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Abstract  
Title: Customer value in service companies- A study that highlights the similarities and 
differences in customer value from a customer and company perspective 

Date: 8 Jan 2016 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits 
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Authors: Melda Duru 930521 & Shehla Mohammad 921015 

Tutor: Magnus Linderström 
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Research questions: How does the customer value differ between a law firm and a real 
estate agency? What are the similarities and differences. 

Purpose: The purpose of the study is to inspect the similarities and differences of customer 
value between a law firm and a real estate agency. To be able to answer this, the article 
author will also inspect what gives the customer a customer value from the customer and 
companies perspective. 

Method: Material was collected by looking up different concepts that are shown in the theory 
section. The course literature and the universities database were two major tools that the 
article author worked with for the theories. The respondents were contacted and after that 
eight interviews were completed that are shown in the appendix. A total of eight interviews 
were two conducted with respondents, two complementary with the respondents and four 
with clients/customers. 

Conclusion: There are similarities and differences when it comes to customer value at both 
law firms and real estate agencies. 

 

 

  

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Kundvärde inom tjänsteföretag – En studie som belyser likheter och 

skillnader inom kundvärde utifrån kunds och företags perspektiv 

Datum: 8 Jan 2016 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Instution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola 

Författare: Melda Duru & Shehla Mohammad 

Titel: Kundvärde utifrån kundens och företagets perspektiv 

Handledare: Magnus Linderström 

Nyckelord: Tjänstemarknad, kundvärde, kundlojalitet, illojalitet, kundorientering, 

marknadsmix. 

Frågeställning: Hur skiljer sig kundvärdet mellan en advokatbyrå och en mäklarbyrå? 

Vilka är likheterna och olikheterna? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka likheter och olikheter det finns på kundvärde 

mellan en advokatbyrå samt en mäklarbyrå. För att kunna få svar på detta kommer 

uppsatsförfattarna även att undersöka vad som ger kundvärde för kunden utifrån kundens och 

företagets perspektiv. 

Metod: Material samlades in genom att söka på olika begrepp som redovisas i teoriavsnittet. 

Kurslitteraturer samt högskolans databas var två viktiga verktyg som uppsatsförfattarna 

arbetat med för att samla in teorier. Vidare kontaktades respondenterna och därefter 

genomfördes totalt åtta intervjuer som redovisas i bilagan. 

åtta intervjuer, varv två med respondenterna och två kompletterande intervjuer med 

respondenterna samt fyra med kunderna.  

Slutsats: Det finns både likheter och olikheter på kundvärde inom advokat samt 

mäklarbyrån. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel ger uppsatsförfattarna en övergripande introduktion kring kundvärde för att 

senare kunna ge en ingripande analys om kundvärde utifrån kundens och företagens 

perspektiv. Syfte, frågeställning, problemformulering samt de valda företagen presenteras. 

Därefter fortsätter uppsatsen med vald disposition. 

1.1 Bakgrund 

Svenska samhället blir ständigt beroende av nya förändringar. Dessa förändringar leder till att 

vardagslivet blir enklare och smidigare för individen. Tjänstemarknaden består av olika 

former av tjänster som existerar i dagens moderna samhälle. (Svensson & Orban, 2007). 

Tjänstesamhället idag, präglas med olika former utav tjänster som tjänstemarknaden erbjuder. 

Dagens samhälle utvecklas ständigt och individen blir allt mer beroende av teknologi. 

(Svensson & Orban, 2007) 

 

Tjänstesamhället har utvecklats sedan år 1970 och består utav olika tillgångar. Dessa 

tillgångar handlar om det tekniska kapitalet och det sociala kapitalet. Dessa tillgångar har en 

stark påverkan inom ett tjänstesamhälle (företagskällan.se). 

Det tekniska kapitalet handlar om nya uppfinningar i form av nya tjänster i samhället. Det 

sociala kapitalet handlar mer om mänskliga relationer där olika former av kommunikation har 

en väsentlig roll inom samhället. (Svensson & Orban, 2007). 

 

Idag präglas det med olika former av tjänster som tjänstemarknaden åstadkommit och som 

når ut till kunden. Detta görs genom olika former utav kommunikation.  

Tjänstemarknaden är bred och omfattas av olika parter som är villiga att köpa eller sälja 

tjänster. Parterna består utav företag och kunder som vill nå sina ändamål, genom att köpa 

och sälja en tjänst. Pris och kvalité är på så sätt två avgörande faktorer både för köparen av 

tjänsten och säljaren. Pris och kvalité bestäms utifrån resurser, efterfrågan, konkurrens och 

köpbehov. (Svensson & Orban, 2007). 

 

Tjänstesamhället utvecklas ständigt och när samhället utvecklas, utvecklas även individer och 

deras behov. Individer idag är mer beroende utav professionella tjänster som olika 

yrkesmänniskor erbjuder. Många individer vänder sig just till professionella yrkesmänniskor 
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just för att få professionell hjälp med olika tjänster. Efterfrågan för professionell hjälp ökar 

ständigt och det finns massvis med olika tjänster som professionella yrkesmänniskor erbjuder 

beroende på bransch. Jurist professionen har exempelvis utvecklats med tiden. Detta eftersom 

juridiska tjänster har delats in i olika tjänster såsom åklagare, domare och advokat. 

Enligt författarna Svensson & Orban, är exempelvis civilekonom ingen skyddad titel 

eftersom en civilekonom kan ha olika yrkesbeteckningar och kan därmed arbeta inom flera 

andra områden som omfattar ekonomi. (Svensson & Orban, 2007) 

När individen söker professionell hjälp, finns det olika faktorer som leder till att individen 

känner tillit till just det professionella tjänsteföretaget. Det handlar exempelvis om 

tjänsteföretagets kunskap, tidigare erfarenheter samt omdömen från tidigare kunder. 

(Svensson & Orban, 2007). 

Alla vill bli väl bemötta och känna sig nöjda med den tjänsten som kunden betalar för. 

Kunden gör en egen utvärdering kring den aktuella tjänsten som denne är intresserad av.  

Före individen besöker exempelvis en professionell yrkesmänniska, har individen ramat in 

sina behov och förväntningar tydligt. Förväntningen består av att få behovet uppfyllt för det 

priset som kunden betalar för. (Ewerman, 2015) Förväntningarna efter ett besök med en 

professionell yrkesmänniska handlar om upplevd kundnöjdhet. Kunden analyserar om 

tjänsten var värd i förhållande till det pris som den har betalat för. Upplevd kvalitet är på så 

sätt något som kunden värderar högt och det är professionella yrkesmänniskor medvetna om. 

Medvetenhet hos olika professionella yrkesgrupper, leder till att de satsar mycket på kunder. 

