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Sammanfattning 

Konkurrens och hur den påverkar ett företag kan skilja sig beroende på vilken marknad eller 

bransch företaget befinner sig i. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen 

om kunderna är en bidragande faktor till uppsatsens genomförande. 

 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller 

och genom ett kundperspektiv (1) identifiera nyckelfaktorer och mekanismer för socialt utbyte 

som påverkar affärsmodellen och även hur kunder och företag upplever nyckelfaktorerna och 

de sociala mekanismerna. (2) Utveckla en analysmodell som visar företags centrala delar av 

deras affärsmodell och sociala mekanismer. Att utveckla en bra förståelse för organisationens 

omgivning hjälper företaget att uppnå en starkare, mer konkurrenskraftig affärsmodell. En väl 

utformad affärsmodell ser affärsmodellen genom sina kunders ögon, ett tillvägagångssätt som 

kan leda till upptäckten av helt nya möjligheter. Utmaningen ligger i att utveckla en sund 

förståelse av kunder för att kunna basera sin affärsmodelldesign på det.  

 

En fallstudie har genomförts med kvalitativa intervjuer på en revisions- och konsultbyrå i 

mellersta Norrland. Resultaten tyder på att de viktigaste elementen i en revisions och 

konsultbyrås affärsmodell är den personliga kontakten och kompetensen hos personalen.  

 

Nyckelord: Affärsmodell(er), konkurrens, kundperspektiv, social exchange theory 

 



 

Abstract 

Competition and how it affects companies may differ depending on the market or industry the 

company is in. How a company chooses to work with the competition and the battle for 

customers is a contributing factor to the essay implementation. 

 

The purpose of this paper is to increase understanding of auditing and consultancy firm’s 

business models and trough a customer perspective (1) identify key factors and mechanisms 

for social exchange that affects the business model and also how customers and businesses 

experience the key factors and social mechanisms. (2) Develop an analytical model that 

demonstrates corporate core elements of their business model and social mechanisms. To 

develop a good understanding of the organization's environment helps the company to achieve 

a stronger, more competitive business model. A well-designed business model sees business 

model through their customers' eyes, an approach that may lead to the discovery of new 

opportunities. The challenge is to develop a sound understanding of customers to be able to 

base their business model design on it. 

 

A case study has been conducted with qualitative interviews on an accounting and consulting 

firm in central Norrland. The results suggest that the key element of an audit and consultancy 

firm’s business model is the personal relations and competence of staff. 

 

Keywords: Business model (s), competition, customer perspective, social exchange theory 
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1. Affärsmodeller hos revisions- och konsultbyrå företag 
Det inledande kapitlet tar kortfattat upp konkurrenssituationen i revisions- och 

konsultbranschen. Vidare följer en beskrivning av affärsmodeller där problemområdet 

formuleras och som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Konkurrenssituation och hur den påverkar företaget kan skilja sig mellan företag beroende på 

vilken marknad eller bransch företaget befinner sig i. Hur ett företag väljer att arbeta med 

konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. 

Konkurrens är också något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det 

uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i 

kundernas ögon. Konkurrensen pressar priser, höjer kvalitén samt breddar utbudet av varor 

och tjänster. (KKV)  

 

En bransch där konkurrensen hårdnar och företagen blir allt färre och färre är revisions- och 

konsultbyråerna. I dags läget finns det 4 dominanta revisionsbyråer i Sverige. En 

undersökning från SKI (Svensk kvalitets index) visar att kundnöjdheten inte skiljer sig 

mycket åt mellan byråerna. De har mer eller mindre följt varandra i utvecklingen under de 

senaste 4 åren. Det blir då framförallt viktigt för revisions- och konsultbyråer att kontrollera 

vad kunderna efterfrågar, och försöka möta deras behov på det mest effektiva och bästa sättet 

för att behålla sin position på marknaden.  

 

Det finns många strategier för hur företag kan hantera en konkurrenssituation. Verksamhetens 

konkurrensstrategi kan stödjas av resurserna och kapaciteterna som finns i verksamheten 

(Pertusa-Ortega et al., 2010) och de kan hjälpa till att bidra till att leverera produkter och 

tjänster som kunderna är villiga att betala för (Osterwalder och Pigneur, 2010). Detta leder till 

att företag kan ifrågasätta hur de arbetar med sin verksamhet för att bibehålla och öka 

intäkterna samt öka kunderna. Beslut om utformingen av organisationen och 

konkurrensstrategin för en verksamhet är viktiga för att kunna uppnå konkurrensfördelar och 

för att förbättra verksamhetens prestationer (Pertusa-Ortega et al., 2010). Framgångsrika 

strategier baseras på verksamhetens viktigaste särskiljande kompetenser och färdigheter för 

att uppnå en hållbar konkurrensfördel. (Pertusa-Ortega et al., 2010) Något företag kan 

använda för att uppnå konkurrensfördelar är affärsmodeller. 

 

Det finns många olika definitioner på affärsmodeller och mycket av oklarheten och 

förvirringen om affärsmodeller ligger i det faktum att när olika författare skriver om 

affärsmodeller menar de olika saker. (Osterwalder et al., 2005 & Lambert och Davidson, 

2012) Forskning och studier om affärsmodeller har fortsatt att växa och det är ett begrepp som 

håller på att slås fast genom jämförelser av andra begrepp som strategi och dess användning i 

empirisk forskning. (Lambert och Davidson, 2012). 
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Den centrala rollen för utveckling och användning av en affärsmodell är att försäkra sig om 

att innovationen, produkten eller tjänsten levererar värde till kunden (Chesbrough och 

Rosenbloom, 2002). Inom revisions- och konsultbyråerna är det en tjänst företaget levererar 

och den är till viss del beroende av personen i fråga som levererar tjänsten. De personliga 

sambanden mellan den anställde som levererar tjänsten och kunden är således betydande. 

Social Exchange Theory (vidare SET) är en teori som förklarar socialt utbyte och stabilitet 

som en process av förhandlat utbyte mellan parter. Det handlar i grund och botten om 

förtroende (Blau 1964, Homans 1981) som speglas av de gemensamma värderingarna, 

kommunikation och rykte som parterna besitter om varandra (Young-Ybarra och Wierserna, 

1999). Utbytet i sig och relationen däremellan har i många fall en beroendesituation som 

påverkas av hur många aktörer det finns på marknaden. Utbytet och tjänsten eller varan som 

levereras mellan parterna är också kopplat till värdet som parterna upplever av relationen. 

(Homans, 1974) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att utveckla en bra förståelse om organisationens omgivning hjälper företaget att uppnå en 

starkare, mer konkurrenskraftig affärsmodell. En väl utformad affärsmodell ser 

affärsmodellen genom sina kunders ögon, ett tillvägagångssätt som kan leda till upptäckten av 

helt nya möjligheter.(Osterwalder och Pigneur, 2010) Utmaningen ligger i att utveckla en 

sund förståelse av kunder för att kunna basera sin affärsmodells design på det.  

 

Linder och Cantrell, frågar i sin studie från 2000, 70 stycken chefer från 40 olika företag hur 

deras företags kärnkomponenter skapade och behöll värde, grunden för en affärsmodell. I 

studien hade 62 % svårigheter att beskriva kortfattat hur deras egna företag tjänade pengar. 

Det finns således brister i chefers kunskap om företagets kärnkompetenser och hur de 

levererar värde ut till kund. En sådan brist skulle kunna leda till stora förluster för företaget. 

Det är således till stor fördel om chefer har kunskap om dessa komponenter. 

 

Det mervärde som ett företag genererar är en direkt följd av affärsmodellen som 

verksamheten konkurrerar med, så det kan vara fokus för chefer som vill skapa och fånga 

värde effektivt. (Casadesus-Masanell och Ricart, 2010) 

 

Mestadelen av forskningen om affärsmodeller ligger inom teknologiutveckling och 

teknologiföretag. (Chesbrough och Rosenbloom, 2002 och Osterwalder och Pigneur, 2003) 

Det finns gap inom forskningen i att öka förståelsen för att använda affärsmodeller inom 

andra branscher utanför teknologiföretag. Att sedan koppla samman SET med affärsmodellen 

är något som inte har nämnts inom forskningen men är något som skulle kunna komplettera 

affärsmodeller väldigt bra eftersom SET ser till de sociala relationerna, förtroendet och värdet 

av utbytet. Vilket kan ge en djupare förståelse för de sociala relationerna i affärsmodellen.   

 

 

 



3 
 

1.3 Syfte  

Syftet är att öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller och att genom ett 

kundperspektiv: 

1. Identifiera nyckelfaktorer och mekanismer för socialt utbyte som påverkar 

affärsmodellen och även hur kunder och företag upplever nyckelfaktorerna och de 

sociala mekanismerna. 

2. Utveckla en analysmodell som visar organisationers centrala delar av deras 

affärsmodell och sociala mekanismer.  

 

1.4 Disposition 

Jag kommer använda mig av ett deduktivt upplägg med ett systemsynsätt och ett aktörssynsätt 

där jag i detta kapitel formulerat ett problem om affärsmodeller där förståelsen för 

affärsmodeller behöver utvecklas och vilka nyckelfaktorer och sociala mekanismer som finns. 

I nästa kapitel, kapitel 2, kan ni läsa om olika teorier och litteratur kring affärsmodeller, hur 

de kan skapa konkurrenskraft, vilka nyckelfaktorer som finns, vad företag ska tänka på vid 

innovation av modellen, osv. Vidare berör kapitlet de viktigaste beståndsdelarna i SET och 

kapitlet avslutat med en sammanfattning som landar i en analysmodell som kommer ligga till 

grund för analysarbetet. 

 

Kapitel 3 fokuserar på hur uppsatsens arbete har gått till, dvs. metoddelen av uppsatsen. Här 

framkommer det hur jag fick tag på mina intervjuobjekt men även vilka problem jag stött på 

längs vägen. 

 

I kapitel 4 presenteras empirin, kapitlet återspeglar intervjuobjektens åsikter och tankar och 

detta ligger till grund för analysen och slutsatserna. Kapitel 5 teoretiserar och analyseras 

resultaten och det hela avslutas med slutsatser och diskussionsavsnitt i kapitel 6.  

 

God läsning! 
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer utvald litteratur och teorier presenteras som ökar förståelsen för 

affärsmodeller och identifierar nyckelfaktorer och sociala mekanismer. Kapitlet avslutas med 

en analysmodell som kommer ligga till grund för den kommande analysen. 

2.1 Affärsmodeller 

Litteratur om affärsmodeller presenteras i det här avsnittet och kommer användas för att 

uppnå huvudsyftet som är att öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller 

genom att läsaren får en helhetsbild av aktuell litteratur inom affärsmodell området.  

 

Linder och Cantrell (2000) yttrar sig om att när olika författare pratar om affärsmodeller avser 

de egentligen bara en liten del av hela den omfattande affärsmodellen alltså att endast vissa 

delar blir inkluderade. En affärsmodell ses som en helhet som omfattar många slags faktorer 

t.ex. pris, kundrelationer, partners och intäkter. Affärsmodellen kan ses som en byggnadsplan 

som gör det möjligt att utforma och förverkliga verksamhetens struktur och system som utgör 

företagets driftmässiga och fysiska form företaget kommer ta. En affärsmodell ses då som en 

konceptmässig länk mellan strategi, verksamhetsorganisationen och system, det kallas 

verksamhetstriangel. Verksamhetstriangeln påverkas ständigt av externa faktorer och 

påtryckningar så som konkurrans, sociala förändringar, tekniska förändringar, kundernas åsikt 

och rättslig miljö. (Osterwalder et al. 2005) 

 

Nedan följer en bild av verksamhetstriangeln som visar affärsmodellens plats i verksamheten. 

Osterwalder (et al., 2005) ser affärsmodellen som en byggnadsplan som tillåter design och 

realisation av företagsstrukturen samt system som bidrar till den operationella och fysiska 

form företaget kommer ta.  

 

 
 

Figur 1, Verksamhetstriangeln, affärsmodellens plats i organisationen 
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Genom att se affärsmodellens plats i verksamheten kan vi nu se dess betydelse i 

organisationer. Det som tas med från det här avsnittet är de yttre faktorerna runt 

affärsmodellen. Kommer det märkas av som nyckelfaktorer eller spelar de en roll i de sociala 

mekanismerna som ska identifieras längre fram.  

 

2.1.1 Vad är en affärsmodell? 

Det finns många olika definitioner av affärsmodeller och i tabellen nedan är några författares 

syn på affärsmodeller för att klargöra definitionerna, ge en litteratur översikt och för att öka 

förståelsen för affärsmodeller i enlighet med mitt huvudsyfte. Detta genom att avsnittet 

klargör huvuddragen för en affärsmodell. I tabell 1 nämns författarens namn, vilket årtal 

artikeln är skriven, författarens definition och sedan har definitionerna sammanfattats i ett 

antal nyckelord i sista kolumnen för att snabbt kunna se författarens ståndpunkt. 

 

 

 

Författare År Definition Nyckelord 
Chesbrough & 

Rosenbloom 

2002 Uttrycka värdeerbjudande, identifiera marknadssegment, 

definiera strukturen av värdekedjan, estimera 
kostnadsstrukturen och intäktspotentialen. 

Värdeproposition, 

marknadssegment, 
värdekedja, 

kostnader och 

intäkter 

Osterwalder 

& Pigneur 

2003 En affärsmodell är inget annat än en beskrivning av värdet 

som ett företag erbjuder till en eller flera segment av 

kunder och strukturen av forman och deras partnernätverk 

för att skapa, marknadsföra och leverera värde och 

relationskapital för att kunna generera vinstdrivande och 

hållbara intäkter. 

Värde, 

vinstdrivande och 

hållbara intäkter 

Shafer 2005 Affärsmodellen är en representation av verksamhetens 

underliggande grundlogik och strategiska val för att skapa 

och bibehålla värde inom sitt värdenätverk. 

Representation, 

bibehålla värde 

Morris 2005 En affärsmodell är en koncis presentation av hur en 

sammanhängande uppsättning beslutsvariabler inom 
strategi, struktur och ekonomi för att skapa hållbara 

konkurrensfördelar på definierade marknader. 

Beslutsvariabler, 

konkurrensfördelar 

Osterwalder 
& Pigneur 

2010 En affärsmodell beskriver rationellt hur en organisation 
skapar, levererar och behåller värde. 

Skapa, leverera och 
behålla värde 

Zott & Amit 2010 Affärsmodellen kan ses som en mall av hur företag bedriver 

affärer, hur de levererar värde till intressenter och hur 
företaget kopplar faktorer och produkter på marknaden. 

Mall, värde, kopplar 

faktorer och 
produkter 
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Författare År Definition Nyckelord 

Casadesus-

Masanell & 

Ricart 

2010 En affärsmodell består av en uppsättning av val och en 

uppsättning av konsekvenser där valen består av strategier, 

tillgångar och styrning av strategier och tillgångar och där 

konsekvenserna kan klassificeras som flexibla eller stela. 

Val och 

konsekvenser 

Trimi & 

Berbegal- 

Mirabent 

2012 En affärsmodell beskriver hur saker kan skötas för att 

leverera värde till kunder, vart pengarna ska placeras för 

fortlevnaden av företaget och hur företaget ska hanteras. 

