Oavsett vilket serviceföretag jag möter – det kan 

vara kiosken nere på hörnet, eller någon som sitter i kassan på en bank – så förundras jag 

ibland av vilket dåligt bemötande jag kan få. I min värld bör alla som jobbar med service 

förmedla god service. Vissa är födda med ett naturligt trevligt bemötande, eller så lär man 

sig med tiden. Jag anser också att det handlar om sunt förnuft. Precis som respondenterna 

på Redovisningshuset säger – bemöt kunderna på samma sätt som du själv vill bli bemött. 

Inom Redovisningshusets väggar finns det kompetent personal, och sunt förnuft som kan 

utveckla den bästa servicen. Jag menar bara att inställning och attityden måste förändras. 

Om de har tappat intresset, så måste de hitta det igen. Som teoretikerna säger att det är vad 

kunden upplever att det är. Eller att kvalitet sägs vara nyckeln till framgång. Jag anser dock 

att nyckeln till framgång ligger i Redovisningshusets sunda förnuft och hur de väljer att 

arbeta med kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet.  

5.2 Slutdiskussion 

I detta avsnitt följer en återkoppling till uppsatsens huvudsakliga syfte och vilka slutsatser 

som jag har kommit fram till. Syftet med denna uppsats var att i första hand att belysa 

viktiga faktorer som ligger till grund för att utveckla långsiktiga kundrelationer och 

undersöka hur Redovisningshuset i Hudiksvall AB använder sig av dessa.  

Jag anser att jag med hjälp av insamlad litteratur har funnit teorier som förankrar viktiga 

faktorer för att utveckla långsiktiga kundrelationer. Under studiens gång har jag även fått 

insikt i att dessa faktorer är betydelsefulla för att också underhålla samt bevara 

kundrelationer. Det har också visat sig att samtliga faktorer är nödvändiga för att bygga 

upp hållbara konkurrensfördelar. Jag menar också att utförda intervjuer antyder att 

Redovisningshuset använder sig av beståndsdelar utifrån kvalitets-, kundtillfredsställelse- 

och kundlojalitetsteorierna. Företagets respondenter har blandade åsikter angående de 

faktorer som studien bygger på. De visar ändå stor förståelse och insikt i hur de kan arbeta 

för att bygga starka och långsiktiga relationer till sina kunder. Jag anser också att företaget 

kan ha stor nytta av insamlad data från kundundersökningen. Undersökningen kan påvisa 

brister som Redovisningshuset har och som de kan arbeta med för att förbättra 

kundrelationen. Vidare anser jag enkäten kan ge företaget tips och råd på nya 

förhållningssätt som kunderna efterfrågar.  

Mot bakgrund av undersökningens resultat var syftet i andra hand att ge förslag på hur 

företaget kan stärka relationen med sina kunder ytterligare för att bli mer 

konkurrenskraftiga.    

Utifrån från ovanstående rekommendationer och reflektioner (se avsnitt 5.1) anser jag att 

jag har uppnått uppsatsens andra syfte. Genom att sammanstråla teorier och 

empiriinsamling har jag fått en vidare förståelse för vad som ligger till grund för att bygga 

upp, bevara och underhålla långsiktiga kundrelationer. Jag har därefter utgått från både 

teorier och empirianalys för att för egna tolkningar. Mina tolkningar har sedan utgjort 

grunden till de rekommendationer som jag har gjort i denna uppsats. Listan över 

rekommendationer kan bli lång. Jag anser dock att jag lagt en grund av rekommendationer 

som Redovisningshuset i framtiden kan använda för att bli mer konkurrenskraftiga. Jag vill 



 

38 

 

också tillägga att rekommendationerna troligen kunde blivit annorlunda om studiens 

inriktats på andra teorier eller om empiriinsamlingen har gjorts på ett annat sätt.   

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det som under detta arbete har kommit att intressera mig är sättet som Redovisningshuset 

kan utveckla externa marknadsföringsmetoder. För framtida forskning skulle det därför 

vara intressant att utveckla en djupgående marknadsplan åt dem, dels för att urskilja 

potentiella kunder, och för att se vilka marknadsföringsmetoder som kan vara effektiva för 

just deras verksamhet. För det andra skulle det också vara intressant att ge denna studie en 

ytterligare infallsvinkel i hur framförallt kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet kan 

verka som lönsamhetsfaktorer.  

5.4 Egna reflektioner 

Jag anser att jag har gjort mitt bästa för att svara på uppsatsens frågeställning. Jag tror dock 

att jag hade fått en annan bild av kunderna om enkäten hade utformats på ett annat sätt. 

Möjligtvis skulle resultatet sett annorlunda ut vid muntliga intervjuer med företagets 

kunder. Jag skulle då kunna komma närmare källan till hur det ställer sig till 

Redovisningshuset och även tolka kundernas attityder och inställningar. Jag tror ändock att 

Redovisningshuset, med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer med medarbetare, 

har fått nya idéer och insikter som kan vara till hjälp för framtiden. Allt arbete som 

Redovisningshuset lägger ner på att stärka relationer och bemötande för ett mindre företag, 

tror jag också är unikt. Jag ser ljust på Redovisningshusets framtid och menar att de har 

alla möjligheter att lyckas.  
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Bilaga 1 - Kundfördelning hos Redovisningshuset i 
Hudiksvall AB 

Antal löpande kunder (kunder som återkommer minst en gång varje månad): 136 stycken.  