Eftersom företagen är medvetna om att upplevd kvalitet och pris är viktigt för nya potentiella 

kunder. På så sätt vill professionella yrkesmänniskor tillfredsställa kundens och behov genom 

att erbjuda tjänster som sticker ut och som lockar kunden. Företagen på marknaden arbetar 

mer och mer med kundvärde. Detta eftersom företag är intresserade av vad som ger värde för 

kunden. (Ewerman, 2015) 

Kundvärde ett viktigt verktyg som nästan alla företag arbetar med. Hur företag väljer att nå 

kunden är individuellt, dock är många företag enade om att kunderna idag är väldigt starka på 

marknaden jämfört med förr. (Ewerman, 2015)  

  

Med tiden har samhället utvecklats och därmed har kundens utbud av tjänsteföretag 

utvecklats i större sträckning. Idag har kunden enklare att välja mellan olika aktörer på 

marknaden som är redo för att uppfylla kundens behov. 
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Nöjda kunder har en positiv attityd gentemot företaget och delar gärna med sig positiva 

upplevelser från företaget. En nöjd kund är en viktig part som gynnar företaget långsiktigt. En 

nöjd kund är oftast en lojal och en återkommande kund. (Yemendram, 2007). 

Att bygga varaktiga relationer med kunden är på så sätt en viktig faktor för tjänsteföretagen 

idag eftersom att goda relationer bygger på en god kommunikation mellan företag och 

kunden. På så sätt är det viktigt att ha en ömsesidig kommunikation oavsett om 

kommunikationen sker genom en hemsida eller i en fysisk butik. Kunskap kring 

tjänstemarknaden leder till att företag når ut till rätt kund eftersom att framgångsrika företag 

på marknaden som exempelvis Apple har en tydlig och god kommunikation som når till 

kunden. (Tsiotsou & Vlachopolou, 2011). 

Denna studie behandlar hur kundvärde behandlas inom två olika yrkesgrupper på 

tjänstemarknaden. Studien kommer att genomföras genom att analysera kundvärde utifrån 

kunds och företags perspektiv på kundvärde. Vad som skapar kundvärde och hur dessa 

samspelar med varandra, är faktorer som också kommer att granskas i studien. 

 

1.2 Problemformulering 
Tjänstesamhället utvecklas ständigt, likaså gör även individen. I Sverige utgör tre av fyra 

företag tjänsteföretag och denna sektor utgör mer än 70 procent av BNP. (Expowera.se) 

Då denna sektor har en viktig funktion inom samhället, kommer den även att ha det i 

framtiden.  

Ju mer tjänstesektorn har utvecklats, desto mer har kunden blivit mer medveten om sin makt i 

samhället. På så sätt har även svårigheten med att bemöta kundens behov ökat drastiskt. 

Orsakerna till varför det idag finns många missnöjda kunder beror på att företag har svårt att 

bemöta kundens behov. Dessa orsaker kan göras i en lång lista (Ewerman, 2015). 

Enligt en undersökning som Ewerman redovisar i boken kundupplevelse på sidan 24, 

beskriver författaren dem grundläggande orsakerna till missnöjda kunder. Missnöjet i sig är 

individuellt, dock redovisar författaren Ewerman dem grundläggande orsakerna. Det handlar 

exempelvis om missnöje kring kommunikationsbrist, löften som företag inte håller, 

erbjudanden som inte uppfyller kundens behov. Företag lovar helt enkelt mer än vad de 

erbjuder vilket skapar ett missnöje. (Ewerman, 2015). 

  

Choudhury, & Ewerman, 2015 menar att en kund känner sig missnöjd när en tjänst inte 

motsvarar de förväntningar som kunden förväntat sig. Missnöjet som kunden upplever leder i 
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många fall till klagomål. Kunden är oftast inte rädda att framföra sina missnöjen, inte minst 

genom sociala medier. Där diskuteras allt och inget. Information sprids väldigt fort bland 

användare av sociala medier. Att kundens röst har blivit starkare i samhället, samtidigt som 

företagens påverkan på kunder har blivit svagare, är den grundläggande orsaken till varför 

företag har svårt att bemöta kundens förväntningar. Detta beror på mycket på att sociala 

medier har utvecklats enormt de senaste åren. Tjänsteföretag har på så sätt utvecklats och 

därmed har även kundens frihet att kunna uttrycka sig fritt oavsett plats ökats. Detta eftersom 

kunden idag kan framföra sina åsikter fritt oavsett om kunden exempelvis befinner sig 

hemma, på arbetsplatsen eller i en fysisk butik. Tjänstemarknadens tillväxt har utvecklat 

valmöjligheten för kunden och därför har kunden mer makt idag än förr. (Choudhury & 

Ewerman, 2015) 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig kundvärdet mellan en advokatbyrå och en mäklarbyrå? 

Vilka är likheterna och olikheterna? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka likheter och olikheter det finns på kundvärde mellan 

en advokatbyrå samt en mäklarbyrå. För att kunna få svar på detta kommer uppsatsförfattarna 

även att undersöka vad som ger kundvärde för kunden utifrån kundens och företagets 

perspektiv. 

1.5 Valda företag 

Mäklarringen 

Mäklarringen är en mäklarbyrå som grundades år 1981 av Mats Limnefeldt. Mäklarbyrån har 

ungefär 200 anställda i landet och cirka 70 butiker i landet. Företagets kunder och mäklare 

befinner sig även utomlands som exempelvis i Turkiet, Cypern och i Spanien. Mäklarringen 

anser att de får kundernas förtroende genom att genomföra olika bostadsaffärer. 

(Mäklarringen.se). 
  

Vinsten i mäklarringen investeras i deras verksamhet eftersom företaget ägs av sina 

medlemmar. Företaget anser även att medarbetare är en viktig förutsättning för att driva fram 
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arbetet i företaget, vilket resulterade till att de år 2013 samt år 2014 utsågs till en av Sveriges 

bästa arbetsgivare. (Mäklaringen.se). 

 

Advokatbyrån X  

Advokatbyrån X (som valt att vara anonyma) grundades år 2011 och har ca 9 anställda i deras 

3 advokatbyråer runt om i Sverige. Det som skiljer denna advokatbyrå från andra är att 

företaget erbjuder juridisk rådgivning på 6 olika språk utöver svenska, vilket ger en bra 

service gentemot kunderna. Tjänsterna erbjuds inom familjerätt, migrationsrätt, brottsmål, 

idrottsjuridik, socialrätt samt förmögenhetsrätt. (Advokatbyrån.se) 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsförfattarna har valt att avgränsa studien till två olika yrken, fastighetsmäklare och 

jurist. Eftersom både mäklaren och juristen befinner sig i Stockholm så har studien avgränsats 

inom Stockholms område. 

1.7 Målgrupp 

Den här uppsatsen vänder sig till studenter samt företag som vill fokusera eller studera 

kundvärde samt kund och företagsrelationer. 

1.8 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning kring olika begrepp som denna studie kommer att behandla. 

Dessa begrepp redovisas inom den teoretiska litteraturstudien under kapitel 3. På så sätt visar 

tidigare forskning vad som är forskat kring olika begrepp som har en koppling till kundvärde. 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel presenteras metodvalet för den genomförda studien. Datainsamling, urval, 

ämnesval, forskningsmetodik, intervjumetodik samt intervjukritik redovisas i detta kapitel. 

För en övergripande bild av den genomförda metoden.  

2.1 Datainsamling 

Vid datainsamling används två slags källor, sekundärdata och primärdata. Detta för att 

separera och få relevant information om vilken typ av källa som används i studien. 