Leverera värde, vart 

pengarna ska 

placeras, hantering 

av företaget 

 

Tabell 1, Definitioner affärsmodell 

 

 

Det kan utläsas av tabellen ovan att definitionerna utvecklas hela tiden allt eftersom 

forskningen går framåt. En genomgående egenskap av definitionerna är ändå värde aspekten 

som kommer fram tydligt i de flesta definitionerna. Den definition jag kommer ta med mig 

från detta är ”skapa, leverera och bibehålla värde” av Osterwalder och Pigneur (2010) för att 

den sammanfattar de flesta nyckelorden från alla författarna kortfattat. För att få en ökad 

förståelse för värde behöver företag inneha en marknadskännedom, förstå företagen som 

kunder och utveckla en marknadsstrategi. När företag skapar värde kan hänsyn tas till vad 

marknaden erbjuder, realisering av nya erbjudanden och hantering av affärskanaler. 

(Anderson, 2003) När företaget uppnått detta menar Anderson (2003) att chefer kan leverera 

värde och på så sätt få nya kunder, bibehålla partnerskap med återförsäljare och bibehålla 

kundrelationer.  

 

Överlevnaden och tillväxten av alla vinstdrivande organisationer är direkt kopplat till deras 

förmåga att kunna skapa och bibehålla värde, därför är affärsmodeller användbart för alla 

företag. (Shafer et al., 2005) När affärsmodellen nu är definierad närmare kan 

nyckelfaktorerna som huvudsakligen ingår och påverkar affärsmodellen presenteras. 

 

2.1.2 Affärsmodeller och konkurrens 

Syftet i studien är att öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller och 

Trimi och Berbegal-Mirabent (2012) uttalar sig i sin rapport om att verksamheter kan 

konkurrera genom sina affärsmodeller. Affärsmodeller är ett kraftfullt verktyg för 

entreprenörer, antingen i uppstartsfasen eller också i förändringsfasen. (Trimi & Berbegal-

Mirabent, 2012) Följande litteratur kommer att hjälpa till att uppfylla delsyftet, att identifiera 

nyckelfaktorer som påverkar affärsmodellen genom att tydliggöra viktiga faktorer för företags 

affärsmodeller i ett konkurrens hänseende. 

 

Nyckeln till att uppnå en konkurrensfördel är att utnyttja värdefulla resurs-kompetens 

kombinationer (Newbert, 2008), t.ex. genom att utnyttja personalens kunskaper mot kunderna. 

Resurser och kompetenser är källor till konkurrensfördelar (Bitar och Hafsi, 2007) men de 
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behöver inte nödvändigtvis bidra till konkurrensfördelar. För att bidra till konkurrensfördelar 

kan resurser och kompetenser hjälpa till att bidra till att leverera produkter och tjänster som 

kunderna är villiga att betala ett lönsamt pris för. (Osterwalder och Pigneur, 2010) 

 

Casadesus-Masanell och Ricart (2010) hittade några samband i sin studie som ledde fram till 

tre rekommendationer när det kommer till att konkurrera med företagets affärsmodell, (1) var 

alert och ta fördelar av förändringar i din omgivning eftersom drastiska förändringar i 

omgivningen kan försvaga tidigare framgångsrika affärsmodeller. Att svara på förändringar i 

omgivningen kräver ofta drastiska förändringar i affärsmodellen men förändringar i 

omgivningen kan också presentera möjligheter till innovation. (2) Sök efter robusta 

affärskoncept och stöd de med kompletterande val. Väl utformade affärsmodeller har 

handlingsplaner som parerar de vanliga hoten mot hållbarhet. Varje affärsmodell har många 

detaljerade val och cykler som stödjer varandra och mäter viktiga konsekvenser. (3) Fokusera 

på affärskoncept som genererar ett mervärde. Affärsmodeller kan svara mot marknadens 

behov genom att erbjuda tillräckligt med mervärde t.ex. till ett specifikt kundsegment. I de 

flesta fall uppnås en större betalningsvilja utan att överdriva kostnadsökningar. 

 

Genom att ta hänsyn till Casadesus-Masanell och Ricarts rekommendationer finns en 

möjlighet att företaget på så vis uppnår en högre konkurrerande affärsmodell. Mitt syfte är att 

öka förståelsen för affärsmodeller därav är konkurrensen eller möjligheten att konkurrera med 

sin affärsmodell således en nyckelfaktor som påverkar affärsmodellen. Vidare i nästa avsnitt 

identifieras flera nyckelfaktorer som påverkar affärsmodellen. 

 

2.1.3 The Business Model Canvas 

Osterwalder et al. (2003) lade en stor grund till affärsmodellkonceptet med deras artikel, ”An 

Ontology for E- Business Models”. Här lades grunder för den mest allmänkända 

affärsmodellen, Business Model Canvas. Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till i en 

affärsmodell Osterwalder och Pigneur tar upp nio faktorer men det är även andra författare 

som tar upp liknande eller flera faktorer (Shafer, 2005 & Morris, 2005). Jag har valt att 

använda Osterwalders och Pigneurs faktorer för deras tillvägagångssätt är mer dynamiskt och 

hjälper mig uppnå mitt delsyfte att identifiera nyckelfaktorer som påverkar affärsmodellen. 

Faktorerna är Värdeproposition, Kundsegment, Kanaler, Kundrelationer, Nyckelresurser, 

Nyckelaktiviteter, Nyckelpartners, Kostnader och Intäkter. Dessa faktorer utvärderas och 

huvudfokus för studien kommer att klargöras i slutet av avsnittet. Här nedan definieras 

faktorerna närmare, början med värdeproposition. 

 

Värdeproposition är en översiktlig bild av ett företags produkter och tjänster som tillsammans 

ger värde för ett specifikt kundsegment och hur erbjudandena görs tillgängliga för kunderna. 

Värdeproposition beskriver hur ett företag differentierar sig från sina konkurrenter och är 

anledningen till varför kunder handlar från ett visst företag och inte från en annan. Det 

handlar om produkterna och tjänsterna som skapar värde åt kunderna, det löser kundens 

problem eller uppfyller kundens behov. (Osterwalder et al, 2003) Organisationen kan fråga 

sig, hur ska vi skapa värde? Det finns ingen verksamhet utan en definierad värdeproposition 
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och att skapa värde ger motivering till verksamheten. (Morris et al., 2005) Detta kan chefer 

göra på flera olika sätt t.ex. genom ”att få jobbet gjort”, prestera, varumärke, pris, design och 

att göra produkten användarvänlig. (Osterwalder och Pigneur, 2010) 

 

Ett kundsegment definierar vilken typ av kunder företaget vill nå. Att välja ett företags 

målgrupp handlar om segmentering. Effektiv segmentering möjliggör att ett företag kan 

fördela sina investerade resurser på målgruppen som är mest attraherad av företagets 

värdeproposition. (Osterwalder et al, 2003) Att misslyckas med att på ett lämpligt sätt 

definiera marknaden är en avgörande faktor i samband med företagsmisslyckanden. (Morris et 

al, 2005) Organisationen kan fråga sig, för vem är det verksamheten skapar värde? (Morris et 

al 2005) 

 

För att kunna nå sin målgrupp med sin värdeproposition finns en fördel med att ett företag har 

distributionskanaler. Distributionskanaler beskriver hur ett företag når sina kunder. Dess syfte 

är att ha rätt produkter eller tjänster, i rätt mängd, på rätt plats, i rätt tidpunkt till rätt personer 

med hänsyn till kostnaderna, investeringarna och flexibiliteten. Detta kan ske genom olika 

slags kanaler; försäljning, webb och återförsäljare. (Osterwalder et al., 2003) 

 

Kundrelationer komponenten beskriver relationerna ett företag skapar med målgruppen för att 

bidra till kundens kapital genom att förbättra förvärv, bibehållande och skapa merförsäljning. 

Detta kan chefer göra på olika sätt, genom personlig assistans, dedikerad personligassistans, 

självservice eller automatisk service. Vinster från kundrelationerna är livlinan för alla företag. 

(Osterwalder et al., 2003) 

 

Nyckelresurser beskriver förmågan att utföra ett mönster av handling upprepade gånger. Ett 

företag kan kunna förfoga över flertalet kapaciteter för att kunna erbjuda sin värdeproposition. 

Kapaciteter är baserade på resurser från företaget eller deras partners, alltså de viktigaste 

tillgångarna företaget har för att få en affärsmodell att fungera. (Osterwalder et al., 2003) En 

fråga organisationen kan ställa sig är vad verksamheten har för interna resurser som ger dem 

fördelar? Alltså vad för slags kärnkompetenser (interna resurser eller kompetenser som 

företaget gör förhållandevis bättre än sina konkurrenter) företaget besitter (Morris et al., 

2005), det kan vara psykologiska, intellektuella, humana och finansiella. (Osterwalder et al., 

2005) Det leder till en positionering som företaget kan ha i åtanke när de utformar sin 

affärsmodell, med tanke på företagens förmåga att snabbt imitera varandra finns det anledning 

för företag att eftersträva en positionering som inte är tillfällig. (Morris et al, 2005) 

 

Nyckelaktiviteterna för ett företag beskriver arrangemanget av en eller flera aktiviteter för att 

kunna tillhandahålla sin värdeproposition. Osterwalder och Pigneur (2010) skiljer mellan tre 

olika värdeutformningar; produktion, problemlösning eller nätverk. 

 

Ett företags partnernätverk beskriver vilka delar av aktiviteterna som bedrivs inom 

verksamheten och vilka resurser som fördelas ut på företagets samarbetspartners. Ett 

partnerskap är frivilligt initierat mellan två eller flera fristående verksamheter för att kunna 

utföra ett projekt eller en specifik aktivitet genom att koordinera de nödvändiga resurserna, 
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kapaciteterna och aktiviteterna. Det finns flera anledningar till varför företag skulle vilja ingå 

partnerskap några av de mest motiverande är att skapa stordriftsfördelar, minska risk och 

osäkerhet och förvärva resurser. (Osterwalder et al, 2003) 

 

Finansiella aspekter beskriver intäktsflödet och prismekanismer för ett företag eller med 

andra ord hur ett företag tjänar pengar genom de andra faktorerna. Intäktsflödet representerar 

pengarna företaget får in på varje kundsegment och företaget kan fråga sig själva vilket värde 

varje kundsegment är villiga att betala? Intäkter kan ske på många olika vis t.ex. genom 

försäljning av tillgångar, avgiftsbeläggning, prenumerationsavgift, leasing, courtage och 

marknadsföring. Företag kan använda sig av både fast och rörligt pris. (Osterwalder et al., 

2003) Ett företag har inte bara intäkter utan även kostnader och här kan företaget drivas på 

olika sätt t.ex. genom hävstångseffekt. Hävstångseffekten avser i vilken utsträckning 

kostnaderna domineras av fasta kontra rörliga kostnader. Om företaget betonar större eller 

mindre volymer både med avseende på marknadens möjligheter och interna kapacitet och 

företagets förmåga att uppnå högre eller lägre marginaler samt företagets intäktsmodell 

inklusive intäktskällor och priser. (Morris et al., 2005) 

 

Faktorerna som beskrivits ovan sammanfattas i nedanstående figur där även fokus för 

uppsatsen framkommer. Mörkgrönt symboliserar huvudfokuset medan det ljusgröna 

symboliserar delfokuset. 

 

Nyckelpartners Nyckel- 
aktiviteter 

Värdeproposition Kundrelationer Kundsegment 

Nyckel- 
resurser 

Kanaler 

Kostnader Intäkter 

 

Figur 2, The Business Model Canvas. Adapterad från Osterwalder et al., 2003. Huvudfokus, 

mörkgrönt och delfokus ljusgrönt. 

 

 

Genom att använda sig av alla dess faktorer skulle chefer kunna utforma en konkurrenskraftig 

affärsmodell. Min studie utgår från ett kundperspektiv för att identifiera nyckelfaktorer i 

affärsmodellen, därav är inte alla faktorer nämnda ovan av lika hög väsentlighetsgrad i min 
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studie. De faktorerna jag kommer fokusera på är värdeproposition, kundrelationer och kanaler 

då dessa är i högre grad påverkade av kunderna än de andra. Även nyckelaktiviteter och 

nyckelresurser är väsentliga att titta närmare på då det främst är dessa som ligger till grund för 

värdepropositionen.  Värdepropositionen handlar om hur erbjudandena görs tillgängliga för 

kunderna och kanalerna handlar om hur företaget når sina kunder. Kundrelationerna hjälper 

till att bidra till kundernas upplevda värde. Nyckelresurserna och nyckelaktiviteterna hjälper 

företag att erbjuda och tillhandahålla sin värdeproposition till kunder. (Osterwalder et al., 

2003) På så vis påverkar dessa faktorer kunderna i högre grad än de andra. 

 

Grundnivåerna av modellen är relativt enkla att kopiera av konkurrenter men den 

egenutvecklade nivån är inte det. Den egenutvecklade nivån handlar om att skapa unika 

kombinationer och tillvägagångssätt av grundkomponenterna. (Morriset al., 2005) Varje 

enskild komponent påverkar och blir påverkad av andra komponenter (Morris et al., 2005). En 

liten skillnad i hur företaget attraherar sina kunder eller levererar sin värde proposition kan 

göra avsevärd skillnad i företagets affärsmodell jämfört med ett annat företag. (Linder & 

Cantrell, 2000)  

 

2.1.4 Innovation och problematik 

För att en affärsmodell kan komma att vara användbar och för att öka förståelsen för hur en 

affärsmodell kan användas ska vi nu titta på hur affärsmodellkonceptet kan förnyas över 

tiden. Litteraturen om innovation av affärsmodeller kommer att användas vid utvecklandet av 

analysmodellen och därmed också hjälpa till att uppfylla delsyftet om att analysmodellen ska 

visa företags centrala delar av affärsmodellen. En affärsmodell är påverkad av externa 

faktorer och det finns därför en fördel att hela tiden förändras och hålla affärsmodellen 

uppdaterad (Linder & Cantrell, 2000). Henry Chesbrough (2007) tar upp några viktiga 

aspekter som alla företag kan tänka på när de utformar sin affärsmodell. Det handlar om att 

företaget kan förnya sin affärsmodell för att inte hamna efter. Det räcker inte att göra en bra 

modell en gång utan företag kan underhålla den, göra experiment och se vad som funkar på 

marknaden. Innovation på marknaden så som teknik, förändringar i lagar eller förändringar i 

kundernas smak kan försvaga en fungerande modells lönsamhet (se figur 1). (Linder & 

Cantrell, 2000) I en allt mer komplex och snabbt föränderlig omvärld finns det anledning för 

företag att tänka om och se över sin affärsmodell oftare än förut. (Giesen et al., 2010) 

 

Innovation i affärsmodellen har potentialen att förbättra verksamhetens prestationer. (Lambert 

och Davidson, 2012) Att utforma och förnya sin affärsmodell är inte enkelt. Fortsatt i detta 

avsnitt nämns några av de problem som en chef kan stöta på i samband med att utveckla och 

förnya företagets affärsmodell.  

 

En väl utformad affärsmodell har stor kraft och kan fungera som ett strategiskt verktyg för 

verksamheten (Shafer et al., 2005) Chesbrough diskuterar i sin artikel (2010) att det är svårt 

att uppnå en väl utformad affärsmodell och att det finns stora barriärer. Det är viktigt att få 

igenom modellen i hela verksamheten. Företagskulturen kan försöka hitta sätt att ”omfamna” 

den nya modellen dvs. att implementera den nya modellen samtidigt som den gamla finns 
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kvar tills den nya är helt färdig implementerad och redo att ta över helt. På det sättet kan 

affärsmodellinnovation hjälpa företag att undvika ”fällor” och förnya vinster och tillväxt. 