Enmansföretag: 79 stycken 

Färre än tre anställda: 37 stycken 

3-9 anställda: 10 stycken 

Fler än 10 anställda: 10 stycken 

Antal kunder som kommer in med material en gång per år: 200-250 stycken 
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Bilaga 2 – Kundundersökning 

 

 

Kundundersökning 

Denna undersökning är en del av ett examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i 

Gävle. Arbetet sker i samarbete med Redovisningshuset i Hudiksvall AB och syftet är att 

ta reda på hur Redovisningshuset kan stärka sina kundrelationer ytterligare. 

Undersökningens resultat kommer förutom att utgöra underlag för examensarbetet även 

presenteras för Redovisningshuset VD och medarbetare. Jag vill därför gärna ta del av hur 

Du som kund upplever Redovisningshuset, dess personal samt tjänster.  

För att få en tydligare bild av hur Redovisningshusets kundrelationer ser ut idag ber jag om 

din tid för att besvara följande frågor. Detta innebär att Du som kund har möjlighet att 

påverka hur Redovisningshuset ska utveckla sina kundrelationer. För att undersökningen 

ska få ett så tillförlitligt resultat som möjligt är det viktigt med just ditt deltagande.  

Dina svar behandlas konfidentiellt! 

När frågeformuläret är ifyllt och klart skickar du tillbaka det i bifogat, portofritt 

svarskuvert. Jag är tacksam om ditt svar inkommer så snart som möjligt, senast den 10 

november.  

Om du har frågor kring undersökningen är Du välkommen att kontakta mig via:  

Email: sara.hed@hotmail.com 

Mobil: 0703-242 140 

Ditt deltagande betyder mycket för mitt examensarbete och jag tackar på förhand för Din 

medverkan i undersökningen.  

Med vänlig hälsning 

Sara Hed 

Ekonomistuderande 
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Kundundersökning 

Ni som svarar är medarbetare i ett företag som har:  

Enmansföretag  

 

Färre än 3 anställda  

 

3-9 anställda 

 

Fler än 10 anställda 

 

 

Hur länge har ni arbetat inom företaget? 

Mindre än 1 år 

 

1-3 år  

 

3-10 år 

 

10 år eller mer 

 

 

I vilken kommun ligger ert företag? 

 

 

 

Hur länge har ni varit kund hos Redovisningshuset? 

 

Mindre än 1 år 

 

1-3 år  

 

3-10 år 

 

10 år eller mer 

 

 

Vilka tjänster har ni anlitat hos Redovisningshuset?  

 Redovisning   Bokslut  Löne-

administration  

 Fakturering 

 

 Leverantörs-

betalningar 

 Deklaration  Annat  

 

Vad fick er att välja Redovisningshuset? 

 Kompetens  Rekommendationer 

från andra 

 Reklam  Annat 
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Hur ofta har ni kontakt med Redovisningshuset? 

Dagligen  Veckovis  Månadsvis  Årsvis 

 

Vad anser ni om följande? Försök att svara så utförligt som möjligt.  

 

Vad kännetecknar en god kundrelation för er? 

 

 

 

 

Vilka ord tycker ni stämmer in på er relation till Redovisningshuset.  

  

 Service  Tillgänglighet  Bemötande  Kvalitet 

 Lojalitet  Nöjdhet  Tillfredställelse  Trygghet 

 Annat    

 

Annat: 

 

 

 

Beskriv med egna ord vad som kännetecknar er relation till Redovisningshuset:  
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Tycker ni att det finns ett ömsesidigt utbyte i relationen med Redovisningshuset? Ja  Nej

 

 

 

 

 

 

Hur tror ni att mervärdet ökar för er vid köp av Redovisningshusets tjänster? 

 

 

 

 

 

Finns det något som ni skulle vilja ändra på i er relation till Redovisningshuset? 

 

 

 

 

 

Förklara kort vad lojalitet innebär för er? 

 

 

 

 

 

Anser ni er vara en lojal kund?   Ja  Nej  
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Förklara: 

 

 

 

 

  

Vad skulle få er att bli en mer lojal 

kund?

 

 

 

 

 

Känner ni er trygg med Redovisningshuset? 

 

 

 

 

 

Vad tycker ni om Redovisningshuset bemötande? 

 

 

 

 

 

Inger Redovisningshuset förtroende? På vilket sätt? 
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Vad tycker ni om Redovisningshusets tjänster? 

 

 

 

 

 

Tycker ni att tjänsterna utförs på ett tillfredställande sätt? Ja  Nej  

Om nej, förklara: 

 

 

 

 

Vad tycker ni om Redovisningshusets service- och tjänstekvalitet? 

 

 

 

 

Motsvara kvaliteten på Redovisningshusets tjänster era förväntningar?  Ja  Nej  

Förklara:

 

 

 

 

Visar konsulten ett sant intresse att lösa sina uppgifter? 
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Hur bra hjälp upplever ni att ni får av Redovisningshuset? 

 

 

 

  

Vad anser ni om konsultens tillgänglighet? 

 

 

 

 

Tycker ni att Redovisningshuset ger individuell service som är anpassad till era behov?  