Sekundärdata bygger på andrahandsinformation som behandlar det studerade området som 

förekommer i form av exempelvis artiklar. Sekundärdata ger därmed mer information om vad 

som redan finns skrivet i artiklar. På så sätt kan man sortera och hitta sekundärdata i många 

olika artiklar medan primärdata kan man bara fånga in genom intervjuer, observationer. 

Primärdata ger därmed specifik information och bygger på nyutkommen information som 

samlas in genom observationer i form av intervjuer, transkribering (Bryman, 2011). 

Sekundärdata har samlats in genom böcker och olika artiklar som varit relevanta till studien. 

Genom att söka på kund, kundvärde, kundlojalitet, illojalitet, kundorientering, marknadsmix, 

customer, customer value, customer loyality, disloyalty, customer orientation och marketing 

mix har uppsatsförfattarna fått massvis med förslag på internet och på högskolans databas 

Emerald Insight. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenterna 

där uppsatsförfattarna spelat in intervjuerna och transkriberat dessa.  

2.2 Urval 

Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman, att 

kandidater som är lätta att komma i kontakt med väljs ut till en studie av intervjuarna som i 

studien blir uppsatsförfattarna. Det kan exempelvis vara nära anhöriga, arbetskollegor eller 

kompisar som författarna i studien exempelvis haft en tidigare relation till. På så sätt består 

bekvämlighetsurval oftast av en tidigare relation mellan exempelvis uppsatsförfattare och 

respondenten vilket gjorde det bekvämt för uppsatsförfattarna att välja specifika kandidater 

till studien. (Bryman, 2011). 

Urvalet av mäklaren gjordes genom ett tidigare köp av en bostadsrätt från en utav 

uppsatsförfattarna. Urvalet av juristen gjordes genom att en utav uppsatsförfattarna bodde 

nära advokatbyrån och kände juristen genom en arbetskollega. På så sätt gjordes två 
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bekvämlighetsurval, där uppsatsförfattarna valde ut två kandidater som kändes bekvämt att 

välja till studien. Uppsatsförfattarna ville även få ville få lite diversifiering i studien genom 

att välja ut två företag som var verksamma inom två olika branscher. Urvalet av företagen 

skiljer sig därmed då det ena företaget är en mäklarbyrå och det andra en advokatbyrå. På så 

sätt har exempelvis mäklarbyrån anställda som är specialiserade inom fastighetsbranschen 

medan advokatbyrån har anställda som är specialiserade inom juridiska tjänster. Därmed 

skiljer kompetensen då det är två olika branscher.  

2.3 Ämnesval 

Ämnesvalet gjordes genom att uppsatsförfattarna funderade kring ett ämne som berör 

kunden. Eftersom att kunden har en avgörande roll när de ska välja företag, så valde 

uppsatsförfattarna att undersöka hur kundvärde fungerade inom två helt olika företag. Detta 

för att jämföra och analysera vilka likheter och skillnader som finns inom kundvärdet mellan 

en advokatbyrå och en mäklarbyrå ur kundens och företagens perspektiv.  

2.4 Forskningsmetodik 

Semistrukturerade intervjuer valdes ut till studien. Detta eftersom att semistrukturerade 

intervjuer tillät uppsatsförfattarna att ställa olika följdfrågor under intervjuns förlopp. 

En öppen diskussion kring det valda ämnet genomfördes genom de semistrukturerade 

intervjuerna. Öppna frågor ställdes till respondenterna där respondenterna fick chansen att 

tala fritt om sitt ämne. Intervjufrågorna skapades genom den insamlade teorin som behandlar 

kundvärde, kundlojalitet, kundorientering samt relationsmarknadsföring. Uppsatsförfattarna 

formade enkla och tydliga frågor för respektive respondent. Detta för att underlätta 

innebörden av frågorna för respektive respondent. 

Intervjuerna med mäklarringen och advokatbyrån spelades in och transkriberades. 

  

En kvalitativ forskningsmetod valdes ut till studien. Den främsta orsaken till detta val beror 

på att en kvalitativ forskningsmetod fångar in en mångtydig empiri (Åsberg, 2001).  

Uppsatsförfattarna ville fånga in en bred empiri för att få så mycket information som möjligt 

för att sedan avgränsa ämnet. En kvalitativ forskningsmetod erbjuder flexibilitet då 

uppsatsförfattarna ville stå nära ämnet som undersökts i studien. 
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2.5 Intervjumetodik 

Syftet med intervjuerna var att ställa respondenterna i fokus, vilket uppnåddes genom de 

kvalitativa intervjuerna som gav respondenten möjligheten att tala fritt om sitt ämne.      

Uppsatsförfattarna tog kontakt med respondenterna redan i våras och efter att ha fått ett 

godkännande ifrån dem har sammanlagt åtta stycken intervjuer genomförts tills denna period 

med företagen samt kunderna.  

Alla respondenter förutom Markus på Mäklarringen var tydliga med att deras namn inte 

skulle publiceras i studien, vilket uppsatsförfattarna tagit hänsyn till när studien genomfördes. 

Dem två första intervjuerna med respektive respondent genomfördes för första gången under 

mars månad. Dessa två intervjuer gjordes för att få detaljerad information kring hur 

respondenterna arbetar med kundvärde och hur de förhåller sig till det. Vad som helt enkelt är 

viktigt för respondenterna gällande kunder. På så sätt formade uppsatsförfattarna frågor som 

berör kunder. Även frågor som handlar om hur företagen skapar värde för kunden samt för 

och nackdelar med kundvärde formades inför intervjuerna. 

Frågor som utformats kommer tydligt att redovisas som bilaga i slutet av studien. 

Intervjufrågorna formades därmed efter att ha sökt på tjänstemarknaden, kundvärde, 

kundorientering, marknadsmix i Emerald Insight samt på internet. På så sätt fick 

uppsatsförfattarna olika idéer kring att forma intervjufrågorna som ställdes under 

intervjuerna. 

Intervjun med både fastighetsmäklaren samt juristen hölls inom en tidsram av 30 minuter, där 

även öppna frågor ställdes. Vidare kontaktade uppsatsförfattarna både mäklaren och juristen 

vecka 49 för att få komma i kontakt med två kunder från Mäklarringen och två kunder ifrån 

Advokatbyrån just för att undersöka kundvärdet utifrån kundens perspektiv. Ett mejl 

skickades ut till mäklaren respektive juristen där uppsatsförfattarna ville undersöka 

möjligheterna kring att komma i kontakt med två kunder samt två kunder. 

Mäklaren gav ett godkännande direkt och tog kontakt med två kunder för att få deras 

godkännande. Därmed kontaktade mäklaren uppsatsförfattarna och uppgav mobilnumret till 

två av hans kunder. Därefter genomfördes två telefon intervjuer med kunderna. Två av dessa 

telefonintervjuer genomfördes onsdagen den 9 december år 2015 kl.10.00 respektive kl.13.30 

år 2015. Uppskattad intervjutid var cirka 15 min för den första intervjun som skedde under 

förmiddagen respektive 20 min för den andra intervjun som skedde under eftermiddagen. 
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Det var inte enkelt att komma i kontakt med kunderna. Juristen ville att uppsattförfattarna 

skulle mejla över intervjufrågorna och ha juristen som en mellanman mellan 

uppsatsförfattarna och kunderna. Detta på grund utav sekretess. Intervjuerna med kunderna 

genomfördes genom mejl kontakt. Eftersom uppsatsförfattarna inte talade med kunderna 

.blev dem två intervjuerna med kunderna inte personliga utan allmänna med enbart några svar 

på frågorna. På så sätt var det inget tal om intervjutid eftersom uppsatsförfattarna fick svaren 

från juristen över mejl. Svaren har sammanställts och presenteras i empiriavsnittet. 