(Chesbrough, 2010) 

 

Att ha förberedelse och kännedom om sitt företags förändringsmodeller lönar sig. Att 

förtydliga dem och dela dem genom organisationen förbättrar organisationens fokus. Har 

medarbetarna kännedom om företagets kärnkompetens och hur företaget tjänar pengar kan de 

använd det i åtanke varje gång de tar ett beslut så att besluten stödjer företagets 

lönsamhetsvärderingar. Företagare som medvetet identifierar förändringsmodeller har en 

större chans att genomföra förändringarna på ett effektivt sätt. (Linder & Cantrell, 2000) 

 

Denna problematik som kan uppkomma i samband med att utforma och implementera en 

affärsmodell kan även de ses som nyckelfaktorer i det hänseendet att vid kännedom om dessa 

problem kan företag försöka undvika dem och på så vis utforma en så väl anpassad 

affärsmodell som möjligt. 

 

2.1.5 Sammanfattning affärsmodeller 

Kortfattat kan vi summera avsnittet om affärsmodeller. Mitt huvudsyfte är att öka förståelsen 

för affärsmodeller och genom en litteraturgenomgång av aktuell litteratur i området har det 

hjälpt till att uppnå syftet. Linder och Cantrell (2000) yttrar sig om att när olika författare 

pratar om affärsmodeller avser de egentligen bara en liten del av hela den omfattande 

affärsmodellen de tar alltså inte hänsyn till alla slags faktorer som kan förekomma. En 

affärsmodell ses som en helhet som omfattar många slags faktorer t.ex. pris, kundrelationer, 

partners och intäkter. Affärsmodellen kan ses som en byggnadsplan som gör det möjligt att 

utforma och förverkliga verksamhetens struktur och system som utgör företagets driftmässiga 

och fysiska form företaget kommer ta.  

 

Det finns många olika definitioner av affärsmodeller den definition jag kommer ta med mig är 

”skapa, leverera och bibehålla värde” av Osterwalder och Pigneur (2010).  Affärsmodeller är 

ett kraftfullt verktyg för entreprenörer, antingen i uppstartsfasen eller också i 

förändringsfasen. (Trimi och Berbegal-Mirabent, 2012)  

 

Med hjälp av litteraturen om affärsmodeller har nyckelfaktorer som påverkar affärsmodellen 

kunnat identifieras i enlighet med syftet. De faktorerna studien kommer fokusera på är 

värdeproposition, kundrelationer, kanaler då dessa är i högre grad påverkade av kunderna än 

de andra. Även nyckelaktiviteter och nyckelresurser är delvis väsentliga att titta närmare på då 

det främst är dessa som ligger till grund för värdepropositionen. 

 

Nästa avsnitt behandlar Social exchange teori som ytterligare kompletterar litteraturen om 

affärsmodeller i enlighet med mitt syfte att inte bara identifiera nyckelfaktorer utan även 

mekanismer för socialt utbyte som påverkar affärsmodellen. 
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2.2 Social exchange theory 

En del av mitt syfte är att genom ett kundperspektiv identifiera mekanismer för socialtutbyte 

och i det syftet är det angeläget att titta på Social exchange theory (SET) som 

sammanfattningsvis handlar om att socialt beteende är ett utbyte av varor, materiella varor 

men också icke materiella varor såsom accepterande och respekt (Homans, 1958). Teorin 

kommer således användas på det sättet att den hjälper oss identifiera mekanismer för socialt 

utbyte. 

 

Det var under 60- och 70-talet som SET framkom som ett distinkt tillvägagångssätt inom 

sociologi och social psykologi. Blau (1964) beskriver socialt utbyte som att det är medvetet 

begränsat till åtgärder som är beroende av givande reaktioner från andra. Det innebär att det är 

ett tvåsidigt, villkorat och ömsesidigt givande process som involverar transaktioner eller helt 

enkelt utbyte (Blau, 1964). Emerson (1976) säger att tillvägagångssättet inom sociologi kan 

beskrivas som en ekonomisk analys av icke ekonomiska sociala situationer så som socialt 

utbyte som förekommer mellan kunder och medarbetare på revisions- och konsultbyråer. 

 

Forskare har länge varit medvetna att utbyte av varor, tjänster, etc. spelar en stor roll i vårt 

sociala liv. (Bafu, 1977) Sociala utbytesrelationer är baserade på en blandning av både makt 

och förtroende. Förtroende är viktigt för att reducera konflikter och för att uppnå ett effektivt 

samarbete och partnerskap i planering och utveckling. Förtroende och makt kompletterar 

varandra för att förutse socialt beteende över olika kontext och situationer. (Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012) Makt influerar förtroende för att det influerar en partners utvärdering av 

det relativa värde av utbytesrelationen och det slags samarbete som utspelar sig baserat på 

sanningen. (Nunkoo & Ramkissoon, 2012) Forskare inom SET beskriver förtroende som den 

viktigaste variabeln i sociala utbyten. (Blau 1964 & Homans 1981) 

 

Forskare inom sociologi och organisationsteori har betonat betydelsen av förtroende i sociala 

och ekonomiska utbyten. Anderson och Narus (1990) föreslår att när väl förtroendet är 

etablerat lär sig företag att gemensamma ansträngningar kommer leda till resultat som 

överträffar vad företaget skulle ha uppnått om de hade agerat endast för deras egen vinnings 

skull.  Dodgson (1993) definierar förtroende som en sinnesstämning, en förväntning från en 

bytespartner till en annan, att den andra kommer uppföra sig som förväntat och efter 

gemensamt accepterat beteende. 

 

I litteraturen om interorganisatoriska relationer har det varit ganska konsekventa argument att 

relationer baserat på förtroende mellan parter har en positiv inverkan på partnernas förmåga 

att anpassa sig till förändring i relationen eller oavsiktliga problem som kan uppstå. (Young-

Ybarra & Wiersema, 1999) Förtroende är inte ett resultat av avtal eller trovärdiga åtaganden 

eftersom dessa inte kräver något ”kliv” och är faktiskt mer beskrivande för situationer som 

kräver lite eller inget förtroende. Med andra ord kan aktiviteter samordnas antingen genom 

avtal eller tillit eller en kombination, men skillnaderna kan hållas klart. 
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Det finns två huvudkällor av förtroende, en är ett resultat av rykte medan den andra ligger i att 

dela gemensamma värderingar. Det här ryktet kan etableras antingen genom tidigare 

relationer eller allianser eller över tiden genom att längden av samarbetet mellan parterna 

ökar. (Seabright et al. 1992) Gemensamma värderingar avser den mån utbytespartner har 

gemensamma uppfattningar om motiven för transaktionsvillkoren liksom målen och syftet 

med utbytet. Gemensamma värderingar bidrar till utvecklingen av engagemang och 

förtroende i marknadsrelationer. (Young-Ybarra & Wiersema, 1999) 

 

Förtroende utvecklas mellan parter över tiden och är direkt kopplat till tidigare erfarenheter. 

(Young-Ybarra & Wiersema, 1999) En faktor som leder till förtroende är kommunikation och 

nivån av kommunikation mellan parter. (Young-Ybarra & Wiersema, 1999) Young-Ybarra 

och Wiersemas (1999) studie indikerade på att kommunikation och gemensamma värderingar 

var signifikanta faktorer som påverkade förtroendet. Dessa indikationer om förtroende kan 

tolkas utifrån Homans (1974) propositioner om mänskligt beteende, två av dessa är en 

värdeproposition och en rationalitets proposition; 

 

– Värdeproposition: Ju mer värdefullt en persons resultat av en viss handling är desto mer 

sannolikt är det att han utför handlingen. 

– Rationalitets proposition: I valet mellan alternativa åtgärder kommer en person att välja en 

handling som vid den tiden av honom uppfattas mest sannolikt kommer ge honom mest värde. 

 

Detta kan innebära att beroendet ökar ju högre värde som levereras exempelvis i form av 

tjänster och minskar desto fler alternativ av bytespartners det finns det vill säga att desto fler 

aktörer det finns på marknadens ju större chans är det att en partner byter samarbetspartner. 

(Cook & Emerson, 1978) Emerson (1976) uppfattar det som att utbytesrelationer bygger på 

beroendet av den andra partens resurser. 

 

SET föreslår att två specifika aspekter av organisatoriskt sammanhang kan vara betydande när 

det kommer till att förstå flexibiliteten av relationer mellan organisationer. Dels att förtroendet 

mellan organisationerna kommer att ha en positiv inverkan på viljan och förmågan hos 

parterna att anpassa sig till föränderliga miljökrav genom modifiering eller uppsägning av 

avtalet. Dels att beroendet av partner i utbytet också kan vara en viktig faktor som påverkar 

flexibiliteten i att använda ett strategiskt utbyte. I allmänhet har forskare hävdat att beroendet 

kan användas för att binda partner i utbytesrelationen, vilket ökar livslängden av förhållandet. 

(Young-Ybarra & Wiersema, 1999) 

 

Dirk De Clercq (2010) studerade sambanden av de sociala relationerna mellan funktionella 

chefer och deras engagemang i organisationen vid utformning av de entreprenörsorienterade 

prestationsrelationerna. Studien visade att chefer inte endast kan inrikta sig på den yttre 

miljön när de arbetar med entreprenörskap utan att de också finns anledning att säkerställa att 

rättvisa, förtroende och engagemang genomsyrar avdelningarna. Starka sociala relationer kan 

göra chefer mindre benägna att identifiera sig som marknadsförare, säljare eller konstruktörer 

utan istället uppmuntra varandra att se varandra som ”partners” med gemensamma intressen 

att undersöka och identifiera möjligheter för företaget. Genom att främja engagemang och 
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inspiration genom hela organisationen kan chefer skapa ytterligare incitament för 

tvåfunktionella initiativ och samarbeten som underlättar kunskapsutbyte och slutligen bidrar 

till att uppfylla företagets fulla potential. (Dirk de Clercq, 2010)  

 

För att sammanfatta faktorerna som påverkar utbytesrelationer ritas dessa ut som ett 

följdschema i figuren nedan för att hjälpa till att svara på syftet att identifiera mekanismer för 

socialt utbyte och senare i rapporten kan vi även se hur de påverkar affärsmodellen. 

 

 

 
 

 

Figur 3, Utbytesrelationer, identifierade sociala mekanismer i form av ett följdschema. 

 

 

Kommunikation, rykte och gemensamma värderingar är de faktorer som ligger till grund för 

första kontakten (Young-Ybarra & Wiersema, 1999 & Seabright et al., 1992). Genom att 

bygga upp de faktorerna kan förtroende uppnås. Genom att uppnå förtroende kan bättre 

samarbete mellan parterna vinnas, flexibiliteten i relationen bli större, engagemanget öka och 

beroende förhållanden kan förbättras (Young-Ybarra & Wiersema, 1999 & Emerson, 1976). 

Efter denna bearbetning fastställs tjänstens omfattning, kvalité och innehåll. 

 

Faktorerna i varje del av följdschemat behöver inte endast förekomma i den delen, t.ex. 

kommunikation kan enligt Young-Ybarra och Wiersema (1999)  vara något som ligger till 

grund för förtroende och men kommunikation kan även vara något som framkommer 

tydligare och blir bättre genom förtroendet mellan parterna. Pilarna i figuren symboliserar i 

stora drag övergången från ett steg till ett annat även om det i verkligheten inte behöver vara 

så tydligt definierade gränser mellan faserna. Pilarna skulle även kunna vara ritade åt båda 

hållen då förtroendet i vissa fall även kan uppnås genom att man har liknande förväntningar 

på varandra dvs. avtalat om tjänstens omfattning och innehåll. 
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2.3 Sammanfattning av referensram och analysmodell 

En liten skillnad i hur företaget attraherar sina kunder eller levererar sin värdeproposition kan 

göra avsevärd skillnad i ett företags affärsmodell jämfört med ett annat företag. (Linder & 

Cantrell, 2000) En väl utformad affärsmodell har stor kraft och kan fungera som ett strategiskt 

verktyg för verksamheten. (Shafer et al., 2005) Överlevnaden och tillväxten av alla 

vinstdrivande organisationer är direkt kopplat till deras förmåga att kunna skapa och bibehålla 

värde, därför är affärsmodeller användbart för alla företag. (Shafer et al., 2005) 

 

Genom att se helheten i affärsmodellen och ha bra kunskap om företagets alla delar kan chefer 

sprida ett gemensamt budskap genom verksamheten och på så sätt få medarbetarna att arbeta 

mot gemensamma intressen. (Clercq, 2010) Då kan besluten som fattas tas med 

verksamhetens intressen i åtanke för att uppfylla företagets fulla potential. (Clercq, 2010)  

 

Förtroende är en viktig faktor inom SET och är beroende av flertalet faktorer t.ex. 

gemensamma värderingar, rykte och kommunikation. Längden på utbytesrelationen beror dels 

på värdet som partnern får av utbytet och dels på beroendeförhållandet mellan parterna. Finns 

det färre alternativa utbytespartners kan beroendeförhållandet bli starkare. 

 

Det vi kan utläsa av både affärsmodelldesignen och SET är att alla faktorer i de olika 

teorierna blir påverkade av varandra. De som är de särskiljande mest lika faktorerna är själva 

värdet som företaget levererar och hur kundrelationerna skötts. I SET är de sociala 

relationerna i fokus och det är även via de sociala relationerna som företaget kan uppnå och 

leverera värde till kunden. Det är kunden som i slutändan upplever ett värde som är avgörande 

för verksamhetens fortlevnad. (Osterwalder och Pignerur, 2003) 

 

För att få en helhetsbild av den teoretiska referensramen och förtydliga vad som tas med 

därifrån skapas analysmodellen. Analysmodellen har utformats i avsikt att senare i uppsatsen 

kunna svara på syftet vilket är att öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers 

affärsmodeller. Därför är huvudfaktorerna från affärsmodellen inkluderade inom 

analysmodellen och även de identifierade sociala mekanismerna från SET i form av ett 

följdschema. Dessa två modeller tillsammans med uppfattningar från kunder och företag leder 

fram till en utvecklad affärsmodell som kommer ta form längre fram i analysarbetet.  
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Figur 4, Analysmodell 

 

 

Faktorerna av affärsmodellen i analysmodellen är de faktorer i affärsmodellen med starkast 

kundperspektiv enligt mina tolkningar av Osterwalders (et al., 2003) studie. Alla delar i 

affärsmodellen hänger samman och påverkar varandra genom att värdepropositionen som 

företaget erbjuder har sin grund i företagets aktiviteter, resurser, relationer och genom vilka 

kanaler företaget når sina kunder (Osterwalder et al., 2005). Värdepropositionen är en av de 

centrala faktorerna jag valt för att den ger en översiktlig bild av hur ett företag differentierar 

sig från sina konkurrenter och är anledningen varför kunder handlar från ett visst företag och 

inte från en annan. Distributionskanaler har i syfte att nå ut med värdepropositionen till 

målgruppen. Faktorn för kundrelationer beskriver relationerna ett företag skapar med 

målgruppen. (Osterwalder et al., 2003) De utvalda faktorerna är i linje med syftet att genom 

ett kundperspektiv identifiera nyckelfaktorer och sociala mekanismer som påverkar 

affärsmodellen. En annan del av syftet är även hur kunder och företag upplever 

nyckelfaktorerna och de sociala mekanismerna vilket beror på alla faktorerna. Det som främst 

ligger till grund för organisationen och därmed upplevelserna är organisationens 

nyckelresurser, det vill säga organisationens kapaciteter att kunna erbjuda sin 

värdeproposition och även nyckelaktiviteterna som är organisationens aktiviteter som 

tillhandahåller värde för kunderna. Nyckelresurserna och nyckelaktiviteterna kan ses som en 

grund för att de andra faktorerna ska kunna uppfyllas genom värdepropositionen.  
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SET beskrivs i den här modellen som ett följschema och sammanfattningsvis handlar SET om 

socialt beteende som ett utbyte av varor, materiella varor men också icke materiella varor så 

som accepterande och respekt. (Homans, 1958) Faktorerna i följdschemat är de identifierade 

sociala mekanismerna utifrån teorin och litteraturen och ligger därför som grund för 

analysmodellen och den stundande analysen. Genom att analysera följdschemat för socialt 

utbyte kan vi inte bara identifiera de sociala mekanismerna som påverkar affärsmodellen utan 

även identifiera hur kunder och företag upplever de sociala mekanismerna i enlighet med 

uppsatsens syfte. 