Ja  Nej   

Förklara hur: 

 

 

 

Tycker ni att företaget förstår och möter era specifika behov?   Ja  Nej  

Förklara: 

 

 

 

 



 

50 

 

Möter Redovisningshuset era förväntningar?  Ja  Nej  

Förklara:  

 

 

 

 

 

Vilken betydelse har det att samarbetet mellan er och Redovisningshuset fungerar som det 

ska? 

 Stor  Ganska stor  Liten  Inte alls 

 

 

Ser ni några brister i samarbetet mellan er?  Ja  Nej  

Om ja, varför? 

 

 

 

 

  

Finns det något som skulle få er att byta redovisningskonsult? Ja  Nej  

Om ja, varför? 

 

 

 

 

Hur ser ni sammantaget på relationen till Redovisningshuset? 
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Vilka ytterligare synpunkter eller idéer har ni om hur Redovisningshuset kan bli ett bättre 

företag när det kommer till kundrelationer, kundlojalitet, bemötande och kvalitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett stort tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3 – sammanställning av enkätundersökning 
 

Svarsfrekvens:  41% 
  Av 135 stycken utskick fick jag svar från 56 stycken kunder.  

 

Ni som svara är medarbetare i ett företag som har:  
 

Enmansföretag Färre än 3 anställda 
3-9 
anställda Fler än 10 anställda Total 

38 12 4 2 56 
65% 24% 8% 4% 100% 
 

Hur länge har ni arbetat inom företaget?  
  Mindre än 1 år 1-3 år 3-10 år 10 år eller mer Total 

0 8 18 30 56 
0% 16% 33% 51% 100% 
 

Hur länge har ni varit kund  hos företaget? 
  Mindre än 1 år 1-3 år 3-10 år  10 år eller mer Total 

2 18 27 9 56 
4% 32% 48% 16% 100% 
 

Hur många tjänster har kunden 
köpt? 

     1 2 3 4 5 6 7 Total 
2 7 31 11 3 1 1 56 
4% 13% 55% 20% 5% 2% 2% 

  

Vilka tjänster har ni anlitat hos företaget? 
    Redovisning Bokslut Löneadministration Fakturering Lev. Betalningar Deklaration Annat 

48 46 14 2 6 47 6 
 

Vad fick er att välja företaget? 
   Kompetens Rekommendationer Reklam Annat Total 

10 33 1 12 56 
18% 59% 2% 21% 

  

Hur ofta har ni kontakt med företaget? 
  Dagligen Veckovis Månadsvis Årsvis Total 

0 11 41 4 56 
0% 20% 73% 7% 
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Vilka ord tycker ni stämmer in på er 
relation till redovisning?  

 

 
 

   Service Tillgänglighet Bemötande Kvalitet Lojalitet Nöjdhet tillfredställelse Trygghet Annat 

45 39 46 37 26 22 17 38 1 
 

Vad kännetecknar en god kundrelation för er?   
  

Inget svar 9 
Att kunden återkommer 

   
Frekvens:  16% 

Närhet, tillgänglighet 
     Intresset till mig som kund, och närheten, trygghet, samt ansvar.  

   Förtroende 
      Noggrant arbete, snabba svar, samma person som man har kontakt med, rimligt pris.  

 Förtroende och tillmötesgående, kompetens. 
    Att man kan lita på att företaget gör ett bra jobb 
    Lättsamt och gott bemötande. Visat intresse från byrån mot vår 

verksamhet. 
  Engagemang, proffsighet, förtroende, trygghet, tillgänglighet 

   Att snabbt och enkelt kontakta, få svar på gråfor och funderingar 
   Bemötande 

      Förtroende 
      Bra service och lojalitet 

     service, bemötande, kompetens 
     Fint bemötande 

      Positivt bemötande, serviceinriktad, uppriktighet 
   Ärlighet, kompetens och kvalitet 

     Förtroende samt vänligt och hjälpsamt bemötande. 
   Pålitlighet, god kunskap, service, telefontillgänglighet 
   Korrekt o bra service 

     Ett fungerande samarbete och ett bra pris till kvaliteten.  
   Att man förstår varandra och att det praktiska fungerar.  
   Tillit 

      förtroende 
      Att den som jag har kontakt med känner mig och mitt företag och att jag kan få kontakt och 

hjälp snabbt 

Vänligt bemötande, tillit, förtroende, pålitlighet, kompetens.  
   Att man kan vända sig dit och få raka svar, att man bli trevligt bemött, kompetent 

personal.  
 Kvalitet, bemötande service. 

     Tillit och kompetens 
     Ärlighet, pålitlighet, kompetens, rådgivning.  

    Direkt kontakt, anträffbara omgående, bra dialog.  
    En god relation till kunden.  

     Bra tillgänglighet, snabba svar, trevligt bemötande, att samma person tar hand om 
mina saker.  

 Tillgänglighet 
      Båda parter har insikt i varandras bransch och jobbar för bägges utveckling och 

lönsamhet.  
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Att man kan ringa när man behöver hjälp .  
    proffsighet, kunskap och lättillgänglighet 
    Personlig kontakt och ömsesidigt förtroende.  
    Att man har förtroende för varandra.  

     kunnighet, förtroende, öppenhet 
     Kommunikation, kunskap, hjälpsamhet 

    ärlighet, trygghet, service 
     tillgänglighet, kompetens, positivt bemötande och engagemang i kunden samt öppenhet i 

dialogen.  
 