2.6 Intervjukritik 

Eftersom respondenterna var väl medvetna om att de blev intervjuade, kan valet av deras svar 

varit kopplat till ett inre press. Detta eftersom det kan ha känts jobbigt för respondenterna att 

bli intervjuade samtidigt som uppsatsförfattarna spelat in dem två första intervjuerna Att dem 

två första intervjuerna spelades in, kan ha skapat en form av press på respondenterna. På så 

sätt kan inspelningarna ha påverkat respondenternas beteende för att ge korrekta svar till 

uppsatsförfattarna.  

Eftersom intervjuerna med juristens kunder skedde över mejl, hade uppsatsförfattarna ingen 

möjlighet att genomföra två personliga intervjuer med respektive kund. På så sätt har 

uppsatsförfattarna inte kunnat kontrollera urvalet av kunderna. Advokatbyrån kan exempelvis 

ha valt ut två kunder som varit nöjda med juristens tjänster. Detta kan ha medfört till att 

kunderna har talat väl om juristens tjänster.  
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3. Teoretisk litteraturstudie 
 

 

Detta kapitel redovisar tidigare forskning kring tjänstemarknaden, kundvärde utifrån 

kunds perspektiv, kundvärde utifrån företags perspektiv, kundlojalitet, kundillojalitet, 

kundorientering, samt marknadsmix. För en tydligare bild av den teoretiska 

litteraturstudien. 

 

3.1 Tjänstemarknaden 

En tjänst innebär en service gentemot kunden. Tjänstemarknaden omfattar företag som 

erbjuder kunden olika tjänster. Det kan vara en service som ger dig professionellt stöd som 

exempelvis jurist och mäklare. Dessa personer är kunniga och specialiserade inom sina 

områden vilket ger tillit till kunden som är den potentiella köparen av tjänsten. Det 

förekommer idag olika situationer där kundens behov behöver uppfyllas. Valmöjligheten 

bland olika tjänster leder till konkurrens mellan tjänsteföretag. Konkurrensen beror på de 

tekniska framstegen som har breddat tjänstemarknaden och gjort många företag tillgängliga 

för kunden. Eftersom det finns så många företag på tjänstemarknaden så är det kundens val 

som styr och som påverkar företaget. På så sätt finns det olika perspektiv som styr valet och 

utbudet. Ett är utifrån kundens perspektiv och det andra utifrån företagets perspektiv. (Fryar, 

1991)  

3.2 Kundvärde utifrån kundens perspektiv 

Kundvärde har många olika definitioner. Utifrån ett marknadsförings perspektiv handlar 

kundvärde om att försöka förstå och begripa kundens handlande. Författarna Choo, Moon & 

Yoon, 2012 uppger att kundvärde uppstår samt är beroende utav fyra punkter nedan; 
  

1. Prisbedömning 

2. Bedömningen mellan fördelar och kostnader 

3. Bedömningen mellan upplevd kundkvalitet och prisvärdighe. 

4. Slutgiltig bedömning av ett subjekt värde 
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Priset är det som oftast är mest väsentligt för en kund. Många kunder reflekterar inte om 

exempelvis en tjänst gynnar en i längden, utan är intresserad av priset. Priset för en tjänst ska 

gynna kundens ekonomi och kunden vill gärna känna sig nöjd med köpet och framförallt att 

tjänsten är värd priset (Choo, Moon & Yoon, 2012). 

Efter kunden har gjort en prisbedömning brukar den oftast analysera fördelarna och 

kostnaderna med att investera i den nya tjänsten. Kunden väger in fördelar och kostnader. Det 

som väger in mest påverkar kundens beslut. Upplevd kundkvalitet är en viktig faktor som styr 

om kunden i framtiden blir en återkommande kund eller inte samtidigt som priset också blir 

en igenkännande faktor. Det som kunden upplevt eller kommer att uppleva, det är det som 

kunden alltid kommer att minnas framöver. Efter en kund har gjort ett köp, så analyserar 

kunden om köpet svarade mot kundens förväntningar. I grund och botten handlar den 

slutgiltiga bedömningen på om köpet var värt kundens pengar, om köpet tillfredsställde 

kundens behov. Att fördelarna övervägde kostnaderna och att kunden känt att den har fått 

kvalité för pengarna (Choo, Moon & Yoon, 2012). 

3.3 Kundvärde utifrån företags perspektiv 

En av företagens viktigaste tillgångar, är kunder eftersom kunderna är en grundläggande källa 

till lönsamhet inom ett företag. Ju mer en kund köper en tjänst, desto mer tjänar företagen på 

det långsiktigt. På så sätt gynnar kunden konkurrensfördelar samt marknadsaktiviteter inom 

ett företag och det är därför viktigt att tillfredsställa kunden rätt. (Ewerman, 2015). 

Fler och fler organisationer betraktar kundvärde som ett viktigt verktyg för att öka 

kundvärdet för kunden. På så sätt försöker organisationer att anpassa sin verksamhet utifrån 

kundens behov. (Landroguez & Carrión, 2011) 

Kundens behov anses vara den nya trenden i kundvärde eftersom att den skapats för att 

värdesätta kundvärdet i organisationen. (Vazquez, Camacho & Silva, 2013) 

Att skapa värde kan göras genom två olika tillvägagångsätt. Antingen skapas värdet genom 

att företag värderar och prioriterar kundens behov högt eller att kunden fortsätter att följa sitt 

köpmönster. Värde kan även skapas genom kundens och företagets samhörighet gentemot 

varandra. På så sätt möts bägge parter i mitten och ingår i en affär som gynnar bägge parter. 

(Eichentopf, Kleinaltenkamp & Stiphout, 2011). 
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3.4 Kundlojalitet 

För att kunna påstå om en kund är lojal eller inte behövs relevant material och information 

vara till hands för att kunna dra vissa slutsatser (Söderlund, 2001). 

Kundnöjdhet och kundlojalitet går oftast hand i hand med varandra, dock finns det ibland 

vissa undantag. Detta beror på att det inte är så enkelt för ett företag att dra slutsatsen om en 

kund är lojal eller inte. Kunder är olika och har olika köpbeteenden samt olika behov som den 

styrs utifrån. (Söderlund, 2001). 

En organisation som erbjuder tjänster kan ha både nöjda samt missnöjda kunder. Den mest 

kända förklaringen till kundlojalitet är kundnöjdhet. Dock finns det andra faktorer än kund 

nöjdhet som bidrar till kundlojalitet, dessa faktorer är: 

• Faktorer som tar fasta på att kunden verkligen vill fortsätta att ha kvar relationen till 

företaget. Detta för att lojaliteten tillfredsställer kundens behov eller på andra sätt 

gynnar kunden.  

• Den andra faktorn handlar om att inrama kundens alternativ till det valda företaget 

(Söderlund, 2001). 