 

Exakt hur affärsmodellen och SET hänger samman kan inte besvaras just nu utöver att SET 

handlar om utbytesrelationer och förväntas därmed ha en stor påverkan på affärsmodellen. 

Vilken slags påverkan det kommer bli får analysen avgöra där den utvecklade affärsmodellen 

tar form. Fokus i analysmodellen ligger på att identifiera nyckelfaktorer och mekanismer för 

socialt utbyte som påverkar affärsmodellen hur dessa i sin tur påverkar varandra kommer som 

sagt tydliggöras under analysen och i den utvecklade affärsmodellen. 
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3. Tillvägagångssätt 
I följande kapitel presenteras valda undersökningsmetoder samt tillvägagångssätt för studien. 

Vidare beskrivs också hur data samlats in, hur urvalsprocessen såg ut och vilka slags 

metodproblem som dykt upp under arbetets gång. 

3.1 Metodsynsätt 

En del av syftet är att få en ökad förståelse för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller 

och genom ett kundperspektiv identifiera nyckelfaktorer och mekanismer för socialt utbyte 

som påverkar affärsmodellen. Även hur kunder och företag upplever nyckelfaktorerna och de 

sociala mekanismerna är en del av syftet. Här antar studien ett aktörssynsätt då jag eftersträvar 

att se verkligheten från intervjupersonernas perspektiv. Beskrivningen sker genom hur olika 

aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten. (Arbnor och Bjerke, 1994) 

 

Sista delsyftet med studien är att genom en analysmodell visa organisationers centrala delar 

av deras affärsmodell och sociala mekanismer genom alla tillgängliga intervjuer utvecklas 

affärsmodellen. Här antar studien ett systemsynsätt, där faktorerna ses som en helhet men 

också som synergier mellan varandra och att relationerna mellan delarna är lika viktiga som 

själva delarna. (Björklund och Paulsson, 2012) 

 

3.2 Forskningsansats 

En del av syftet är att få en ökad förståelse för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller. 

Jag har därför använt mig av en deduktiv ansats där jag utgick från litteratur om 

affärsmodeller och social exchange teori och sedan samlar information om detta i empirin 

genom att göra telefonintervjuer.  (Jacobsen, 2002) Genom en deduktivansats kan 

objektiviteten i studien stärkas genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori. (Patel, 

1991)  

 

Telefonintervjuer med ett enskilt företags kunder har genomförts och så var en 

fallstudiemetod lämplig. För att få en mer djupgående detaljerad kunskap om hur kunderna 

upplevde företagets affärsmodell och sociala mekanismer användes fallstudier. En fallstudie 

innebär att endast ett fåtal objekt undersöks och i denna studie blev det 10 fall som studerades 

hos ett företag. (Jacobsen, 2002) 

 

Studien har en kvalitativ ansats då ett delsyfte är att identifiera hur kunder och företag 

upplever nyckelfaktorerna och de sociala mekanismerna och den kvalitativa metoden 

underlättar även förståelsen när det gäller sambandet mellan individ och kontext. Ett 

kvalitativt upplägg ger mig flexibla möjligheter att anpassa datainsamlingen till verkligheten 

t.ex. genom att kunna ställa följdfrågor som kommer upp vid intervjutillfällen.  (Jacobsen, 

2002) 
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3.3 Val av fall 

Det fall som studerats i min studie är en revisions- och konsultbyrå. Det finns begränsad 

forskning om hur den branschen använder sig av affärsmodeller och den mesta delen av 

forskningen om affärsmodeller ligger inom teknologiutvecklingen och teknologiföretag 

(Chesbrough och Rosenbloom, 2002 och Osterwalder och Pigneur, 2003). Det specifika fallet 

är en revisions- och konsultbyrå i mellersta Norrland, där fokus var på kunder och tillväxt. 

Valet av fall var ett medvetet val då jag gjorde min praktik under utbildningen där och sedan 

även fick möjlighet att skriva examensarbete för dem vilket gav mig tillgång till deras 

kundbas. (Arbnor och Bjerke, 1994) Genom att gå igenom litteratur om kundnöjdhet, 

affärsmodeller och social exchange teori växte syftet med studien fram. 

 

3.4 Insamling av data 

Insamlad sekundärdata så som forskningsartiklar och böcker har legat till grund för 

uppsatsens teoretiska referensram och analysmodell. Dessa låg i sin tur i grunden för 

insamling av primärdata det vill säga data som samlats in i samband med den här studien. 

Insamlad data består av både av primärdata via intervjuer och av sekundärdata genom 

litteraturstudie. Observationer av arbetssätt och kundrelationer har även skett på företagets 

arbetsplats. Genom att använda flera olika slags källor kan jag få en fylligare bild av fallet 

som studeras, även kallat triangulering. (Patel, 1991) Tillvägagångssättet för dessa 

insamlingar presenteras i följande stycken. 

 

3.4.1 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en ökad förståelse för affärsmodeller och 

socialt utbyte. Litteratur söktes genom Luleå Tekniska Universitets databas PRIMO och 

vidare kedjesökningar därifrån för att få fram ytterligare material som vart relevanta för 

studien. De sökord som främst använts har vart: affärsmodell(er), konkurrens, strategi, 

kundperspektiv, social exchange theory. Sökorden användes både på svenska och engelska, 

var för sig och i kombination med varandra. 

 

3.4.2 Urval 

Den avsedda undersökningsgruppen var företagets kunder på ca 100 stycken, därav valde jag 

ut 10 stycken kunder att intervjua. De kunder som valdes ut är kunder som företaget gör 

löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration för. Valet av kunder har alltså 

vart ett strategiskt urval eftersom jag valt kunder som har liknande uppdrag hos företaget och 

även flertalet uppgifter för att de har störst kunskap om vad företaget erbjuder. Kunderna har 

olika erfarenheter av revisions- och konsultbyråer, vissa har haft annan byrå innan medan 

andra inte har det vilket kan ha påverkat deras svar på intervjufrågorna t.ex. i frågor rörande 

pris. Då de intervjuobjekt som inte haft någon annan byrå kan ha svårare att besvara en sådan 

fråga än de som haft annan byrå. 
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3.4.3 Intervjuer  

Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få en klar bild av hur kunderna och företaget 

upplever företagets affärsmodell. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning via 

telefonintervjuer eftersom kunderna ej befann sig på en samlad geografisk yta och eftersom 

jag inte ville göra helt standardiserade enkäter. Anledningen till att jag inte ville göra helt 

standardiserade enkäter för att frågorna inte skulle kunna formuleras på ett standardiserat sätt 

och ge en rättvisande bild av kundernas upplevelse av nyckelfaktorerna och sociala 

mekanismerna av företagets affärsmodell som är en del av syftet. Med telefonintervjuer kan 

jag få tydligare och mer beskrivande svar på mina frågor. Detta innebar att jag i förväg inte 

kunde formulera svarsalternativ som i en enkätundersökning. Genom en kvalitativ 

undersökning kunde jag få fram hur kunderna faktiskt tolkar verkligheten genom att låta dem 

tala med egna ord. (Jacobsen, 2002) Intervjuerna skedde från företagets kontor och spelas in 

för att i efterhand kunna transkriberas vilket underlättade kodningen av intervjumaterialet.  

 

Intervjuerna har vart semistrukturerade med en intervjuguide som kompletterats under 

intervjuerna med följdfrågor. Frågorna är således öppna och kunderna lämnas utrymme att 

svara med egna ord. (Patel och Davidson, 1993) Intervjuguiden har konstruerats baserats på 

uppsatsens teoretiska referensram och följer de uppsatta nyckelfaktorerna som identifierades 

där t.ex. kundrelationer, värdeproposition och förtroende. Intervjuguiden har endast använts 

som en mall för att få med alla olika momenten. Frågorna kan ha formulerats annorlunda och 

ställts i olika ordning för att få en så följdsam intervju som möjligt. Fullständig intervjuguide 

går att läsa i bilaga 1 där frågorna är tydligare operationaliserade. Utfallet av intervjuerna 

kommer att granskas ur den teoretiska referensramens ljus och alla kunders uppgifter och svar 

har behandlats konfidentiellt alltså att deras namn inte kommer att annonseras i uppsatsen. 

Däremot har intervjuobjekten blivit tilldelade fiktiva namn oberoende av kön för att det ska 

bli enklare att kunna följa resultaten av empirin. 

 

3.4.4 Observationer 

Då jag under skrivprocessen av uppsatsen har fått tillgång till en skrivbordsplats hos företaget 

som jag utför min fallstudie på har en del observationer kunnat tas in. Observationerna har 

mestadels skett på avstånd men även i ett förstående hänseende där jag engagerat mig i deras 

situation. Kombinationen mellan avståndstagande och engagemang minskar också risken för 

att drunkna i den organisation som studerats. (Arbnor och Bjerke, 1994) Jag har inte haft 

några direkta undersökningsplaner och det kan anses vara en fördel enligt Arbnor och Bjerke 

(1994). Arbnor och Bjerke (1994) anser också att när observatören uppnått en lämplig 

kombination av engagemang och avståndstagande kan en mera sammanhängande 

helhetsförståelse utvecklas.  

 



21 
 

3.5 Analysprocessen 

Uppsatsens analysmodell är baserad på befintlig teori och tidigare studier. Från rådata med 

intervjuerna kategoriserades intervjuobjektens svar i enlighet med intervjuguiden (se bilaga 1) 

som utgått från analysmodellen, se bild 4. I intervjuguiden har frågorna kategoriserats upp 

efter nyckelfaktorerna och sociala mekanismer som identifierats i litteraturen och teorin, se 

bilaga 1 för fullständig intervjuguide. Syftet med kategoriseringen var att göra en förenkling 

av komplicerad och detaljrik data som underlättade analysarbetet. Därmed har jag i den 

fortsatta analysen ett fåtal kategorier att förhålla mig till t.ex. värdeproposition och 

nyckelresurser. (Jacobsen, 2002) För att enklare kunna hantera materialet gjordes en kodning i 

nyckelord av det transkriberade materialet som sammanfattas i tabell 2. Tolkningen av 

intervjuerna skedde utifrån kategorierna i intervjuguiden (se bilaga 1 för operationalisering av 

intervjufrågorna) där samband och olikheter söktes t.ex. hur intervjuobjekten förhåller sig till 

företagets prisbild. Generaliseringar söktes efter den första tolkningen för att lyfta analysen 

och göra den användbar även på andra liknande fall genom att resultaten från studien kan 

appliceras och användas hos andra företag.  

 

Under intervjuernas och transkriberingens gång skrevs tankar och reflektioner ner som skulle 

kunna komma att vara användbara under analysen. I den utsträckningen som varit möjligt har 

jag även försökt att transkribera intervjun direkt efter intervjutillfället för att på så vis ha 

allting så färskt i minnet som möjligt i enlighet med Patel (1991). 

 

3.6 Uppsatsens kvalité 

Jag har tidigare i metoden försökt att beskriva forskningsprocessen så tydligt som möjligt för 

att de som tar del av studiens resultat på så vis kan bilda sig en uppfattning om alla de val som 

jag har gjort och därmed öka validiteten med den kvalitativa rapporten. (Patel, 1991)  

 

För att få så utförliga svar som möjligt på mina frågor har jag i kontakten med företagen vänt 

mig till den personen som revisions- och konsultbolaget har kontakt med. Det är dessa som 

ansågs kunna svara bäst på mina frågor eftersom de har erfarenhet av företaget. För att 

förhindra feltolkningar av intervjuerna ställdes följdfrågor till den intervjuade så att deras svar 

blev utförliga och tolknings bara. Även att jag efter varje intervju försäkrade mig om att jag 

kunde återkomma om jag behövde några kompletteringar eller stötte på problem torde öka 

validiteten.  

 

I transkriptionsprocessen sker ofta en mer eller mindre påverkan på underlaget för analysen 

men i och med att intervjuerna spelades in minskades transkribentens påverkan på underlaget. 

Det är annars frestande att formulera fullständiga meningar även fast underlaget kännetecknas 

av talspråk och ofullständiga meningar. (Patel, 1991) Jag har reflekterat över hanteringen av 

informationen för att upprätthålla validiteten och för att hanteringen av informationen inte ska 

påverka analysen. All hantering av informationen har övervägts för att inte snedvrida analysen 

men ändå för att försöka kategorisera och göra generaliseringar. Insamlad data beskriver 

kundernas och företagets uppfattning av identifierade faktorer och sociala mekanismer vid ett 
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visst tillfälle. Jag har tillsammans med intervjuobjekten skapat den verklighet som studeras 

vilket innebär att uppsatsens reliabilitet påverkas, (Arbnor och Bjerke, 1994) därför skulle 

resultatet kunna vara ett annat om studien upprepades.  

 

Arbnor och Bjerke (1994) har utvecklat en modell för att kunna validera studier vid ett 

aktörssynsätt och det är den jag har utgått ifrån för att ytterligare validera min studie. För att 

öka reliabiliteten har intervjuguider utformats. Intervjuguiden utformades utifrån befintlig 

teori och litteratur för att förbättra den vetenskapliga process valideringen i enlighet med 

Arbnor och Bjerke (1994). Den praktiska processvalideringen förbättrades genom att 

intervjuobjekten informerades om uppsatsens syfte och att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt med fiktiva namn, i syfte att skapa ett förtroende och en så öppen dialog som 

möjligt. Uppsatsen har strävat efter att bidra till befintlig kunskap inom affärsmodeller och 

social exchange teori även jämförelser med tidigare studier har gjorts för att se om den här 

studiens resultat överensstämmer med befintlig kunskap vilket medförde en förbättrad 

teoretisk resultatvalidering. Den praktiska resultatvalideringen har stärkts genom att analyser 

gjorts utifrån intervjuobjektens svar för att på så vis behålla den genuina och tillförlitliga 

bilden. Genom att operationalisering av begreppen gjorts så att de blir lätta att förstå och för 

att undvika att misstolkningar görs har den teoretiska processvalideringen stärkts. (Arbnor och 

Bjerke, 1994) 

 

Då uppsatsen är av kvalitativ karaktär är inte den huvudsakliga avsikten att generalisera 

(Jacobsen, 2002). De resultat som presenteras är knutna till det specifika fallet och dess 

situation, vilket försvårar möjligheten att generalisera. Därför har befintlig teori och tidigare 

studier använts för att validera uppsatsens resultat. (Arbnor och Bjerke, 1994) Till exempel 

har teorier inom affärsmodeller för teknologiföretag jämförts med resultaten från min studie 

om revisions- och konsultbyråer. 