Vad kännetecknar er relation till Redovisningshuset?  
Inget 
svar 

13 
(13/56) 

Bra, Trevliga personer 
  

Frekvens: 23 % 
Tycker att vi har ett bra förhållande med varandra 

   God 
     Att de finns till för mitt företag, tar ansvar. De stöttar och utvecklar mitt företagande samt ger 

mig kunskap.  
Raka puckar, god personkemi. 

    Bra service 
     snabb och kunnig 

    Jag får kvalitet, service och trygghet av dem.  
   Närheten 

     Förtroende 
     Jag tycker den är bra, men skulle vilja ha mer råd om företaget, hur det skulle kunna gå bättre 

för företaget etc.  
Man kan kontakta dom när som helst och dom är alltid lika trevliga 

  Bra service och trygghet 
    Bra service, enkla att få tag på, bra rådgivning och återkoppling, känner mig trygg.  

 Lätt att få svar på frågor samt att de ställer upp i alla lägen.  
  Ärlighet och kvalitativt resultat 

    Alltid tillgängliga, raka besked 
    Det är en personlig relation, de finns där när man behöver dem. 

  Att tjänsterna blir utförda enligt avtal.  
   Som alla kostnader ett nödvändigt ont.  
   Jag är nog bara strulig 

    Trevligt bemötande, positiv anda och support.  
   Vänligt bemötande, tillit, förtroende, pålitlighet, kompetens.  

  Mycket bra, och tryggt! 
    Trevliga människor som kan sin sak.  
    Ärlighet, pålitlighet, kompetens, rådgivning.  

   Raka svar på dumma frågor.  
    Stort förtroende, får raka svar och råd när jag ställer frågor.  

  Bara bra.  
     Service och noggrannhet 

    Om jag kör fast kan jag alltid ringa och få hjälp.  
   Känner mig väl omhändertagen som enmansföretag.  
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Att jag känner mig personligt bemött och accepterad.  
  Att de fixar det man behöver direkt.  

    kunnighet, förtroende, öppenhet 
    Bra och pålitlig.  

     OK 
      

Tycker ni att det finns ett ömsesidigt utbyte i relationen med 
Redovisningshuset? 

 Ja Nej Inget svar Vet ej 
  43 4 6 3 56 

 77% 7% 11% 5% 
  Humor 

     Vi köper tjänster av dom, vad ska dom ha för utbyte av oss? 
  Jag tror inte jag betyder något för dem, annan än en kund i mängden som alla andra.  

Dialogen är mkt viktig 
    Det känns som om det är intresserade av mig och mitt företag 

   

Hur tror ni att mervärdet ökar för er vid köp av Redovisningshusets tjänster?  
  Vet ej 16 Inget svar 19 

   
 

31 % 
 

37 % 
   Jag får lära mer om företagande och det är utvecklande.  
   Möjligen ett bättre förtroende från kunderna, men det beror speciellt på just att vi köper 

redovisningstjänsten.  
Jag anlitar dem för jag inte själv är kompetent att sköta mina papper. 

   Vi blir trygga 
      Jag slipper bokföra själv vilket innebär mindre stress. Har hittat ny företagsform och blivit proffsigare.  

Jag gör det jag är proffs på och låter Redovisningshuset göra det de är proffs på = bästa affären 
 Bättre system för hantering av värdepapper, effektivare 

   <de tar hand om det jag inte kan.  
     Att det aldrig blir några fel 
     Ingen ökning 

      Fungerande redovisning. Dock inget som kunden ser.  
   Nej 

      Jag får så bra hjälp och stöd att det känns enklare att driva företaget.  
   När jag lejer bort saker jag själv inte kan hantera så spar jag tid och kan lägga kraft på annat.  

 Kan koncentrera mig mer på arbete, slipper bry mig om pappersarbete.  
  Jag får tid att sköta det jag är bra på.  

     Ingen alls.  
      Kan fokusera på affärsverksamheten i vårt bolag 

    Tid frigörs för min egentliga verksamhet samt att jag avlastas det tråkigaste arbete jag vet.  
 Bättre ekonomisk planering som leder till högre lönsamhet och vinst.  

    

Finns det ngt ni skulle vilja ändra på i er relation med 
Redovisningshuset? 

  Ja Nej  Vet ej Inget svar 
  5 37 0 14 
 

56 
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9 % 66 % 0 % 25 % 
  Vet ej, Pågår ständigt små förändringar men det beror mest på skattemyndigheten.  

Är nöjd 
     Kanske dock lokal närvaro i Stockholm.  

   Bättre kontakt 
     Möjligen ett direkt nummer. 

    Enklare balans och resultatrapporter.  
   Kanske oftare en avstämning hur det ser ut med kostnader kontra vinst.  

 Mer rådgivning av redovisningskaraktär.  
    

Vad innebär lojalitet för dig? 
   

Inget svar 
16 

(16/56) 
 Lojalitet betyder väldigt mycket så man kan arbeta lugnt.  

 
Frekvens:  29 % 

 I det här fallen en viss trygghet i kommunikationen med 
skattemyndigheten 

   Att göra det bästa åt andra 
      Att man med förtroende kan vända sig till företaget och veta att mina uppgifter inte 

lämnas ut till andra.  
 Respekt, ärlighet, stå för det du säger.  