En individ kan vara lojal till flera saker, inom just kundlojalitet rör det sig om någon sorts 

objekt, som i princip kan vara allt möjligt. Objektet kan exempelvis vara en aktör, dvs. andra 

människor. (Söderlund, 2001). 

Det finns två olika sätt att mäta kundnöjdhet på. Det ena sättet att mäta kundnöjdhet på är att 

företag bör erhålla sin marknadsposition i en kontinuerlig nivå genom att erbjuda kunden 

fördelaktiga kampanjer. På så sätt kan företaget analysera hur kampanjen har påverkat olika 

kund och köpbeteenden. (Evans, 2002). 

Det andra sättet att mäta kundnöjdhet på är uppdelat i två kategorier. Den första kategorin är 

att ha illojala kunder i fokus genom att arbeta utifrån missnöjet. Andra kategorin är att stärka 

relationen till lojala kunderna genom att erbjuda extraordinära kampanjer som inte ska 

blandas ihop med vanliga kampanjer. (Evans, 2002) 

Kombinationen av hög nöjdhet och låg lojalitet, är en förekommande kombination bland 

kunderna. Författaren Söderlund, redovisar i boken den lojala kunden på s.68, att enligt en 

studie som gjordes av Reichheld (1994), så uppger författaren att 60-80% av kunderna som 

uppger att de är nöjda byter leverantör. Det Reichheld (1994), förklarar i sin studie är att 
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nöjdhetsfällan bör undvikas eftersom kundnöjdhet är det enda som leder till lojalitet. 

(Söderlund, 2001). 

Den huvudsakliga anledningen till förändring är på grund av att behovet har förändrats. 

Exempelvis handlar det om förändrade behov som leder till ett oförändrat erbjudande. Idag 

kan en kund vara i behov av ett särskilt erbjudande. Dock betyder det inte att kunden 

fortfarande har kvar det behovet längre. Det kan bero på att kunden uppskattar nya 

förändringar eller tycker om variation. Samtidigt kan det även finnas ett oförändrat behov 

ifrån kundens sida där dock erbjudandet förändrats. Denna kombination innebär att kundens 

behov är oförändrad, dock att erbjudandet förändrades i form av att erbjudandet upphört 

gälla. Andra exempel på det kan vara en nyare version utav en mobiltelefon, vilket i stort sätt 

har nya funktioner och kräver en inlärningsprocess ifrån kundens sida. På så sätt kan även 

vissa kunder avstå helt och behåller den befintliga produkten utan att göra några större 

ändringar. (Söderlund, 2001). 

3.5 Kundillojalitet  

Precis som nöjdhet kopplas till lojalitet, så kopplas illojalitet till missnöjdhet. Illojalitet 

innebär att kunden exempelvis väljer bort en specifik tjänst på grund av missnöjdhet.  

Majoriteten marknadsförare och forskare, vill undersöka varför kunden valt en specifik tjänst 

istället för att undersöka varför en kund valt bort en tjänst (Söderlund, 2001). 

Enligt en studie som författaren Söderlund redovisar i boken kundlojalitet på sidan 67, visar 

undersökningen att byte av kampanjerbjudanden resulterat till att kunder blivit missnöjda. 

Samtidigt visade studien att missnöjda kunder hade en tendens att omgående byta företag, 

jämfört med kunder som inte varit missnöjda och som inte har varit helt nöjda heller. 

Missnöjet beror på flera faktorer som exempelvis höga priser på tjänsten, långa väntetider, 

otrevligt bemötande (Söderlund, 2001). 

En annan orsak kring varför kunden snabbt byter företag beror på att när missnöjet väl 

inträffar, så har kunden oftast många alternativ att välja mellan. Detta leder till att kunderna 

snabbt vänder sig till något annat företag som en reaktion på missnöjet. En dålig 

kundupplevelse har därför en stor påverkan på ett företag. En annan orsak till varför 

missnöjet uppmärksammas mycket beror på att kunden idag är aktiv på sociala medier och 

använder det i sin fördel. Där sprids all information enkelt, enbart inom några minuter. När 
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företag ger ett dåligt intryck till en kund, sprids det direkt via sociala medier (Ewerman, 

2015). 

Kundvärde i sig är individuellt och tolkas individuellt av individen. Att kunna bemöta 

kundens behov är inte alltid det enklaste för alla företag. Det krävs rätt former av resurser och 

processer. Det är inte alltid enkelt att skapa alla resurser för att bemöta kundens behov. Detta 

eftersom det är både en tidskrävande och en kostsam process. 

För att bemöta kundens behov behövs en behovsanalys som ramar in kundens förväntningar 

och behov. Att företag inte gör en korrekt bedömning av kundvärdet är även en annan orsak 

som leder till missnöjda kunder, Istället för att lägga fokusen på att erbjuda kunden lösning på 

ett problem så erbjuder företag massvis med olika erbjudanden som egentligen inte är 

lönsamma i längden och som kunden inte har någon nytta av. (Ewerman, 2015) 

3.6 Kundorientering  

En organisation som erbjuder tjänster, har både nöjda samt missnöjda kunder. Den alldeles 

mest kända förklaringen till kundlojalitet är kundnöjdhet. Dock finns det andra faktorer än 

kundnöjdhet som bidrar till kundlojalitet, dessa faktorer är; 

● Hårdare konkurrens 

● Förändrade efterfrågan 

● Framgångsfaktorer: 

● Avreglering av marknaden 

● Privatisering av offentlig verksamhet 

 

Dessa är exempel på faktorer som skett inom företagsmiljö de senaste årtiondena. För att ett 

företag ska kunna bibehålla en viss position på marknaden samt kunna utveckla 

verksamheten, bör företag följa utvecklingen på marknaden som exempelvis består av nya 

slags samarbeten mellan kunder och leverantörer. (Ax, Johansson & Kullvén, 2011). 

Kundorientering är vad majoriteten av företag arbetar med i dagsläget. Detta görs genom att 

sätta kunden i fokus. Att driva en kunddriven organisation kräver att företaget fokuserar på 

att bilda kundvärde eller kundnytta. Detta sker genom att organisationer prioriterar kunderna 

efter deras behov. Oftast har många företag en gemensam inställning på att kunderna aldrig 

har fel. Detta eftersom företagen är mån om sina kunder och vill inte göra trogna kunder 

besvikna. Många företag har som mål och vision att ha nöjda och lojala kunder, vilket 
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företagen tror att de kan behålla genom att utgå ifrån att kunden alltid har rätt, oavsett om 

kunden inte alltid har rätt. (Ax, Johansson & Kullvén, 2011). 

 

 

FIGUR 3:6 

Figuren visar sambandet mellan en kundorienterad verksamhetsutveckling utifrån olika parter 

inom marknaden. 
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3.7 Marknadsföringsmixen  

                   : 

(Källa till bild: marknadsförd.se) 

Marknadsföringsmixens fyra p:n, är en kombination av produkt, pris, plats, och påverkan. 

Det centrala i marknadsföringsmixen är att kunna uppnå nöjda kunder genom att förstå 

innebörden av dessa fyra p:n.  Marknadsföringsmixen används även som ett konkurrensmedel 

för att kunna jämföra sig med andra företag. (Mossberg & Sundström 2012) 

Produkt 

Ett exempel på en produkt är en tjänst. Ett exempel på en tjänst är servicen individen får av 

personalen i ett restaurangbesök (Mossberg & Sundström, 2012). 