 

Triangulering kan öka validiteten, genom att titta på problemet från olika håll, t.ex. intervjuer, 

observationer, dagböcker och dokument får jag en så omfattande bild som möjligt. (Patel, 

1991) I enlighet med Patel (1991) har jag utgått från dels en teoretisk referensram, dels 

intervjuer och även observationer för att skapa en triangulering av fallet. Den teoretiska 

referensramen byggdes upp genom en litteraturgenomgång där väsentlig litteratur utifrån mitt 

syfte om affärsmodeller och SET sammanställdes i referensramen. Intervjuerna och 

observationerna genomfördes enligt avsnitten om intervjuer respektive observationer ovan. 

Informationen från dessa källor har vägts samman i analysen för att få fyllig bild som möjligt. 

(Patel, 1991)  

 

3.7 Metodreflektion 

En reflektion över metoden är att jag haft problem att få ihop tillräckligt med intervjuobjekt 

till min studie. Många har inte velat ställa upp eller varit upptagna därav tog intervjuprocessen 

ganska lång tid. Jag hanterade den situationen på det sättet att jag skickade ut påminnelse mail 

och även ringde upp vissa kunder för att få ihop så många intervjuer som möjligt. På så vis 

fick jag ihop några fler frivilliga till att delta i min studie. 
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Begränsningar i uppsatsen kan kopplas till uppsatsens tidsram samt min begränsade erfarenhet 

i datainsamling. Ett kritiskt förhållningssätt till uppsatsens datainsamling hos läsaren är 

väsentligt eftersom möjligheten till uttömmande svar under intervjuerna kan bero på mina 

bristande kunskaper i intervjuteknik. Detta har hanterats genom att avgränsningar för 

uppsatsens innehåll och längd gjorts och konstruktiv kritig både från handledaren men även 

opponenterna har hjälpt till för att få datainsamlingen så passande för studien som möjligt. 
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4. Empiri 
I följande avsnitt kommer resultaten av empirin kortfattat redovisas. Kapitlet avslutas med en 

tabell över de främsta ståndpunkterna som tas med till analysen. 

 

Empiriavsnittet är upplagt så att först redovisar företagets uppfattningar av affärsmodellen och 

SET sedan presenteras kundernas uppfattningar av samma faktorer. Alla intervjuobjekts 

åsikter är sammanslagna för att få en mer sammanhängande bild av situationen. Kapitlet 

avslutas med en tabell över alla intervjuobjekt individuella svar i korthet. 

4.1 Företaget 

Nedan kommer jag delge de viktigaste punkterna från intervjun med chefen alltså företagets 

uppfattning av affärsmodellen och SET. 

 

4.1.1 Olika faktorerna 

Värdeproposition 

Det främsta värdet som chefen beskriver är att göra rätt och vara korrekt så att rapporterna 

och tjänsterna blir av hög kvalité. 

 

”Det kanske absolut viktigaste är att vi levererar en hög kvalité.” 

 

Vidare så säger chefen att hen tror att de skulle kunna bli bättre på att kommunicera med 

kunden vad den verkligen får bakom rapporten i förhållande till vad den skulle få på annan 

byrå eller mindre byrå. Där tror hen att de skulle kunna göra mer för att påvisa den starka 

kvalité de har.  Något som hen också tror bidrar till värdet för kunden är det personliga 

engagemanget. Genom det personliga engagemanget har de korta ledtider och snabba 

svarsfrekvenser.  

 

Om varumärket spelar någon roll i värdepropositionen svarar chefen att det är varumärket 

som ger legitimiteten att stå för det de gör. Vidare berättar chefen att varumärket inte är känt i 

allmänhet men för de som är insatta i ekonomi är det otroligt viktigt. Genom varumärket får 

företaget sanktion och förfrågningar på uppdrag som de annars aldrig skulle kunna komma åt 

menar hen. 

 

Kanaler 

När jag frågar hur företaget tar kontakt med kunder svarar chefen att de arbetar genom tre 

olika slags kanaler. För det första med rena förfrågningar vilket är en ganska liten del, för det 

andra är det att ha ”stora öron” och höra när folk signalerar att de inte är nöjd med sina 

nuvarande tjänster. Det är på det sättet företaget får in flest nya kunder berättar hen. För det 

tredje så har företaget även olika aktiviteter mot befintliga och potentiella kunder så som 

seminarier och utbildningar. Utifrån det tar företaget kontakt med de som verkat intresserade 

och på det sättet får in nya kunder och kontakter. 
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Det är främst via nätverk och inte ren reklam som företaget får sina kunder. Företaget arbetar 

väldigt lite med direkt marknadsföring och är det någon annons så är det snarare att tala om 

vilka event de gör.  

 

”Företaget tror i grunden inte alls på reklam på det sättet i form av annonsering.” 

 

 Företaget använder sig mer av seminarier, mässor och nätverksarrangemang än direkt reklam 

i t.ex. tidskrifter. Chefen säger att de försöker sälja något mer än ”ett billigt pris” som hen 

uttrycker sig och tror kan vara utgången av rena annonser, att kunderna vill ha billigast 

möjliga pris. Företaget försöker sälja en stark relation med bra kvalité och korrekthet. 

 

När jag frågar om varför chefen tror att kunderna valde just dem säger hen utan tvekan att det 

är personligt, den personliga kontakten och personkemin.  

 

Kundrelationer 

Den personliga kontakten är viktig för företaget. Chefen menar att om de bara skulle leverera 

bra resultat men utan personliga hälsningar skulle de tappa det där lilla extra som en löpande 

dialog ändå ger för kunden. Företaget har en väldigt informell och personlig atmosfär.  

 

När jag frågar om hur de tar sig tid för kunderna om de behöver extra hjälp eller rådgivning 

svarar chefen att hen tror att kunderna generellt sätt upplever att de svarar på deras frågor men 

att: 

 

”I vår bransch kommer det alltid finnas en förväntan att vi gärna ska ha svarat innan frågan 

är ställd.” 

 

Vidare nämner chefen att hen tror att kunderna gärna hade velat ha mer tid men oftast inte 

vilja betala mer. För företaget är det viktigt att leverera det där mervärdet till en rimlig 

summa. Däremot tror chefen att de även kan förbättra kundrelationerna genom att ha mer 

kundvårdande aktiviteter utanför det officiella företagets väggar.  

 

Nyckelresurser 

Den främsta nyckelresursen som företaget nämner är personalen. Eftersom det är dessa som 

hela verksamheten är uppbyggd på, utan personal finns inga tjänster att erbjuda. 

 

”Nyckeln för framgången är personalen!” 

 

Vidare berättar chefen att eftersom personalen är viktig är rekryteringarna oerhört viktiga att 

de som kommer in i gruppen är av rätt profil.  

 

”Det spelar ingen roll om du är världsbäst på redovisning om du inte kan ta kund.” 
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Företaget upprätthåller kompetensen genom flera steg. Dels genom rena formella utbildningar 

både internt och externt, dels genom att hela tiden lägga på ansvar på varje person också 

genom att försöka få en bredd i det medarbetarna gör. 

 

En viktig del av kompetensen och resurserna som chefen betonar är samarbetet mellan 

medarbetarna och att de hjälper och tar hjälp av varandra. Skiftar uppdrag när det behövs och 

alltid ställer upp för varandra om någon är sjuk eller dylikt. 

 

Nyckelaktiviteter 

Företaget erbjuder många olika slags tjänster inom revision, redovisning och även rådgivning. 

De fyra aktiviteterna som tar upp mest tid är månadsbokföring, bokslut, revision och revision 

för offentlig verksamhet.  

 

Chefen kommenterar att det är dessa aktiviteter som är nyckelaktiviteterna men anser att 

kunden nog får mest värde i rådgivningen eftersom det är något som kan föra deras 

verksamhet framåt och inte bara rör det löpande som är samma varje månad. Chefen menar att 

kunderna tar det andra mer förgivet. 

 

”Det är en beställning man har gjort och den funkar månad för månad.” 

 

Socialt utbyte 

I det sociala utbytet tror chefen att kunderna generellt är nöjda med det de får. Chefen 

uttrycker också att hen tror att kunderna gärna hade sett mer proaktiva lösningar, alternativa 

lösningar på tjänsterna. Hen känner tillförlit i att kunderna känner förtroende för företaget 

men att viss osäkerhet säkert kan ha framkommit i och med företagets tillväxt och att de 

behövt skifta uppdrag mellan medarbetare. Chefen tror att förtroendet har uppnåtts genom en 

öppen dialog och att de alltid jobbar proaktivt inför deadlines så som moms och bokslut osv. 

Företaget arbetar också för att signalera till kunderna om det börjar närma sig en 

kontrollbalansräkning eller dylikt.  

 

”Genom detta proaktiva arbeta och dialog kommer förtroendet för företaget har byggts upp.” 

 

Däremot nämner chefen att hen tror att de skulle kunna förbättra utbytet av tjänsterna genom 

att förklara mer ingående för kunderna varför det ser ut på ett visst sätt och inte bara att det 

ska se ut på det sättet. 

 

4.2 Kunderna 

Nedan följer de främsta åsikterna som kommit fram genom intervjuer med kunderna och 

deras upplevelser av företagets affärsmodell och SET. 

4.2.1 Olika faktorerna 

Värdeproposition 

Värdet för kunderna upplevs olika och värdet som upplevs av kunderna är anledningen varför 

de handlar från ett visst företag och inte ett annat. (Osterwalder et al., 2003) En kund säger att 
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det är rapporterna som ger honom mest värde för då har han någonting han kan presentera för 

sin styrelse. För en annan handlar värdet mer om kunskapen och tiden han tjänar på att leja 

bort tjänsten. Där är det flera som nämnt samma sak. De vill inte lägga ner tid på att göra det 

och heller inte att lära sig hur de ska göra. Kompetensen är därav en viktig faktor och en kund 

nämner att det ligger ett enormt värde att känna trygghet att veta att allt blir rätt. En annan 

kund säger att värdet för honom endast ligger i att någon ska göra det. Det har även kommit 

fram ur intervjuerna att det är viktigt att kunna prata och skoja med varandra. Det bidrar till 

ett mervärde för kunderna. 

 

När det kommer till priset på tjänsterna är det där åsikterna har gått mest isär. Det har uttryckt 

både åsikter om att priset är vad de förväntat men även att priset har blivit alldeles för högt. 

 

”Man får det man betalar för.” – Bertil 

 

”Kostar vad det kostar.” – Gustav  

 

”Vi betalar alldeles för mycket pengar för de här tjänsterna som de har gjort som de lovat att 

vi inte skulle göra” – Fredrik 

 

En del kunder har satt kostanden för tjänsten i förhållande till att de själva skulle haft 

kompetensen eller haft en anställd som skött ekonomin och då kommit fram till att kostnaden 

är rimlig. Många kunder har inte direkt reflekterat över om priset är dyrt eller billigt för de har 

själva inte gjort någon slags jämförelse. 

 

Kanaler 

När det kommer till hur kunderna faktiskt blev kunder rör det sig om flertalet faktorer hur de 

kom i kontakt med företaget. En kund berättar att han var på ett seminarium där han efteråt 

blev erbjuden deras tjänster. För någon annan var det inte hans beslut utan styrelsen som hade 

tagit den yttersta kontakten och beslutet angående byrå. För några av kunderna har de börjat 

med endast en revisions tjänst och sedan därifrån blivit erbjuden att utöka samarbetet. En 

kund nämner att det var närheten (geografiskt) som var anledningen till att han tog kontakt 

med dem, sen var det personkemin som gjorde att han stannade kvar. Under intervjuerna har 

det framkommit att flertalet av kunderna sökt sig till flera av de stora byråerna med att valet 

att välja just det här företaget låg i personkemin. För en kund handlade valet inte främst om 

personkemi utan att han ville få ner kostnaderna. 

 

Många av kunderna som jag har intervjuat har varit hos företaget under en tid. De blev kunder 

innan företaget själv var så aktiv att själva söka kunder. Därav har de flesta av dessa kunder 

själva sökt sig till företaget. Anledningen varför de sökt sig just till detta företag ligger då i att 

de är en av de stora fyra och för några även att de låg geografiskt rätt för dem. Men de finns ju 

några av allt; seminarier, kontakter, närhet, pris, personlighet. 
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Utifrån mina observationer hos företaget är de mycket mer aktiva numera att själva nå ut till 

kunder och eventuellt faktorn om kanaler hade sett annorlunda ut om dessa intervjuer gjorts 

med flertalet nyare kunder.  

 

Kundrelationer 

Faktorn om relationerna mellan kunderna och företaget var den faktor som de flesta hade 

lättast att prata om. Alla har sina egna uttryckta ord på relationen och en kund som var väldigt 

nöjd med deras relation till företaget uttryckte sig så här:  

 

”Det finns liksom ingen tröskel man ska kliva över utan man kan alltid slänga sig på luren om 

man har ett problem.”– Adam 

 

Han upplevde att de hade en väldigt öppen nära relation, ”där inget sitter fast”. En annan kund 

utrycker sig i ordalagen som öppen och framåt. Han upplevde det som att de alltid kunnat ha 

en öppen personlig dialog. Överlag tycker kunderna att de tar sig tid för dem och en kund 

säger också att ”de är väldigt inkännande för våra behov”. Även här har kunderna olika åsikt 

om hur öppen dialogen ska vara. En kund utrycker sig att ”vi har en ganska strikt kund-

säljare relation” och en annan att ”jag har inget behov av att vara kompis med dem utan de 

ska finnas en affärsmässighet men att det ändå ska finnas en människa därbakom”. 

 

Många kunder uttrycker att de vill ha relationen professionell men utan att bli tråkig, en kund 

säger att de har en ”lättsam trevlig ton” och en annan att ”det alltid finns en god känsla med 

humor och professionalitet”. 

 

Något jag upplevt under min tid hos företaget är att medarbetarna har väldigt bra insikt i 

vilken slags relation varje kund vill ha. De vet vilka de kan prata mer personliga saker och 

vilka som bara vill ha en professionell relation.  

 

Nyckelresurser 

Nyckelresurserna berör främst två faktorer, personalen och kompetensen. En kund nämner att 

det är kunskapen och att det blir rätt och riktigt som är viktigt för honom en annan att 

kompetensen i mångt och mycket är hög. 

 

”Det personalen gör är i AAA-rating.” – Fredrik 

 

”Det är klart att det ska vara proffsigt och snyggt men det är inte det vi betalar för. Det är 

mer kunskapen.” – Bertil 

 

En annan nyckelresurs som en kund nämner är tillgängligheten och att ha en kontaktperson 

nämner en annan. Kompetensen är viktig för kunderna i det hänseendet att de köper in en 

tjänst och därav förväntar sig att den blir rätt och riktig gjord.  
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Det som företaget tappar i senioritet kompenserar de med i vilja och iver. Så resonerar en 

kund när han berättar om att han gillar att de är ett ungt team men det leder också till att vissa 

frågeställningar tar längre tid att få svar på. 

 

Utifrån mina observationer hos företaget har den här sista kunden ett rimligt resonemang. 

Företaget och dess medarbetare har stor kunskap men inte de åren på nacken som behövs för 

att bli helt senior i branschen. De är villiga att lära och tar sig an nya utmaningar hela tiden. 

 

Nyckelaktiviteter 

Uppdragen för kunderna är väldigt olika och de har behov av olika slags tjänster. Vissa har 

endast en revisions tjänst medan andra har hela sin administrativa del av sitt företag hos fall 

företaget. De främsta aktiviteterna är löpande bokföring, bokslut, revision och även 

rådgivning. 