     Att slippa höra på "stan" om min ekonomi som tyvärr en del redovisningsbyråer gör, och ej 
Redovisningshuset vad jag vet.  
Att stanna kvar hos en leverantör så länge som det finns affärsmässiga 
förutsättningar 

  Vara ärlig, hålla det man lovar 
      Trofasthet 

       Att få rätt svar i rätt tid 
      Tystnadsplikt, och att de ser mig som en kund och att jag är 

viktig.  
    Ställa upp för varandra 

      Förtroende, sekvens, kvalitet i 
genomförandet 

     Fortsatt relation trots problem som lösts på konstruktivt sätt 
    Ärlighet 

       Att någon försvara mina 
intressen 

      God kundrelation 
      Lojalitet är snäppet över när du har gjort en 

affär. 
     Att man ställer upp för mitt 

företag 
      Att det som sägs stannar mellan os och min önskan ska vara ert mål att nå på 

laglig väg.  
  När stöd och problem uppstår, gå direkt till 

kärnan.  
     "Stick to something/someone" 

      Att företaget finns där för oss, rak och öppen kommunikation.  
    Pålitlighet och att man står på min sida.  

     Att nöjda kunder återkommer.  
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Att jag kan ställa besvärliga frågor och förklara min situation utan att känna mig 
utlämnad.  

  Ärlighet 
       När man litar på varandra till 100 procent och båda parter jobbar mot samma 

mål.  
  Att den som hjälper mig att deklarera också kan ge råd som är bra 

för mig.  
   Att man stannar även om problem uppstår. Försöker lösa dem gemensamt innan man bryter 

samarbetet. 
 Att man inte sviker förtroendet.  
Att man inte säger eller gör något utan att man är överens om 
detta.  

    Att man litar på varandra.  
      Att man litar på varandra.  
      Lita på att man ser till den andres intressen och är pålitlig och 

ärlig.  
    Att alltid se till kundens bästa och inte bara till sin egen vinning.  
     

Anser ni er vara en 
lojal kund? 

     Ja  Nej Vet ej Inget svar 
   50 1 0 5 
 

56 
 89 % 2 % 0 % 9 % 

   Känner mig trygg med redovisningshuset, så ja jag är lojal. Jag vänder mig först till dem vid frågor.  
Vi litar på redovisningshuset, då är det lätt att vara lojal.  
Eftersom jag är nöjd med företaget och känner att jag får en professionell hjälp har jag också kunna 
rekommendera redovisningshuset till flera av mina vänner som är egna företagare.  
Jag får all hjälp av dem, behöver inte vända mig till någon annan.  

   Jag rekommenderar dom till de småföretagare som jag känner 
   Det är de enda tjänsterna vi köper och är beroende av dem.  
   Ja, jag anlitar ju bara dem.  

     Ja, för att vi litar på dem.  
     Jag funderar ej på att byta, tipsar andra om företaget 

   Ger förhoppningsvis alla förbättringar för viktiga åtgärder inom legal ram,  
Lokal närvaro kan dock göra mig ännu mer lojal.  

Vänder oss inte någon annanstans 
  Jag fortsätter så länge jag är nöjd 
  Nej, skulle det dyka upp något som är bättre och billigare skulle ta det,  

Ger mig även mer mervärde för mina pengar.  
Vilken fråga jag än har så kontaktar jag Redohuset för hjälp.  
Jag talar mig varm om deras redovisningsbyrå.  
Om jag får bra service, gott bemötande med mera,  
belönar jag detta genom att anlita samma firma. Detta är en självklarhet.  
RH ger mig det jag önskar och jag stannar kvar.  

 Förtroendet finns och litar helt på RH jobbar för våra intressen.  
Vill se lite mer känsla för detta dock.  

Ja, men tagit upp sådant som jag inte är nöjd med.  
jag lyssnar på rh har att säga om olika frågor 
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Söker inte råd hos andra.  
  

Har jag en gång gjort mitt val och är nöjd finns det ingen anledning att ändra.  
 

Känner ni er trygg med 
Redovisningshuset? 

   Ja Nej Vet ej Inget svar 
 49 0 0 7 56 

88 % 0 % 0 % 13 % 
  

Vad tycker ni om Redovisningshusets 
bemötande? 

   Mycket bra bra mindre bra dåligt Inget svar 
29 23 0 0 4 56 
52 % 41 % 0 % 0 % 7 % 

 Mycket bra, stort intresse och ansvar för 
uppgiften.  

   Proffsigt och 
tillmötesgående.  

    Det är svårt att exakt bedöma, då jag känner dem såväl.  
  Mycket positiv, hög närvaro 

    Otroligt vänligt och glatt 
    Som alltid när det är människor inblandade finns det bra och dåliga dagar.  

  

Inger Redovisningshuset 
förtroende? 

    Ja Nej Inget svar 
   44 0 12 56 

  79 % 0 % 21 % 
   Kommentarer: Kompetent och kunnig personal som alltid håller det dom lovar.  

 Stabilt, kunskapen. 
 Ja det är kunniga och om det 
inte finns det ju någon annan 
inom RH som kan ärendet.   

 Ja, de bry som om en. Tar ansvar för kunden.  
   De gör sällan fel (tror jag ) 

  Kompetent personal, våra papper är alltid i ordning, kollar alltid med samtal om ngt är klart 
Snabba svar vid funderingar. 

    Kunskap 
Tar sig alltid tid och är 
trevliga. 