Plats 

Plats handlar i stort sätt om lokalisering, vart samt hur försäljningen inträffar. Många företag 

kommunicerar för hur kunden kan få tag på företagets tjänster genom beskrivningar på 

hemsidor eller i fysiska butiker. (Mossberg & Sundström 2012) 

Pris 

Prissättningen för exempelvis en tjänst är viktig för företagets lönsamhet. 

Penetrationsprissättning och skumning är två exempel på olika prissättningsmetoder som 

finns. (Mossberg & Sundström 2012) 

Påverkan 
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Påverkan används främst för att förmedla tjänstens fördelar till målmarknaden. Detta sker 

genom reklam, PR, säljfrämjande åtgärder (SP), direktmarknadsföring, personlig försäljning 

eller genom direkt kommunikation. Syftet med påverkan är att övertyga kunden genom att 

kommunicera fördelarna med tjänsten. (Mossberg & Sundström 2012). 

3.7.1 Tre tjänste P:n 

Vid en marknadsmix används även tre p:en som ger en mer ingående beskrivning av en 

tjänst. Dessa tre p:en är följande; 

Personal 

Individer är viktiga. Då en organisation består av många individer är personalkompetens 

viktigt för att tjänsten ska kunna vidareutvecklas. Detta beror på att företaget har en viktig 

kommunikation med företagets kunder. På så sätt utgör individer en viktig roll inom 

företaget. (Mossberg& Sandström, 2012).  

Process 

Hur företaget väljer att leverera sin tjänst är genom att genomföra processen inom företaget 

där man analysera hur företaget exempelvis ska använda för metoder för att nå ut till kunden. 

(Mossberg& Sandström, 2012). 

Fysiska bevis 

Hur företaget väljer att förmedla sitt företag gentemot kunder är väldigt viktigt. 

Företagsmiljön är därför viktigt och exempelvis företags klädsel kan vara ett exempel som 

ger kunden en bra image till företaget då kunden kan känna en trygghet.(Mossberg& 

Sandström, 2012). 
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3.8 Sammankoppling av teoretisk litteraturstudie  

Kunden har en viktig röst inom ett tjänstesamhälle. Utbudet av olika tjänster som olika 

företag förmedlar har ledigt till att kunden har blivit mer fri. Idag arbetar många företag med 

kundorientering som innebär att företag sätter kunden i fokus för att skapa kundvärde.  

Begreppet kundvärde kan definieras utifrån olika perspektiv. Två viktiga perspektiv är 

kundvärde utifrån kundens perspektiv och kundvärde utifrån företags perspektiv. Dessa är 

viktiga eftersom att, tillexempel ett företag har en särskild syn på kund och vad som skapar 

värde för kunden. På så sätt arbetar exempelvis tjänsteföretag med att analysera vad som 

skapar värde för kunden. Kunden har däremot en egen uppfattning på vad som skapar värde 

för kunden själv. Det kan exempelvis vara upplevd kundnöjdhet kring en tjänst i förhållande 

till pris, kvalité, service. Likaså är kundlojalitet också ett viktigt instrument som vägs in i 

kundvärde. Detta beror på att om en kund exempelvis är nöjd med en tjänst så leder 

kundnöjdhet i många fall till en lojal kund eftersom en nöjd kund oftast är en lojal kund i 

olika sammanhang. På så sätt har kundlojalitet en stor påverkan på ett företag långsiktigt. En 

lojal kund kan vara en återkommande kund och kan sprida goda erfarenheter från företaget 

genom exempelvis sociala medier till nya potentiella kunder. En lojal kund sprider goda 

omdömen och är lojal under en lång tid. 

Precis som en nöjd kund förknippas med kundlojalitet, förknippas missnöjda kunder till 

illojalitet. Kundillojalitet, har därför även en stor påverkan på ett företag då exempelvis 

missnöjda kunder sprider missnöjen över sociala medier som påverkar nya potentiella kunder.  

Det finns olika orsaker som ligger till grund bakom nöjda och missnöjda kunder. 

Marknadsmixen tar upp dem fyra olika p:en  som används för att företag ska kunna analysera 

och förstå innebörden av dessa. På så sätt ska företag kunna uppnå nöjda kunder genom att 

analysera dessa faktorer internt. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas den empiriska delen av studien. De transikberade intervjuerna 

sammanställs och redovisas för en tydligare bild av det empiriska avsnittet. 

4.1 Mäklarringen  

Intervjun med Markus på Mäklarringen genomfördes genom en kort introduktion om hur 

intervjun skulle ske. På så sätt fick Markus en tydligare bild av hur intervjun skulle ske.  

4.1.1 Tjänstemarknaden  

Markus E, berättade att han ansåg att tjänstemarknaden har utvecklats enormt, särskilt under 

de senaste 10 åren. Idag finns det massvis med konkurrenter som kan matcha olika 

erbjudanden. Många företag arbetar med kunden i fokus och därför har konkurrenterna ökats 

enormt på marknaden. Så som marknaden ser ut idag, undrar jag hur marknaden kommer att 

bli i framtiden, möjligtvis när jag är gammal, förklarade Marcus. På så sätt talade Markus 

positivt över marknadens utveckling i framtiden.  

4.1.2 Kundvärde utifrån företagsperspektiv  

Respondenten Markus berättade att Mäklarringen undersöker kundvärdet genom att skicka ut 

enkäter till kunderna och även rekommendera hemsidan reco.se till kunder för att de ska dela 

sina erfarenheter med företaget. På så sätt förklarade Markus, att företaget samlar in skriftliga 

omdömen genom hemsidan.  

Markus berättade att en kund inte behöver vara missnöjd för att den byter mäklare utan det 

kan handla om andra aspekter som leder till att kunden exempelvis väljer en annan mäklare. 

En kund kan exempelvis känna en viss trygghet till en mäklare men samtidigt även till en 

annan. På så sätt menar Markus, att det inte alltid handlar om kundvärde eller om en kund är 

lojal eller inte, utan en kund kan välja en annan mäklare pga. Andra behov. På så sätt fick 

uppsatsförfattarna uppfattningen om att kundens val kan göras slumpmässigt utifrån egna 

behov. En kund måste inte vara illojal bara för att den byter mäklare. 

I Mäklarringen berättade Markus att företaget alltid diskuterar hur medarbetarna ska arbeta 

med kunderna och hur de ska bemöta kunderna. Markus förklarade att arbetssättet skiljer sig 

beroende på om det är en kund som köpare eller en kund som säljare som företaget arbetar 
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med. En säljare kräver oftast ett högt utgångspris på sin bostad eftersom majoriteten tänker 

ganska ytligt och bryr sig som mest om priserna. Det finns andra faktorer som bidrar till 

trygghet. Trygghet anser mäklarringen vara en drivkraft i organisationen som bidrar till 

ständig utveckling inom företaget. 