 

Socialt utbyte 

Det har inte vart helt enkelt för kunderna att berätta om deras utbytesrelation. Något som de 

kunde relatera till i utbytet var förtroende och förtroendet för företaget. Det är där empirin 

lägger sin huvudfokus i följdschemat för socialt utbyte. När jag frågar kunderna om deras 

förtroende för företaget får jag nästintill endast positiva svar. Kunderna har ett mycket gott 

förtroende för företaget i deras uppdrag. 

 

”Vi har en professionell, social relation som är aldeless utmärkt.” – Christian 

 

En kund nämner att de har ett högt förtroende för företaget och deras tjänster. En annan kund 

nämner att allt eftersom de själva fått klart för sig vad de velat ha ut av utbytet har även 

företaget kunnat leverera det åt dem. Kommunikation är en viktig faktor i uppbyggnaden av 

förtroendet och en kund uttrycker sig att ”det är viktigt att vi vet vad som förväntas utav 

relationen och det tycker jag har fungerat bra”.  En kund nämner också att det sociala utbytet 

av tjänsten har blivit bättre i och med att de själva fått klart för sig vad de vill ha ut av 

utbytesrelationen. Även en annan kund nämner att det är viktigt att veta förväntningarna av 

varandra på utbytet. I och med det har sammarbetet fungerat bra nämner han. En annan kund 

säger så här:  

 

”Jag har förtroende för dem, de har kompetensen.” – David 

 

Det finns självklart viss spridning i svaren även här och en kund är inte nöjd med deras 

utbytesrelation för han tycker att de levererat mer tjänster än han efterfrågat och därmed också 

fått betala ett högre pris. En annan kund säger att han har lite lägre förtroende för företaget i 

deras uppdrag på grund av att de är ett så pass ungt företag.  
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4.3 Sammanfattning av empirin 

Huvudpunkterna som tas med till analysen sammanfattas i tabellen nedan. Här beskrivs 

kortfattat vad intervjuobjekten svarat och det är även utifrån dessa svar som den empirinära 

analysen grundar sig på. Kolumnen om pris samverkar med värdepropositionen men förs ut i 

en egen kolumn här för att tydliggöra vad som hör till vad. 

 

Värdepropositionen ger en översiktlig bild av vad företagets tjänster ger för värde till 

kunderna även priset på tjänsten är en faktor som påverkar värdet som kunden upplever. 

Kanaler beskriver hur företaget nått ut till sina kunder och kundrelationer visar relationen som 

företaget skapar med kunderna. Nyckelresurserna beskriver företagets kapaciteter dvs. 

företagets viktigaste tillgångar. Nyckelaktiviteterna beskriver då företagets aktiviteter för att 

tillhandahålla värdepropositionen. Socialt utbyte är den kategori som sammanfattar social 

exchange theory som i grund och botten handlar om utbyte och i detta fall utbytesrelationer 

genom tjänster. 

 

 

Intervjuobjekt Värdeproposition Kanaler Kundrelationer Nyckelresurser Nyckelaktiviteter Socialt utbyte Pris 

Företaget Det främsta värdet som 

chefen beskriver ör att 

göra rätt och vara 

korrekt så att 

rapporterna och 

tjänsterna blir av hög 

kvalité. 

Rena förfrågningar, 

nätverk, aktiviteter 

Företaget har en väldigt 

informell och personlig 

atmosfär. Chefen 

menar att om de bara 

skulle leverera bra 

resultat men utan 

personliga hälsningar 

skulle de tappa det där 

lilla extra. 

Personalen och 

upprätthålla 

kompetensen 

Löpande 

bokföring, 

bokslut, revision 

och rådgivning. 

Främsta faktorerna för 

bra utbytesrelationer 

är en öppendialog och 

att arbeta proaktivt i 

tjänsterna. 

Finns både 

priskänsliga och 

icke priskänsliga 

kunder inom vårt 

företag. 

Adam Värdet i rapporterna ger 

mig mycket. Det är 

något som jag kan 

presentera för styrelsen. 

Sökte sig till en av 

de fyra stora och 

sen var det den 

personliga kemin 

som avgjorde valet. 

Finns ingen tröskel att 

kliva över, jätte nöjd 

med vår relation. 

Personliga kontakten 

hos personalen, 

kompetensen. 

Fakturascanning, 

attestering av 

dessa, löpande 

bokföring, bokslut 

Allt eftersom vi själva 

fått klart fös oss vad vi 

velat ha ut av utbytet 

har även de kunnat 

leverera det åt oss. 

Priset är ungefär 

vad vi förväntar 

oss. 

Bertil Kunskapen och tiden 

som vi sparat ger oss 

mest värde. 

Styrelsen som valt 

byrå men det har 

fungerat bra och 

därför har vi hållit 

oss kvar. 

Personkemin emellan 

är jätte viktig, det blir 

mycket enklare att 

jobba med sådana 

personer. 

Klart att rapporter 

och så ska vara 

proffsigt och snyggt 

men det är inte de vi 

betalar för, det är 

kunskapen. 

Revision och även 

redovisning om 

det behövs. 

Då vi har långa avstånd 

mellan varandra är det 

viktigt att vi vet vad 

som förväntas utav 

relationen och det 

tycker jag har fungerat 

bra. 

Jag tycker priset vi 

får betala 

motsvarar det 

värde som vi får ut 

av tjänsten, sen är 

ju allting dyrt men 

man får ju det man 

betalar för. 

Christian För mig är det ett högt 

värde för jag kan ju inte 

sånt här. Den som 

hjälper oss har 

kunskapen och det är 

viktigt för oss att man 

kan prata och skoja 

också och de är ju 

mycket värt. 

Närheten var 

anledningen till att 

jag tog kontakt med 

dem. Sen var det 

personkemin och att 

det var ett stort 

internationellt bolag 

som gjort att jag är 

kvar. 

Det är en bra relation vi 

skrattar och har trevligt 

men det är en 

professionell relation. 

Personalen är jätte 

duktig och de tar sig 

alltid tid för mig när 

jag behöver. 

Löpande 

bokföring och 

årsbokslut. 

Professionell, social 

relation som är aldeless 

utmärkt. 

Priset är rimligt och 

resonligt. 

David De tillför värde för mig i 

det avseendet att de har 

kompetensen, de har 

verktygen och 

redundans. För mig är 

det jätte viktigt att den 

administrativa biten i 

verksamheten funkar. 

Vi hade först vår 

revisor där och sen 

har vi succesivt för 

över våra 

ekonomiuppgifter 

dit då vi blev 

erbjudna de 

tjänsterna också. 

Jag upplever att vi har 

en relation på en lagom 

nivå. Jag har inget 

behov av att vara 

kompis med dem utan 

det ska finnas en 

affärsmässighet men 

att det ändå ska finnas 

en människa därbakom. 

Personalen med deras 

kompetens, 

redundansen och att 

ha en kontaktperson. 

Bokföring, 

revision, bokslut, 

osv. Vi har det 

mesta av våra 

ekonomiuppgifter 

hos byrån. 

Jag har förtroende för 

dem, de har 

kompetensen absolut. 

Ibland faller saker och 

ting emellan men det 

har vi alltid löst. 

För enklare tjänster 

är det rimliga priser 

och framför allt 

spar vi tid på det. 

Erik Det är ett stort värde att 

få hjälp med 

ekonomitjänsterna, 

trygghet i att allting blir 

rätt. 

Vi ville få ner 

kostnaden och sökte 

då upp andra 

byråer. Denna byrå 

gav oss ett bra 

erbjudande och vi 

ville ha en av de fyra 

stora. 

De tar sig alltid tid men 

vi har en ganska strikt 

kund-säljare relation 

egentligen. 

Personalen har ju 

varit bra. Att de har 

kunskapen och att det 

blir rätt och riktigt är 

viktigt för mig. 

Löpande 

bokföring och 

även bokslut och 

revision. 

Utbytet fungerar bra 

och jag tror att det 

kommer bli bättre och 

bättre i framtiden när 

vi vet förväntningarna 

på varandra. 

Just nu har priset 

blivit mer än vad 

som är tänkt och 

det kommer kanske 

ta två år att få 

tillbaka de extra 

pengarna vi lagt på 

bokslutet. 
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Intervjuobjekt Värdeproposition Kanaler Kundrelationer Nyckelresurser Nyckelaktiviteter Socialt utbyte Pris 

Fredrik De är jätte duktiga de 

här personerna. 

Via ett seminarium 

och den personliga 

kontakten var det 

avgörande faktorn. 

Öppen och framåt och 

vill att allt ska bli bra. 

Sen har det varit tufft 

emellanåt men vi har 

alltid haft en öppen 

personlig dialog. 

Det personalen gör är 

i AAA-rating. 

Bokslut, 

årsredovisning, 

månadsbokslut, 

osv.  

För mig har utbytet 

blivit för mycket. De 

levererar mer tjänster 

än jag efterfrågat och 

därav har det blivit för 

dyrt för mig. 

För dyrt. Kostat 

mer än vad de lovat 

att det skulle göra. 

Gustav Värdet för mig ligger 

endast i att någon ska 

göra det. 

Jag följde med min 

tidigare redovisare 

som gick in i byrån. 

Vi har en personlig 

kontakt, de tar sig tid 

när jag behöver det. 

Kompetensen är 

mångt och mycket 

hög. 

Främst löpande 

bokföring och 

rådgivning. Det är 

bra att ha allting 

samlat. 

Förtroendet är gott 

men det kan ibland 

vara svårt att få fatt på 

folk. 

Jag har ingen 

uppfattning, kostar 

vad det kostar. 

Hans Jag känner ett enormt 

värde att känna trygghet 

i att veta att det blir rätt. 

Det var via nätverk 

som vi blev tipsade 

om en revisor på 

den byrån och sen 

flyttade vi så 

småningom alla våra 

outsourcade 

ekonomitjänster dit.  

Vår kontaktperson är 

väldigt inkännande för 

våra behöv. Vi har en 

god känsla, alltid med 

humor och 

professionalitet.  

Den personliga 

kontakten och 

tillgängligheten. 

Revision, en del 

redovisning och 

sen rådgivning. 

Jag har ett högt 

förtroende för byrån 

och deras tjänster. 

Jag har inte gjort 

någon 

prisjämförelse men 

ja, jag tycker det är 

värt det vi får 

betala. 

Isak Tiden som jag själv 

sparar ger mig värde 

även tillgängligheten är 

en viktig faktor 

Valde byrån rent 

utifrån 

personligakontakter, 

varumärket var helt 

ointressant. 

Vi har en lättsam trevlig 

ton, de är ett ungt 

fräscht team vilket jag 

tycker är roligt. 

Finns både positiva 

och negativa sidor 

här. Fördelen är att de 

är ett ungt team vilket 

gör att de är väldigt 

taggade och på. 

Nackdelen är att de 

inte har samma 

senioritet som andra 

byråer vilket gör att 

de kanske måste kolla 

upp saker en extra 

gång. 

Redovisning, löner 

bokslut, även viss 

rådgivning. 

På en skala 1-10 så är 

den väl 7-8. Främst 

pga. av att de är ett så 

ungt företag. 

 

Tabell 2, Sammanfattning av empirin 

 

För att ytterligare tydliggöra och karaktärisera resultaten från empirin kan de olika 

intervjuobjektens svar sammanfattas till ett antal faktorer. Dessa sammanfattas i tabellen 

nedan och ligger som grund till det vidare analysarbetet. 

 

 

Tabell 3, Nyckelord från empirin 

 

 

Hur faktorerna i tabellen ovan förs samman kommer att tydliggöras i analysen där faktorerna 

analyserar som en helhet och särskiljande drag kommer att föras fram. 

Värdeproposition Kanaler Kundrelation Nyckelresurser Socialt utbyte 

Validitet Själv Personkemi Personal Öppen dialog 

Kvalitet Via nätverk internt Lättsam Kompetens Förväntningar 

Genomförande krav Via närverk externt Inkännande 

 

Professionell 

Kompetens Via företags aktiviteter Professionell 

 

Social  

Resurser Varumärke Humor 

 

Förtroende 

Struktur 

 

Informell 

 

Kompetens 

Effektivitet 

 

Personlig 

 

Svårt att få fatt på folk 

Kostnad 
 

Affärsmässig 
  Trygghet 

 

Tydliga roller (kund-företag) 

  Tillgänglighet 

 

Öppet 

  

  

Möjligt ifrågasätta 
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5. Analys 
I detta analysavsnitt kommer jag titta på faktorerna för företaget respektive kunderna mer 

sammanhängande och inte dela upp faktorerna var för sig eftersom det är meningen att de 

ska ses som en helhet. (Osterwalder et al., 2005) Kapitlet fokuserar på att analysera kring 

resultaten av studien och börjar först empirinära för att sedan utvecklas mer generellt och 

landar slutligen i en utvecklad affärsmodell utifrån analysmodellen. 

5.1 Empirinära analys av identifierade nyckelfaktorer i affärsmodellen 

Resurser t.ex. kompetens är källor till konkurrensfördelar (Bitar & Hafsi, 2007). Att företagets 

kunder värdesätter både företagets resurser och kompetenser framgår tydligt i empirin där 

personalen och deras kunskap var något som upprepade gånger nämndes som företagets 

nyckelresurser. Genom att företaget bygger mycket på personligheterna i företaget och den 

personliga kontakten med kund kan detta leda till en långsiktig positionering då det är svårt 

för konkurrenterna att kopiera detta. (Morris et al., 2005) Detta skulle därför kunna ses som 

ett av företagets starkaste värde för att locka nya kunder.  

 

Företagets och därmed medarbetarnas förmåga att arbeta upp många olika slags relationer kan 

haft en påverkan på värdet som kunden upplever av tjänsterna. Den personliga nivån och 

öppenheten är något som genomsyrar kundrelationerna och är en stor anledning för många 

kunder varför de stannar kvar hos företaget och inte byter. Upprätta kundrelationer görs på 

flera olika sätt enligt Osterwalder et al. (2003) t.ex. genom personlig assistans eller 

självservice. Det går att utläsa av både företagets och kundernas svar att det är den personliga 

assistansen som står i fokus.  

 

Nyckelaktiviteterna dvs. tjänsterna är de aktiviteter som ska tillhandahålla företagets 

värdeproposition. Nyckelaktiviteterna har från de flesta kunderna beskrivits som en 

problemlösning i enlighet med Osterwalder och Pigneur (2010). Problemlösning i det här 

fallet syftar till att de anlitar någon att göra jobbet åt dem. Detta ger värde till kunderna på det 

viset att de spar tid och kan fokusera på sin egen kärnverksamhet. Tiden upplevs som ett högt 

värde. De vill själva inte dels lägga ner tiden på att göra det men främst inte lägga ner tiden 

för att lära sig det. Då kommer vi till den andra punkten som ger värde till kunden och det är 

kunskapen. Många kunder är inte intresserade eller vill inte lära sig hur de ska göra, det ligger 

inte inom deras intresse. Därför lejer de bort tjänsten till någon som kan och då är kunskapen 

hos personalen otroligt viktig för att leverera värde till kunden och för att kunna hålla tjänsten 

på en professionell nivå med korrekt utförda tjänster. 