     Man står för sina fel, och sådana som inträffar. Ma vill ha en aktiv dialog med mig som kund.  
Kvalificerad personal 

    Får bra råd och de tar sig tid kommer med 
förslag.  

   Inga frågor blir obesvarade 
    Mycket kompetenta.  
    Kvalitet, rätta beslut och 
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förslag,  

Inga klagomål från min revisor, de verkar ha kol på läget.  
  uppriktiga 

     Ja, har alltid visat god kunnighet med seriöst bemötande 
  Kunnig personal 

     Kunniga 
     Det finns tyvärr ingen tid till privat tid då ni verkar stressade.  

  De besitter en enorm kompetens och erfarenhet, jag känner och vet att de vet vad det talar om i alla 
frågor.  
ja, professionellt bemötande, ordning och reda, ligger långt framme kompetensmässigt.  
 

Tycker ni att tjänsterna utförs på ett tillfredställande sätt? 
Ja  nej inget svar 

 48 4 4 56 
86% 7% 7% 

  

Vad tycker ni om Redovisningshusets 
service- och tjänstekvalitet? 

   Mycket 
bra Bra 

mindre 
bra dålig 

Inget 
svar 

 19 28 0 0 9 56 
 34 % 50 % 0 % 0 % 16 % 

  Man arbetar aktivt med att 
förstärka kvaliteten 

    Den fyller mina behov och kvaliteten måste vara bra efter som det inte  
har varit några problem med myndigheterna.  
 

Motsvarar kvaliteten på Redovisningshusets tjänster era förväntningar?  
Ja Nej Inget svar 

 53 0 3 56 

95 % 0 % 5 % 
 Det vi betalar för får vi utfört.  

  Jag tar upp ev. problem med 
dem.  

  Än så länge har vi inte haft några problem med dem, där för är vi nöjda.  
Har aldrig blivit några fel 

  Det är aldrig problem t.ex. vid bankkontakter 
  

Visar konsulten ett sant intresse att lösa sina uppgifter?  
Ja Nej Inget svar 

 46 0 10 56 
82 % 0 % 18 % 

  

  

Hur bra hjälp upplever ni att ni får av 
Redovisningshuset? 

   Mycket bra Bra tillräcklig inte bra Inget svar 
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20 15 8 0 13 56 
36 % 27 % 14 % 0 % 23 % 

 Man informerar om ledighet och annan frånvaro så jag kan planera.  
  Jag får den hjälp jag begär att 

få.  
    Med hög grad direkt access 
    Tycker att jag får den hjälp jag behöver, vissa ärenden har dock tagit lägre tid, t.ex. start av AB. 

det som inte kan svaras på tas reda på, en fråga får alltid ett svar.  
   

Vad anser ni om konsulten tillgänglighet? 
   Mycket bra bra mindre bra dålig Inget svar 

20 26 0 0 10 56 
36 % 46 % 0 % 0 % 18 % 

  

Tycker ni att Redovisningshuset ger individuell service som är anpassad till era 
behov? 

 Ja Nej Inget svar 
   49 2 5 56 

  88 % 4 % 9 % 
   Kommentarer: Beror på vad man menar 
   De löser den ensamme lille småföretagaren stora behov att ha rent mjöl i påsen som skickas till 

storebror.  

Inga problem, når alltid min konsult. 
    För det mesta, men ibland får vi sätta in konsulter i våra ärenden, beror nog på en ganska ovanlig 

bransch.  
Ja, man är angelägen att reda på mina behov 

   Ja jag antar det 
     Nej, jag tycker inte att det finns tilltäckligt med individuell service. 

  Ja, jag kan fråga om vad jag vill.  
    Ja, hon passar på att besöka oss när hon är i närheten.  

  De sätter in sig i just mitt företag och om en av dem inte vet konsulterar de med någon  
annan som kan branschen.  
Vi har fått all hjälp vi kan få.  

    Förstår min verksamhet.  
     

Tycker ni att företaget förstår och möter era specifika 
behov? 

   Ja Nej Inget svar 
    51 2 3 56 

   91 % 4 % 5 % 
    Kommentarer: Har inga specifika behov 
    Konsulten är alltid insatt i våra behov 
    Ja, har jag problem så får 

jag hjälp 
     Vi får svar på det vi behöver ha svar på.  

    Bra svar på mina frågor och 
behov.  
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Har hjälpt till och bygga upp vårt nuvarande system.  
   De har stor kunskap om företagande och vet mer än mig vad som behövs och hur jag ska lösa på 

bästa sätt.  
Proffsiga 

       

Möter företaget era förväntningar?  
  Ja Nej Inget svar 

 53 0 3 56 
95 % 0 % 5 % 

  

Vilken betydelse har det att samarbetet mellan er fungerar som det ska?  

Stor Ganska stor Liten Ingen alls 
 50 6 0 0 56 

89 % 11 % 0 % 0 % 
  

Ser ni några brister i samarbetet mellan er? 
 Ja Nej Inget svar 
 4 52 0 56 

7 % 93 % 0 % 
  

Finns det något som skulle få er att byta redovisningskonsult? 
Ja Nej Vet ej Inget svar 

13 42 1 0 
23 % 75 % 2 % 0 % 
Ja, om förtroende för företaget skulle 
utebli.  