Markus berättade att han personligen arbetar med snabb återkoppling till kunderna, eftersom 

snabbhet tyder på engagemang och god service gentemot kunden. Markus, berättade vidare 

att återkopplingen sker inom 24 timmar i form av sms eller mejl. Telefonen försöker han 

alltid svara i med undantag för sjukdom och möten. På så sätt förklarade Marcus ,att 

kundvärdet förstärks. 

4.1.3 Kundlojalitet  

Kundlojalitet är väldigt stark inom Mäklarringen. Mäklarringen har många återkommande 

kunder samt kunder som kommer på rekommendationer, enligt Markus.  

Markus använder sig av måndagsmöten för att stämma av exempelvis sålda bostäder och få 

återkoppling samt tips på kommande arbeten. Markus. tog även upp att han har många 

återkommande kunder som han anser är lojala i form av tidigare erfarenheter där kunden 

förlitat sig på Markus erfarenhet och engagemang.  

 

4.1.4 Illojalitet  
Markus förklarade även att de haft vissa missnöjda kunder som då önskat sig särskilda 

resurser som företaget inte har kunnat erbjuda. Vid sådana fall förklarade Markus att dem 

brukar bjuda över kunden till kontoret för att kunna kommunicera och reda ut missnöjet. Vid 

flera tillfällen har kundernas synpunkter varit mer som kritik för organisationen, vilket 

Markus förklarar att dem försökt ta till och bearbeta för kommande kundkontakter. Vidare 

förklarade Markus att det är många inkommande och utgående kunder som företaget har. På 

så sätt menar Markus att det också kan vara en form av illojalitet där befintliga kunder är mer 

utgående än ingående. 

4.1.5 Kundorientering 

Markus berättade att Mäklarringen arbetar med kund i fokus där målgruppen är stor där 

åldern på kunderna varierar mellan 18 år och 80 år. I princip söker dem flesta kunden 
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bostadsrätt, radhus, kedja hus eller villa. Vidare menade Markus att för att kunna driva 

organisationen framåt bör nya ändringar bearbetas inom företaget. Detta eftersom Markus 

nyligen hade gett sig in på villa området för att det skapar status och ger högre värde för 

kunden i jämförelse med andra områden. Markus, berättade att företaget försöker hitta den 

bästa lösningen för kunden, vilket i stor vikt styrs av pris och efterfrågan. Detta görs genom 

att ta hänsyn till kundens behov och beroende på om det är en köpare eller säljare tar 

företaget fram olika alternativ som passar kunden bäst. Kundens åsikt är viktigt enligt 

Markus. Företaget arbetar därmed nära utifrån kundernas behov. 

Vidare berättade även Markus att företaget även att arbetar med resultat som de får in från 

reco.se samt muntliga synpunkter som också består utav kritik. På så sätt är företaget positivt 

inställda till kritik eftersom de är måna om alla typer av feedback för företagets utveckling. 

4.1.6 Marknadsföringsmix 

Efter att Markus fick en kort introduktion om vad marknadsmixen innebar, förklarade han hur 

företaget förhåller sig till marknadsmixen. Utifrån produkt punkten, förklarade Markus, att 

företaget förmedlar olika tjänster till kunden utifrån kundens behov. Markus, anser att 

företaget utifrån plats punkten arbetar med storts sätt alla typer av kunder som dock befinner 

sig i Stockholms område. Detta för att företaget är beläget i Stockholm och är specialiserade 

på bostäder mm inom Stockholm. Utifrån pris punkten berättade Markus att de försöker 

hjälpa både säljare och köpare med priset. Företaget är intresserade av kundens önskan, 

samtidigt som marknaden också påverkar priset i överlag. Utifrån påverkan punkten, 

berättade Markus att företaget vill nå ut till kunden genom fysisk kommunikation och genom 

telefonsamtal. Direkt kommunikation helt enkelt. Vidare berättade Markus att de givetvis har 

olika annonser som de lägger ut men att den inte är lika personlig likt ett möte. Det är vid ett 

möte med kunden som man faktiskt kan fånga upp kundens intresse, förklarade Markus. 

Respondenten arbetar därmed nära med kunden och är intresserad av kundens åsikter.  

4.2 Advokatbyrå (anonym) 

Intervjun med respondenten på advokatbyrån genomfördes med en kort introduktion av hur 

intervjun skulle ske. På så sätt fick juristen en tydligare bild om hur intervjun skulle ske. 
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4.2.1 Tjänstemarknaden 

Juristen för advokatbyrån berättade att tjänstemarknaden har utvecklats och att det givetvis 

också har påverkat juristens eget yrke då utbudet är stort bland jurister och advokater. 

4.2.2 Kundvärde utifrån företagsperspektiv 

Juristen berättade att kundvärde är viktigt i hens eget arbete då juristen vill uppfylla kundens 

behov på bästa möjliga sätt. Detta görs genom kommunikation och på så sätt är 

kommunikation ett viktigt verktyg inom företaget att arbeta utifrån. All kommunikation sker 

muntligt och skriftligt och det är genom kommunikationen som företaget kan finna kundens 

intresse och uppnå kundvärde. Genom att lyssna på kundens behov, försöker juristen att 

hjälpa och uppfylla kundens behov. Juristen förklarade även att arbetssättet med en kund 

skiljer sig avsevärt beroende på om det handlar om ett offer eller en gärningsman. Juristen 

berättade att hen ibland arbetar som målsägandebiträde och under sådana uppdrag så tittar 

man exempelvis på vilken sorts skada offret har utsätts för. Utifrån skadans allvar, utgår 

juristen ifrån tabeller och lagstiftningar som motiverar vilken form av skadestånd som offret 

ska få. Juristen arbetar nära med kunden oavsett om det är ett offer eller en gärningsman. På 

så sätt arbetar juristen situations anpassat beroende på fall. 

4.2.3 Kundlojalitet  

Juristen förklarade att vissa kunder är oerhört tacksamma och lojala. Många kunder ringer in 

efter en förhandling och uttrycker sin nöjdhet genom ett besök med små former av gåvor och 

rekommenderar advokatbyrån till andra nära. Detta är några exempel på juristens syn på 

kundlojalitet.  

Juristen berättade vidare att företagets nöjda kunder oftast är lojala, då vissa är återkommande 

ifall behovet uppstår. En kund som någon gång varit nöjd med en juridisk tjänst känner tillit 

och vill gärna återkomma till samma jurist, enligt juristens egen erfarenhet. Dock försöker 

företaget undvika att stå nära kunden utanför arbetstid då det enligt juristen kan leda till 

förvirring och på så sätt försvårar arbetsprocessen när en person har en närmare relation till 

kunden. Juristen förklarade även att fördelen på deras advokatbyrå är att juristerna och 

advokaterna är flerspråkiga, vilket vinner nya potentiella kunder då vissa kunder tycker mer 
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om att tala sitt eget hemspråk. På så sätt kan en form av kundlojalitet uppnås genom att 

företaget erbjuder flexibilitet vad gäller språk. 