 

Företagets nämnda partners kan översättas till distributionskanaler om distributionskanaler 

beskriver hur ett företag når sina kunder i enlighet med Osterwalder et al. (2003). När det 

kommer till distributionskanaler använder sig företaget mångt och mycket av nätverk och inte 

av reklam i tidsskrifter eller liknande. Dessa nätverk kan ses som företagets främsta kanal för 

att nå nya kunder och är därför en central del av företagets affärsmodell. Når företaget inga 

nya kunder kan de heller inte växa och bli större vilket är företagets mål likt många andra 
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företag. Kunderna som intervjuats har nämnt många olika sätt de har fått kontakt med 

företaget på men att den främsta anledningen att de sedan faktiskt valde företaget var på grund 

av personligheterna som de mötte där. De upplevde en känsla av att de gärna ville inleda ett 

samarbete med dessa personer och att de skulle kunna få ett bra utbyta mellan varandra. 

Redan där i personligheterna kan den första grunden för samarbetet och förtroenderelationen 

påbörjats. 

 

De finansiella aspekterna av affärsmodellen är splittrade hos kunderna, resultaten tyder på att 

en del tycker att det är för dyrt och andra tycker att de får det de betalar för. De som tycker att 

de får vad de betalar för grundar det i att det är en stor byrå, företaget tillhör en av de stora 

fyra på marknaden och att allting görs professionellt och riktigt. De som anser att det är för 

dyrt är ofta de kunder som är mer priskänsliga och bara vill ha den billigast möjliga tjänsten 

och även där det har förekommit diskussioner angående faktureringen och att de då ansett att 

vissa saker tagit för lång tid eller att saker gjorts på ”eget initiativ”. Detta kan vara ett resultat 

av att företag inte har en tydlig differentiering när det kommer till vilket kundsegment 

företaget inriktar sig på eller om företag inriktar sig till flera segment att de inte vet vad varje 

kundsegment är villiga att betala. Det resultatet styrks av en studie av Osterwalder (et al., 

2003) som hävdar att företag kan förlora intäkter om de inte har en differentiering på 

marknaden. Splittringen hos kunderna kan också bero på att kunderna värdesätter olika saker 

hos företaget. Vissa kunder värdesätter kompetensen och den personliga kontakten högre än 

själva priset medan andra mestadels mäter värdet på tjänsten utifrån priset de får betala. 

 

Värdepropositionen är en faktor där meningarna går isär. Företaget anser sig leverera kvalité 

och det är kvalité som företaget tror kunderna värdesätter. Resultaten från studien visar att 

kunderna värdesätter kunskapen hos personalen och sedan även tiden som de själva slipper 

lägga ner på ekonomiarbetet högst, sen att allt ska vara korrekt och riktigt men kvalitén är 

inget som ligger högt utan snarare något som de tar förgivet eftersom de valt en stor byrå. Att 

företaget inte vet vad som ger högst värde till kunden kan utgöra en brist i affärsmodellen. 

Som studien från Linder och Cantrell (2000) visar så är det många chefer som inte har insikt i 

vilka av företagets kärnkompetenser det är som skapar, levererar och bibehåller värde och i 

det här fallet har företaget kunskap om sina kärnkompetenser men inte vilket värde som de 

levererar till kund. 

 

5.2 Empirinära analys av identifierade mekanismer för socialt utbyte 

Resultaten från studien visar att förväntningarna på företaget ofta levs upp av tjänsterna i det 

stora hela. I ett fall har tjänsternas omfattning blivit för stor och därmed också lett till 

besvikelse i faktureringen av tjänsten. Genom att företaget har stabila relationer med kunderna 

har ett förtroende byggts upp. Detta är i enlighet med Young-Ybarra och Wiersemas studie 

(1999) som kommer fram till att förtroende är en av förutsättningarna för en bra 

utbytesrelation. Förtroende bygger på en förväntning från en bytespartner till en annan enligt 

Dodgson (1993) vilket är i linje med studiens resultat om att förväntningarna ofta levs upp av 

tjänsterna och därmed byggs förtroendet vidare. 
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Jämför vi kundernas förväntningar och företagets förväntningar mot varandra kan nämnas att 

kundernas förväntningar på företaget är större än företagets förväntningar på kunderna. 

Kunderna förväntar sig en viss korrekthet och professionalism i leveransen medan företaget 

inte kräver mycket av kunden, de har en önskan om att materialet ska bli levererat till dem i 

tid så de hinner utföra tjänsten till fullo men i mina observationer hos företaget är det ofta som 

underlag saknas eller måste kompletteras vilket leder till att det tar längre tid att utföra 

tjänsten och därmed också blir dyrare för kunden. Det resultatet är inte i enlighet med 

Dodgsons (1993) definition om förtroende, här är det endast en part som uppfyller sin 

förväntan från utbytet, dvs. företaget levererar tjänsten men kunden tar inte förväntningarna 

från företagets sida på allt för stort allvar. I många fall ”förväntas” det av medarbetarna att 

kunderna ska vara sena in med material. 

 

Forskare inom SET beskriver förtroende som den viktigaste variabeln i sociala utbyten. (Blau, 

1964 & Homans, 1981) När frågan om förtroende för företaget och deras uppdrag kom upp 

svarade övervägande att de hade gott förtroende eller väldigt högt förtroende för företaget. 

Något som de flesta intervjuobjekt sagt i förbifarten är att det ibland blir fel men då har det 

rättats till. Det har inte vart något de har vart arga över utan något som de har haft god 

förståelse för att så blir det ibland. Detta kan kopplas till att det i forskningen om 

interorganisatoriska relationer har uppkommit ganska konsekventa argument om att relationer 

baserat på förtroende har en positiv inverkan på partnernas förmåga att anpassa sig till 

förändringar eller som i detta fall att oavsiktliga problem kan uppstå. (Young-Ybarra & 

Wiersema, 1999) Resultaten från studien visar att kommunikationen mellan företaget och 

kunderna är mycket god då de flesta svarade i intervjuerna att de hade öppna dialoger med 

företaget. Kunderna upplever att de inte finns någon barriär eller tröskel att kliva över utan de 

kan lätt kontakta företaget och få svar på sina frågor eller funderingar. Detta är någonting som 

kunderna verkligen uppskattar och som de inte upplevt fått på någon annan byrå (av de som 

haft andra). Resultaten styrks av Young-Ybarra och Wiersemas studie (1999)  som kommer 

fram till att en faktor som leder till förtroende är kommunikation och nivån av 

kommunikation mellan parter. 

 

Något resultaten visar på är förmågan att hjälpa varandra och arbeta tillsammans. Det är 

viktigt för chefen att inte arbeta i ”stuprör” utan att hjälpa varandra oavsett vilken roll eller 

uppgift medarbetarna har på kontoret. Detta är något som Dirk de Clercq (2010) även nämner 

i sin studie att om rättvisa, förtroende och engagemang genomsyrar verksamheten kan de 

sociala relationerna göra att chefer är mindre benägna att identifiera sig som en titel utan att 

istället uppmuntra varandra att se varandra som ”partners”. Detta ger incitament att underlätta 

kunskapsutbyte som därmed bidrar till att öka företagets potential. (Dirk de Clercq, 2010) När 

företaget har uppnått rättvisa, förtroende och engagemang inom verksamheten uppmuntras 

medarbetarna till samarbete som ger ett mer öppet, ömsesidigt och hållbart företags klimat. 

Företaget har en ”enad front” och det kan vara bra när de ska vända sig till kunderna. Att ha 

en enad front är även fördelaktigt för samspelet mellan medarbetarna. När alla har samma 

attityd till arbetet och uppdragen är det lättare att växla uppdrag mellan varandra och på så vis 

öka kunskapsutbytet. 
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Förtroendet kan kopplas samman med kundrelationerna. Förtroende uppnås bland annat av 

kommunikation som även är en av grundstenarna för en bra kundrelation. Homans (1974) och 

hans rationalitets proposition menar att i valet mellan alternativa åtgärder kommer en person 

att välja en handling som vid den tiden av personen uppfattas mest sannolika kommer ge 

honom mest värde. I och med att inte fler byter byrå oftare kan då ha att göra med att kunden 

upplever mest värde av företaget de är hos just då. Det finns många alternativ på marknaden 

så på det viset är inte beroendet högt, men det kan ju finnas andra anledningar varför kunder 

inte vill byta. Så som att utbytesparterna har inarbetade rutiner och det kräver mer jobb att 

byta än att stanna kvar. Resultatet motsätter sig därför Cook och Emersons studie (1978) att 

beroendet minskar desto fler alternativ som finns men stämmer överens med att beroendet 

ökar ju högre värde som levereras. 

 

5.3 Sammanfattning  

Företag kan presentera en bra värdeproposition för att locka till sig kunder. Det gör de genom 

att nå sina kunder via kanaler. Kundrelationer, nyckelresurser och nyckelaktiviteter är 

grunden för att leverera värde. De gemensamma drag vi kan se är att för att uppnå en hög 

värdeproposition som genomsyras av t.ex. kvalité, kompetens, effektivitet och trygghet 

behövs det en stabil kundrelation som kännetecknas av professionalism, personkemi, öppen 

och informell men samtidigt affärsmässig med tydliga roller, kund respektive företag. Även 

nyckelresurserna ligger till grund för både värdepropositionen och kundrelationerna och 

kännetecknas av personalens kompetens. Nyckelaktiviteterna dvs. tjänsterna som företag 

tillhandahåller kan kopplas samman med värdepropositionen likt de andra faktorerna. 

Aktiviteter som företag erbjudet t.ex. i form av tjänster levererar ut själva värdet till kunden, 

det är via aktiviteter, i detta fall tjänster som värdet upplevs. 

 

Då det är aktiviteter som levererar värdet ut till kund är det viktigt för företag att fokusera på 

att tillhandahålla aktiviteter som kunder värdesätter högt. Genom att leverera tjänster som 

kunder värdesätter högt uppnås högre beroendeförhållande och företag ökar sin 

konkurrenskraft.  

 

5.4 Analysmodellen ur ett kundperspektiv 

Det här avsnittet behandlar den utvecklade affärsmodellen i analysmodellen för att se vilka 

centrala delar, nyckelfaktorer och sociala mekanismer, som finns i analysmodellen genom ett 

kundperspektiv som största delen av empirin bestod av. 

 

Generellt kan sägas att resultaten tyder på att kundrelationer för revisions- och konsultbyråer 

är viktiga. Det är där de bygger hela sin grund till verksamheten. Eftersom varje kund är unik 

kan inte endast en (1) värdeproposition levereras ut, utan via kundrelationer kan företag läsa 

av vilket slags värde som är viktigt för just den kunden. Bra kundrelationer visar studien ger 

en bättre kommunikation med kunder, det visar även på att viljan att byta byrå blir mindre 

även fast alternativen finns där. Beroendet av företaget blir således större. En bra kundrelation 

visar också på att flexibilitet i utbytet blir bättre. 
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Nyckelorden från empirin visar samma sak att hur en kund vill ha sin utbytesrelation är 

väldigt skiftande. Resultaten påvisar att kundrelationer måste anpassas efter kundens behov. 

Kundrelationer kan t.ex. kännetecknas av lättsamhet, humor och informalitet och även av 

professionalism, affärsmässig och med tydliga roller (kund respektive företag). Dessa 

kännetecken för kundrelationer är relativt motstridiga och resultaten från studien påvisar 

också att kunder kan vilja ha en kombination av dessa två, dvs. en kombination av den 

informella sidan och den mer strikta kund-företags relationen med tydliga roller. Det är något 

som företag måste lära sig att känna in beroende på vilken slags kund företag har att göra 

med. En slutsats av resultaten är då att när en förståelse för kundens behov av relationen är 

uppnådd kan en sund utbytesrelation utvecklas. 

 

De två mest centrala nyckelfaktorerna som studiens resultat indikerar på är personalen och 

kompetensen hos personalen. Det är ett resultat som går i linje med Osterwalder och Pigneur 

studie (2010) då det främst är personalen som levererar själva värdet till kund när det kommer 

till värdepropositionen men även när det kommer till kundrelationerna och det sociala utbytet 

som kunder också värderar högt. När företag bygger på sina särskiljande kompetenser så som 

personalen blir det svårt för andra företag att kopiera detta, således leder det till en långsiktig 

positionering på marknaden och företags konkurrenskraft kan då även öka. 

 

Resultaten från studien visar att när företag byggt upp förtroende med kunder upplever de ett 

bättre samarbete och högre grad av flexibilitet i relationerna. Detta styrks av Young-Ybarra 

och Wiersema (1999) studie som kommer fram till att genom förtroende i utbytes relationer 

finns större tolerans mot oförväntade förändringar. Både företag och kunder har bättre 

förståelse för den andra parten i utbytet att vissa saker kan gå fel men att dessa rättas upp sen. 

Resultaten från studien visar också att vid starka kundrelationer visar kunder mindre tendens 

att vilja byta byrå, beroendeförhållandet blir således starkare eftersom de andra 

konkurrenterna på marknaden inte lockar lika mycket. Resultaten från studien visar att 

förväntningarna från utbytesrelationen är viktiga att tydliggöra och fastställa. Utan definierade 

förväntningar kan utfallet av utbytet bli bristande antingen när det gäller omfattningen av 

tjänsten eller innehållet. Genom att byråer sätter upp ett uppdragsbrev innan någon tjänst 

levereras vet båda parterna vad som förväntas och det leder till bättre samarbete och utbyte 

mellan parter.  

 

Resultaten från studien visar också viktiga faktorer som företag kan tänka på vid hanteringen 

av socialt utbyte. T.ex. att en öppen dialog är viktigt, även förtroende, kompetens och 

professionalism är väsentliga faktorer att ta i beaktande. Att ha en öppen dialog dvs. 

kommunikation mellan parter bekräftas även av Young-Ybarra och Wiersema (1999) som en 

viktig faktor för att uppnå förtroende. Resultaten tyder på att några av faktorerna för socialt 

utbyte kommer igen från kundrelationerna. Slutsatser vi kan dra från det är att 

kundrelationerna lägger en stor grund för det sociala utbyetet och de faktorer som kunder 

värderar högt. 
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Ett annat resultat som framkommit genom studien är att byrå-kunder tenderar att vilja ha 

problemlösande tjänster i enlighet med Osterwalder och Pigneur (2010). Nyckelaktiviteterna 

för företag kan därför fokuseras på problemlösande tjänster. 

 

För att kunna leverera aktiviteterna kan det utifrån studien göras analyser att det är viktigt för 

företag att arbeta i team och ta hjälp av varandra. Genom att dela med dig av erfarenheter till 

sina medarbetare kan tjänsterna göras effektivare vilket kan gynna både företag och kunder 

genom att tid kan sparas pga. effektivare tjänster och på så vis blir det också billigare för 

kunden då mindre nerlagd tid betyder billigare faktura. 

 

Utifrån studien kan vi se att kanaler som företag når kunder på inte har någon avgörande 

effekt på om kunder sedan väljer det företaget. Den avgörande faktorn vid 

distributionskanaler är den personligakemin. Det vi kan se från det här är att det inte spelar 

någon roll hur många kundfrämjande aktiviteter företag har eller hur mycket reklam i 

tidsskrifter de har utan när kunden sedan ska välja företag handlar det om vem kunden helst 

vill samarbeta med och inleda en utbytesrelation med. Kundfrämjande aktiviteter och reklam 

kan ha viss betydelse i det att få kontakt med kunder i första steget men studien visar att det 

inte är aktiviteter som är den avgörande faktorn. Många kunder tar även själva kontakten med 

byråer för att se vilka tjänster som erbjuds. 

 

Resultaten från studien tyder då på att kanalerna skiljer sig väldigt brett och är ingen 

avgörande faktor för kunder. Några faktorer som identifierades i empirin är att kunderna 

kommit i kontakt med företag antingen via kontakt själv, via interna eller externa nätverk, via 

företags aktiviteter eller på grund av varumärke. Slutsaten tenderar då att bli att företag kan 

välja många olika kanaler men ändå locka till sig rätt slags kunder för verksamheten. 