 Om svaren ovan skulle vara negativa istället skulle jag byta.  
Vi nyttjar Redovisningshuset då vår konsult började arbeta där, skulle det inte passa vårt behov kunde 
vi byta till en mer branschinsatt konsult.  
Det skulle i så fall vara om de klantade till sig, men jag tror aldrig det kommer hända.  
I så fall av kostnadsmässiga skäl.  

  Om jag skulle bli missnöjd och att diskussioner mellan oss inte 
skulle få det att ändras.  .  
Ja om ngt ändras till det sämre.  

  Timpenningen.  
Om jag skulle förlora ekonomiskt på ett förbiseende av min 
konsult 

   Förtroende, pris och kvalitet.  
  Ja, om jag får samma kompetens till ett lägre pris, annars är jag nöjd med det jag har.  

Om kostnaden blev för hög eller servicen försämrad.  
Om inte allt sköts som det ska.  

   

Hur ser ni sammantaget på relationen till 
redovisningshuset? 

 Mycket bra Bra sådär inte bra Inget svar 
 24 22 0 0 10 56 
 43 % 39 % 0 % 0 % 18 % 
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       Det fungerar mycket bra.  
     Kanske bjuda in till sk. "Teach inn kvällar" eller frukostmöten där vi möts och får känna samhörighet 

med andra. Bolla frågor och information. Som enmansföretag skulle det vara trevligt och dessutom 
förstärka samarbetet med redovisningshuset. Det kan även ge tips och idéer och kan byta sådana med 
andra.  
Bolla frågor och information. Som enmansföretag skulle det vara trevligt och dessutom förstärka 
samarbetet med redovisningshuset. Det kan även ge tips och idéer och kan byta sådana med andra.  
Just nu är jag mycket nöjd och de fyller mina behov, med det som jag behöver hjälp 
med.  

 Vi har redan regelbundna planeringssamtal så det finns en pågående dialog om rutiner, kvalitet, priser 
mm som jag tycker fungerar mkt bra.  

De får en eloge för sitt trevliga bemötande och väl utförda arbete.  
Vi är nöjda och glada att vi har dem och att vi får det vi behöver från dem. 
Får god valuta för pengarna samt att jag lär mig mycket om företagande.  
Lokalkontor i Stockholm 

  Lite fler förslag till skatteplanering 
  Jag bytte konsult på eget initiativ 
  Kan kanske sakna när det var lite mer kontakt. Småsakligt känns det som om jag snart bara är ett 

kundnummer,   
Jag ser vår relation som tvungen, glad och positiv. Det är alltid roligt att komma dit eller 
ringa.  

 Om man som företagare skulle vilja ha några uppföljande korta redovisande möten angående hur t.ex.  
företaget gr, vad man bör tänka på inför framtiden etc. Vore det bra om man kunde få inplanerade 
tider  
av redovisningshuset tillsammans med sin konsult (ca 2ggr/år) 
Utbildningar och kurser inom att driva ett företag, gärna utomlands, Den i Spanien var otroligt bra! 
Fotsätt på den inslagna vägen.  

  Får den hjälp jag behöver, är alltid någon att fråga, en trevlig stämning.  
Både affärsmässigt och på det social planet fungerar det bra. Alla är trevliga.  
Mycket positivt och förtroende fullt.  

 Lång erfarenhet har visat att de är bra och pålitliga. Jag anser även att det ska ta revisor kompetensen 
också! 
Mer kontinuerlig kontakt, för att få veta hur jag ligger till. Jag vill känna att de bryr som om mig. Några 
gånger om året ha möten och samtal om räkenskaperna. T.ex. gällande restskatt.  
Vill gärna ha information om detta kommer uppenbara sig i förtid så jag kan planera min ekonomi 
bättre.  

    Vill ha mer kontinuerlig kontakt. T.ex. 1 gång per månad för att få veta hur jag ligger till. Vill att de ska 
bry sig om mig mer som kund. Ha samtal  
några gånger om året. Vet inte om resor till Spanien eller Frankrike stärker vår kundrelation på det 
 sättet som jag önskar.  
Vill även ha mer kontinuerlig information om kommande restskatter och liknande så jag kan vara  
förberedd inför kommande utgifter.  
 

 

 



 

63 

 

Bilaga 4 – Intervju med Annika Stenberg, Redovisningshuset i 
Hudiksvall AB 

Allmänt 

Namn:  

Befattning:  

Arbetsuppgifter:  

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

Beskriv Redovisningshusets kunder:  

Hur ser marknaden ut för verksamheten? 

Hur anser du att företagets marknadsföring ser ut? 

Vad utmärker er i förhållande till era konkurrenter? 

Hur arbetar ni för att skapa konkurrensfördelar? 

Kundrelationer 

Vad anser du att en kundrelation är? 

Hur arbetar du för att skapa en god relation med kunden? 

Vad gör du för att förstärka en kundrelation i dagsläget? 

Vad anser du är viktigt i en relation med kunden? 

Vilka egenskaper tycker du att en kundrelation ska innehålla? 

 Hur arbetar du för att förbättra och utveckla redan befintliga relationer? 

Hur tycker du att era kundrelationer ser ut idag? 

På vilket sätt, tycker du, att kundrelationerna kan utvecklas? 

Vad gör ni för att få fler kunder? 

Vilken roll tror ni att förtroende har i en kundrelation? Arbetar ni aktivt med detta? 

Hur vårdar ni era kundrelationer? 

Hur hanterar ni klagomål? 