 

Studiens resultat visar att det finns många olika faktorer som kunder upplever värde av. Några 

av faktorerna som kommit fram av studien är; kvalité, kompetens, resurser, struktur, 

effektivitet, trygghet, validitet, tillgänglighet och genomförande.  En slutsats vi kan dra från 

det är att kunder inte endast kräver att företag levererar ett slags standardiserat värde utan 

precis som för kundrelationerna krävs det av företag att känna in vad kunder vill ha och 

värdesätter högst. Detta kan företag göra genom att lyssna på sina kunder och ta till vara på 

vilka slags behov just den kunden efterfrågar och behöver tillfredsällas.  

 

En annan faktor som generellt spelar in för kunder är priset på tjänsterna. När det gäller hur 

värdet av tjänsten påverkas av priset kan företag bli mer tydliga i vad det är som kostar, dvs. 

vad det är som tar tid. När kunder, som enligt studien visar, har väldigt olika förhållningssätt 

till prissättningen. Genom att företag är tydligare i prissättningen kan högre kundnöjdhet 

uppnås.  
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Resultaten ovan kan sammanfattas i två propositioner. Det framkommer ur studien att 

kundrelationer och värdet som kunder upplever av tjänster spelade stor roll ur kunders 

perspektiv av affärsmodeller. Vilket leder fram till propositionerna: 

• Högre grad av personlig och öppen dialog leder till bättre förtroende i 

utbytesrelationer. 

• Högt värderade tjänster/aktiviteter som levereras leder till högre beroendeförhållande 

och ökad konkurrenskraft. 

 

5.5 Utvecklad affärsmodell 

Analysmodellen har utvecklats på det sättet att SET visar de viktigaste faktorerna för 

kundrelationerna. Det vill säga vilka sociala mekanismer som är essentiella att tänka på när 

företag upprättar en kundrelation. Något som kan ses generellt för revisions- och konsult 

marknaden är att kundrelationer är den främsta faktorn som levererar värde. Tjänsterna i sig är 

självklart också viktiga men kunder tenderar inte att lägga något större värde i själva 

tjänsterna utöver att de blir gjorda. Det värde som kunder känner ger dem mervärde är det 

sociala faktorerna. När konkurrensen är som den är med endast fyra stora aktörer på 

marknaden räcker det inte bara att leverera en tjänst. Kunden vill känna att de här är några vi 

kan tänka oss arbeta med, några vi vill bygga vidare vårt samarbete med. Genom att ge 

kunder det där lilla extra kan även merförsäljning utvecklas vilket är en viktig del av företags 

vilja att växa och öka intäkterna.  

 

I den omarbetade affärsmodellen utfaller kundrelationerna i mitten, med nyckel aktiviteterna 

och nyckelresurserna på varsin sida. Dessa skulle i sin tur leda fram till värdepropositionen 

för att de är det faktorerna som levererar företags värde ut till kunderna. Mekanismerna i SET 

ger en bra utgångspunkt för företag i deras arbete att bygga upp nya relationer och underhålla 

dem som de har. De sociala mekanismerna vävs således in i faktorn för kundrelationer för att 

få en större helhet och förståelse för hur faktorerna hänger samman. 

 

Kanalerna som kunderna blev kontaktade på verkade inte spela en avgörande roll för 

kunderna i slutändan så den faktorn tar jag inte med i den utvecklade affärsmodellen.  
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Figur 5, Utvecklad affärsmodell.  

 

 

Den utvecklade affärsmodellen kan hjälpa företag att bygga upp sina kundrelationer för att på 

så vis leverera mer värde åt kunderna. Genom att anamma det perspektivet för kundrelationer 

kan företag få en bättre värdeproposition som utgår från kundernas perspektiv och vad de 

värdesätter högst. 

 

Genom den utvecklade affärsmodellen kan innovation av affärsmodellkonceptet göras. 

Eftersom affärsmodellen ständigt är påverkad av yttre faktorer så som konkurrens och 

kundefterfrågan kan företag ständigt förnya för att hålla affärsmodellen uppdaterad. Genom 

innovation av affärsmodellen har företag potentialen att ständigt förbättra verksamhetens 

prestationer som ligger i enlighet med Lambert och Davidsons studie (2012).  

 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det inte alltid är lätt att utveckla affärsmodellen efter 

kundernas behov (perspektiv) eftersom olika kunder söker olika saker hos företag. En annan 

problematik som vi kan se från resultaten är att kunder tenderar att vilja hålla fast i sin 

kontaktperson hos företag vilket kan försvåra för företag att förnya sin affärsmodell då detta 

ofta leder till förändringar i strukturen hos företag. 
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6. Avslutningsvis 
Det avslutande kapitlet presenterar uppsatsens slutsatser som belyser det som är generellt för 

resultaten i förhållande till syftet. Vidare presenteras även studiens bidrag, en diskussion och 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 

Denna studie har ett huvudsyfte samt två delsyften där det första delsyftet delas upp i två 

punkter för att tydliggöra resultaten, dessa syften samt de viktigaste slutsatserna kopplat till 

dessa kommer redogöras nedan.  

 

 

• Öka förståelsen för revisions- och konsultbyråers affärsmodeller 

Utifrån den teoretiska referensramen har det kommit fram att det finna många olika 

definitioner av affärsmodeller. Genom empirin har förståelsen för revisions- och 

konsultbyråers affärsmodeller ökat i och med att en bild av hur revisions- och konsultbyråer 

arbetar med affärsmodeller arbetats fram.  Från analysen framkommer de viktigaste 

faktorerna och mekanismerna för revisions- och konsultbyråer vilket tenderar i att öka 

förståelsen för deras affärsmodeller. Vilka faktorer och mekanismer som visade sig vara mest 

centrala framkommer ur syftena nedan. 

 

• Genom ett kundperspektiv identifiera nyckelfaktorer och mekanismer för socialt utbyte 

som påverkar affärsmodellen. 

Utifrån ett kundperspektiv har centrala nyckelfaktorer och sociala mekanismer i 

analysmodellen identifierats. Den främsta nyckelfaktorn som identifierats är kundrelationerna. 

Via kundrelationerna kan företag förbättra sin värdeproposition. Förtroendet kan ses som den 

främsta sociala mekanismen för att uppnå en bra kundrelation. När förståelse för kundens 

behov av relationen är uppnådd kan en sund utbytesrelation utvecklas. För att kunna uppnå 

den personliga kontakten med kund, som är företags främsta centrala del i affärsmodellen, kan 

företag inte bortse från nyckelresurser i verksamheten. När företag bygger på sina särskiljande 

kompetenser (nyckelresurser) så som personal blir det svårt för andra företag att kopiera det, 

således leder det till en långsiktig positionering på marknaden.  Även nyckelaktiviteter är en 

nyckelfaktor och dessa måste vara fokuserade på problemlösning för kunderna eftersom det är 

vad som generellt efterfrågas. 

 

• Genom ett kundperspektiv identifiera hur kunder och företag upplever nyckelfaktorer 

och sociala mekanismer i affärsmodellen. 

Resultaten från studien visar att företag måste bli bättre på att se vad kunder faktiskt 

värdesätter. Studien visar på att kunder till revisions- och konsultbyråer värdesätter personlig 

kontakt och öppenhet i utbytesrelationer, kanske mer än själva tjänsten i sig. Det finns en 

möjlighet för företag i branschen att anamma de resultaten och på så vis leverera en mer 

välutformad värdeproposition till kunder. Genom att utveckla sin affärsmodell ur ett 

kundperspektiv kan det leda till helt nya möjligheter och en mer utvecklad affärsmodell som 
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lockar fler nya kunder och då även ger högre konkurrenskraft på marknaden. Slutsatsen från 

det är att kundrelationerna lägger en stor grund för det sociala utbytet och de faktorer som 

kunder värdesätter högt. 

 

• Utveckla en analysmodell som visar företags centrala delar av deras affärsmodell och 

sociala mekanismer. 

En utvecklad affärsmodell har tagits fram utifrån den ursprungliga analysmodellen som binder 

samman studiens teoretiska referensram med studiens resultat om att ut ett kundperspektiv 

kombinera sociala mekanismer med nyckelfaktorer för affärsmodellen. En slutsats från 

analysmodellen är att företag inte endast kan leverera en standardiserad värdeproposition utan 

att denna måste anpassas efter kundens behov och önskan. Den utvecklade affärsmodellen kan 

därför användas av företag när de vill utveckla sin affärsmodell mot ett mer kundanpassat 

perspektiv för att på så vis uppnå en så kundanpassad affärsmodell som möjligt. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Det teoretiska bidraget är att studien kopplat affärsmodeller och SET på ett unikt sätt genom 

en analysmodell och därifrån framställt en utvecklad affärsmodell som tar hänsyn till de 

sociala utbytesmekanismerna inom SET i samband med de centrala faktorerna i 

affärsmodellen ur ett kundperspektiv.  

 

Ett praktiskt bidrag från studien är att företag och då främst revisions- och konsultbyråer kan 

använda den utvecklade affärsmodellen när innovation önskas av sin affärsmodell mot ett mer 

kundfokuserat perspektiv. Studien ger en förståelse för vilka faktorer och sociala mekanismer 

som företag behöver ha i beaktande vid innovation av sin affärsmodell. Studien 

rekommenderar att kundrelationerna i samband med förtroende som den främsta sociala 

mekanismen står i fokus vid utvecklande av värdepropositionen och att kundrelationerna 

präglas av bland annat personkemi och professionalitet. Studiens resultat visar att även 

nyckelresurserna så som personal och deras kompetens ligger till grund för 

värdepropositionen samt företags nyckelaktiviteter är väsentliga att ta i beaktande då det är 

dessa som levererar värdet till kund. För att få en så väl utvecklad affärsmodell med fokus på 

ett kundperspektiv rekommenderar studien att företag tar dessa faktorer i beaktande. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Teorierna om affärsmodeller och SET har definitivt visat sig användbara till studiens syfte. 

Affärsmodellen har satt namn på de viktigaste faktorerna och fångat upp hela företagets 

ståndpunkt sett utifrån en helhet. SET har visat sig vara ett bra komplement då den fokuserat 

på utbytet mellan parterna och därmed påvisat hur viktigt förtroendet mellan parterna är.  

 

Jag trodde att medarbetarna skulle spela en stor roll rent kunskapsmässigt för kunderna. Jag 

hade inte riktigt väntat mig att den personliga kontakten och personkemin skulle vara så pass 

viktig som den faktiskt visade sig vara. Många av svaren angående företagets affärsmodell 

präglas av den personliga kontakten.  
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En annan sak som jag tycker har vart intressant är ändå hur pass väl företagets syn och 

kundernas syn på affärsmodellen stämt överens. Företaget har förstått att den personliga 

kontakten är viktig men kanske inte så viktig som det visar sig vara genom den här studien. 

Kanske kan denna insikt i kundernas syn/uppleverser grunda sig i att det är ett relativt litet 

kontor. Alla på kontoret har koll på kunderna mer eller mindre.  

 

Att faktorn om priset var där meningarna gick mest isär var ganska väntat. Vissa kunder är 

mer priskänsliga än andra helt enkelt och inom revisions- och konsultbranschen finns alltid 

diskussioner om faktureringen. Företag jagar debiterbarhet och kunder ett billigt eller rimligt 

pris.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Genom att titta på flera revisions- och konslutbyråers affärsmodeller och sociala relationer 

kan studiens resultat ges högre legitimitet. Det vore intressant att utöka studien på fler företag 

för att kunna se om resultaten mellan byråerna skiljer sig åt. Är företagsklimaten olika och 

värderar kunderna vid olika byråer olika saker? 

 

Min studie syftar sig endast till en byrå i en stad i mellersta Norrland, det skulle även vara 

intressant att lyfta studien till en högre nivå i samma koncern och se på skillnaderna där 

emellan. Samma byrå men bara olika kontor, hur skulle värderingarna se ut då? 

 

Det skulle också vara intressant att göra samma studie på något annat slags tjänsteföretag, 

alltså inom en helt annan bransch, för att se om samma resultat uppnås. Är samma 

nyckelfaktorer och sociala mekanismer väsentliga? 
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Bilaga 1, Intervjuguide. 
 

Värdeproposition 

Vilket slags värde anser du att du får av tjänsterna som företaget erbjuder er/dig? 

Vilka behov/problem hjälper företaget dig med? 

Vilket värde upplever du av företaget? (Alltså vilka problem löser de åt dig och hur upplever 

du att de ger dig värde?) 

Är varumärket viktigt för dig? 

Motsvarar värdet du får priset du betalar? På vilket sätt? 

 

Nyckelaktiviteter 

Vilka aktiviteter gör företaget som medför värde för dig? (bokföring, deklaration, etc.) 

Hur levereras dessa aktiviteter åt dig? (muntligt, rapporter, etc.) 

Viktigt att de är snygga rapporter? Användarvänligt, skrivna på ett förståligt sätt?  

Kundrelationer? 

 

Nyckelresurser 

Vilka resurser har företaget som medför värde för dig? (personal, program) 

Hur levereras dessa resurser till dig? 

Kundrelationer? 

 

Kundrelationer 

Hur upplever du din relation med företaget? (personlig, dedikerad, osv) 

Hur upplever du att personalen tar sig tid för dig när du behöver det? 

Något du anser saknas i din relation med företaget? 

Vad anser du är deras styrkor eller svagheter? 
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Kanaler 

Hur vill du helst bli kontaktad? Mail, telefon, möten, etc.? Är det så du blir kontaktad idag? 

Hur fick ni kontakt med företaget från första början? 

Finns det någon speciell anledning varför ni valde företaget? (person, pris, tillgänglighet) 

 

Kundsegment 

För vem skapar vi värde? 

Vilka är våra viktigaste kunder?  

 

Utbytesprocessen 

Berätta om ditt förtroende mot företaget? 

Hur uppkom det?  

Hur känner du att er relation utvecklats pga. det? 

 

Övrigt/Avslutande kommentarer 

Något du känner överlag att du saknar? 

Övriga kommentarer? 
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Bilaga 2, Mailutskick 
Mailutskick 1 
Hej! 

Isabell Lindgren heter jag och håller på att skriva min avslutande uppsats för att bli 

civilekonom. Det är en uppsats om hur en affärsmodell kan ge konkurrenskraft. Den skriver 

jag åt … och jag undrar nu om ni som deras kund skulle kunna ställa upp på en 

telefonintervju? 

Det kommer vara frågor om vad ni tycker företaget gör bra eller dåligt, vilket slags värde 

deras tjänster ger er och vad ni har för relation med dem. 

Det skulle betyda mycket för mig om ni ställde upp och intervjun kommer ta ca 30 min som 

vi bokar in när det passar er. 

Svara så snart ni har möjlighet så hör jag av mig igen för att boka tid. 

Tack för att ni tar er tid! 

Med vänliga hälsningar 

Isabell Lindgren 

 

Mailutskick 2 
Hej! 

För ca 1,5 vecka sedan skickade jag nedanstående mail till dig och har ännu inte fått något svar. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om du tog dig tid att medverka i en kort telefonintervju angående ert 

samarbete med företaget. 

Svara snarast, helst de närmaste par dagarna, då jag har en tidsbegränsning på uppsatsen. 

Jag skulle som sagt vara väldigt glad om du ville ställa upp. 

Med vänliga hälsningar 

Isabell Lindgren 

 

 