Kundmötet 

Har du gett några speciella förhållningssätt när det kommer till enskilda kundmöten? 
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Hur bemöter du kunden? 

Hur kommunicerar ni med kunden? (dialog, telefon, internet) 

Hur ofta kommunicerar ni med kunden? (Dagligen, veckovis, månadsvis) 

Vilka egenskaper tycker du är viktiga när du träffar en kund? 

Vad tror du att era kunder värderar? 

Kundlojalitet 

Vad innebär kundnöjdhet för dig? 

Vad gör du om kunden inte är nöjd eller tillfredställd? 

Vad innebär lojalitet för dig? 

Hur definierar du kundlojalitet? 

Hur tror du att kundlojalitet skapas? 

Vad brukar ni använda för metoder? 

På vilket sätt särskiljer ni era kunder? På vilket sätt behandlar ni era kunder olika och 

varför?  

Vad är det som gör en kund lönsam i dina ögon? 

Hur tror du att era kunder ser på er som företag? 

Hur tror du att nöjda kunder skiljer sig från lojala kunder? 

På vilket sätt arbetar ni för att göra en nöjd kund lojal? 

Erbjuder ni kunden något som är unikt i era tjänster för att öka kundlojaliteten? 

Vet du om era tjänster motsvarar kundens förväntningar? 

Hur möter ni kundernas individuella behov? Tar ni hänsyn till dessa? 

Vilken form av erbjudande får era långsiktiga kunder ta del av? 

Hur tror du att förslaget om slopad revisionsplikt kommer påverkar företaget? Kunderna?  

Kvalitet  

Hur arbetar ni med kvalitet? 

Vilken syn har ni på upplevd resp förväntad kvalitet? 
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Vilken betydelse har kvalitet i arbete med långsiktiga kundrelationer? 

 JA eller NEJ frågor 

Jag inser att utbyte innebär mer än endast ett utbyte av produkter/tjänster:  

Våra kunder är medvetna om vad vi kan uppnå genom att arbeta tillsammans: 

Jag känner till vad som skapar värde för kunden: 

Jag tror att känslomässigt engagerade kunder är lojala:  

Företaget har vunnit kunders förtroende genom att kommunicera företagets grundläggande 

värderingar: 

Vi har informerat kunderna om olika möjligheter och verksamhetsätt:  

Anser du, att du har lyckats få era kunder att delta och anstränga sig i relationen: 

Jag tror att det är viktig att förstå hur kunden tänker för att bli framgångsrika:  

 

Bilaga 5 – Intervju med medarbetare på Redovisningshuset i 
Hudiksvall AB 

Allmänt 

Namn:  

Befattning:  

Arbetsuppgifter:  

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

Kundrelationer 

Vad anser du att en kundrelation är? 

Hur arbetar du för att skapa en god relation med dina kunder? 

Hur tycker du att relationen till dina kunder ser ut idag? 

Vad gör du för att förstärka kundrelationen i dagsläget? 

Vad anser ni är viktigt i en relation med kunden? 

Hur arbetar du för att förbättra och utveckla redan befintlig relationer? 

Vilka egenskaper tycker du att en kundrelation ska innehålla? 



 

66 

 

Hur kan relationer öka mervärdet för dig som konsult? 

Vad gör du för att få kunden att bli trogen? 

Vilken roll tror du att förtroende har i en kundrelation? Arbetar du aktivt med detta? 

Vilka fördelar ser du med relationer?  

Hur hanterar du klagomål? 

Kundmötet 

Har du ett speciellt förhållningssätt när det kommer till enskilda kundmöten? 

Hur bemöter du kunden? 

Hur kommunicerar du med kunden och hur ofta? (dialog, telefon, internet) (Dagligen, 

veckovis, månadsvis) 

Vilka egenskaper tycker du att ett kundmöte ska innehålla? 

Vad tror du att era kunder värderar i kundmötet? 

Kundlojalitet 

Vad innebär lojalitet för dig? 

Hur definierar du kundlojalitet? 

Hur tror du att kundlojalitet skapas? 

Vilka kvaliteter tycker du att du har som redovisningskonsult? 

Vilka metoder använder du? 

På vilket sätt särskiljer du dina kunder? På vilket sätt behandlar du dina kunder olika och 

varför?  

Vad är det som gör en kund lönsam i dina ögon? 

Hur tror du att kunderna ser på er som företag? 

Hur tror du att nöjda kunder skiljer sig från lojala kunder? 

På vilket sätt arbetar du för att göra en nöjd kund lojal? 

Vad gör du om kunden inte är nöjd eller tillfredställd? 

Vet du om era tjänster motsvarar kundens förväntningar? 

Påverkan av slopad revisionplikt?? 
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JA eller NEJ frågor 

Jag inser att utbyte innebär mer än endast ett utbyte av produkter/tjänster:  

Våra kunder är medvetna om vad vi kan uppnå genom att arbeta tillsammans: 

Jag känner till vad som skapar värde för kunden: 

Jag tror att känslomässigt engagerade kunder är lojala:  

Företaget har vunnit kunders förtroende genom att kommunicera företagets grundläggande 

värderingar. 

Vi har informerat kunderna om olika möjligheter och verksamhetsätt:  

Anser du, att du har lyckats få era kunder att delta och anstränga sig i relationen: 

Jag tror att det är viktig att förstå hur kunden tänker för att bli framgångsrika:  

 