4.2.4 Kundillojalitet 

Vidare berättade juristen om illojala kunder och nackdelarna med det. Juristen berättade att 

hens arbete är tufft och kräver mycket tålamod och engagemang. Att uppfylla en kunds behov 

är alltid inte det enklaste när arbetet är stressigt och känsligt. Hela proceduren med en kund 

tar tid och som kundens jurist är tillgänglighet väldigt viktigt. Det är inte alltid lätt att göra en 

kund nöjd och ibland ifrågasätter kunden juristens arbete. Detta är särskilt vanligt när en kund 

exempelvis har blivit åtalad för ett brott och juristen inte har kunnat biträda kunden. Då 

förekommer det mycket missnöjen. Många kunder ringer och uttrycker missnöjen eller 

klagomål till företaget. Juristen berättade att företaget inte har någon speciell person som tar 

emot klagomål eller hanterar det.  

4.2.5 Kundorientering  

Juristen förklarade hur hen bemöter kundens behov. Vid vissa fall kan det handla om grova 

skador som exempelvis psykisk ohälsa som ett offer har utsätts för. Det kan handla om djupa 

sår som sätter sina spår i livet, förklarade juristen. Vid sådana fall försöker juristen att arbeta 

mer utifrån kundens rätt och motivera kring varför en kund ska få mer skadestånd och 

kartlägga alla bevis och motiv som finns tillgängligt. Juristen försöker arbeta mycket utifrån 

kundens önskemål och oavsett om det handlar om ett offer eller en gärningsman, så skiljer 

inte företaget på individen det utan arbetar professionellt då alla har rätt till att få hjälp. 

Företaget värderar inte kunderna utifrån tidigare bakgrund utan att alla kunder likabehandlas 

oavsett bakgrund. På så sätt kände uppsatsförfattarna att alla kunder är viktiga på olika sätt 

för företaget.  

Juristen berättade att företaget är måna om sina kunder och förlitar sig på vad kunden säger. 

Dock utgår varje jurist eller advokat utifrån vad olika lagar, regler och praxis säger. Är 

exempelvis en kund helt skyldig till ett brott och det finns trovärdiga bevis för det så spelar 

det ingen roll om en kund vill bli friad då denne har lagen emot sig. På så sätt är det svårt att 

biträda kunden, enligt respondenten.  
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4.2.6 Marknadsföringsmix 

Efter att juristen fick en kort introduktion om vad marknadsmixen innebar, förklarade juristen 

hur företaget förhåller sig till marknadsmixen.  

Produkten är juridiska tjänster som företaget erbjuder, berättade respondenten. Utifrån plats 

punkten berättade juristen att de befinner sig i Stockholms område och arbetar med kunder 

som befinner sig i samma område. Advokatbyrån är beläget norr om Stockholm och på så sätt 

bjuder juristen in kunden och träffar denne där. Utifrån pris punkten så försöker företaget att 

erbjuda kunden ett bra pris i förhållande till den tjänsten som företaget erbjuder. Självklart 

varierar priset utifrån olika förutsättningar. Utifrån påverkan så förklarade juristen att 

företaget inte marknadsför företaget lika mycket som andra företag. Detta eftersom företaget 

inte vill verka vara för oprofessionell genom mycket marknadsföring utan företaget vill vara 

professionell. På så sätt sker marknadsföring genom hemsidan och även genom 

rekommendationer av befintliga kunder. 

4.3 Kundvärde  
4.3.1 Kundvärde utifrån kunds perspektiv (Mäklarringens kunder) 
 

Kund 1 

Kunden var nöjd med köpet och ansåg att köpet av tjänsten flöt på smidigt samt att kunden 

fått all information som var nödvändig. Kunden beskrev mäklaren som serviceinriktad och 

som hade god kommunikationsförmåga. Bostaden motsvarade inte kundens förväntningar, då 

bostaden var väldigt smutsig vid inträdet. Dock löstes detta genom att kunden kontaktade 

säljaren omgående med mäklarens hjälp vilket resulterade i att köparen fick hem städhjälp 

som säljaren stod för. På så sätt löste sig missnöjet genom att mäklaren trädde in och 

kontaktat säljaren omgående, vilket resulterade i att köparen fick hem städhjälp som säljaren 

stod för. Kund 1 berättade: ”jag skulle självklart återkomma till samma mäklare, det ska jag 

dock göra inom kort”. 

 

Kund 2 

Kunden var nöjd med köpet och bemötte inga problem alls, varken från säljaren eller 

fastighetsmäklaren som i det här fallet var mellanman. Mäklaren förklarade att trygghet och 

kommunikation är väldigt viktigt sade kunden, som tyckte att det var ett stort motiv för hen 
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att gå vidare med köpet då hen fick all återkoppling som behövdes. Kund 2 beskrev 

upplevelsen som tydlig med detaljerad återkoppling och information från mäklaren. 

Dessutom är kunden idag väldigt nöjd med bostaden hen köpt och skulle verkligen inte vilja 

byta den i dagsläget eftersom bostaden är värd priset. Om behovet skulle uppstå så skulle 

kunden återvända till samma mäklare. 

 

4.3.2 Kundvärde utifrån kunds perspektiv (Advokatbyråns kunder) 
Kund 1  

Kunden berättade sina tankar kring den juridiska tjänsten som hen köpt ifrån juristen. Kunden 

var i början lite tveksam på om priset skulle motsvara dennes förväntningar eftersom kunden 

aldrig köpt en juridisk tjänst tidigare. Kunden blev väl bemött på ett fantastiskt sätt när hen 

klev in i advokatbyrån. Bemötandet av juristen var på en professionell nivå och kunden fick 

förklarat för sig hur all process skulle ske vilket skapade ett förtroende för juristen. Kunden 

berättade att hen funderat mycket kring priset och att hen i slutändan kom fram till att det var 

en investering. Samtidigt förklarade kunden att juristen inte ifrågasatte kundens tidigare 

bakgrund, vilket skapade en trygghet då kunden kände att hen blev behandlad som en 

medmänniska med mycket omsorg. Kunden berättade vidare att tjänsten i slutändan svarat 

mot förväntningarna och priset. Detta medförde kring att problemet som kunden hade, löstes 

genom juristen och kunden kände hopp i livet. Kunden berättade även att hen absolut skulle 

rekommendera juristen och advokatbyrån till andra som kunden känner, avslutar kunden med 

i sitt mejl.  

Kund 2 

Kunden berättade att juristens bemötande och professionalitet var på hög nivå. Kunden 

berättade att hen slumpmässigt kom i kontakt med denne jurist och att hen inte hade så 

mycket tid på att reflektera vart hen skulle vända sig till. På sätt valde hen juristen och kom 

på så sätt snabbt kontakt med juristen.  

Kunden beskrev vidare att hen kände sig väl bemött som kunden och att hen stegvis hade koll 

på vad som skulle ske. Vidare berättade kunden att juristen överträffade kundens 

förväntningar eftersom kunden hade tappat hoppet och kände sig frustrerad. 

Kunden förklarade vidare att hen tyckte priset var lite väl högt i början. Dock tänkte inte 

respondenten vidare på det eftersom hen ville få hjälp omgående. Den kvalitén på den 

juridiska tjänsten som kunden fick, var värd i förhållande till alla funderingar. Kunden 
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berättade att hen aldrig varit så nöjd med en tjänst tidigare och framöver kommer kunden att 

vända sig till samma jurist om behovet uppstår. Kunden avslutar i sitt mejl att hen gärna vill 

rekommendera advokatbyrån till andra eftersom företaget bryr sig om sina kunder och arbetar 

för att göra alla kunder nöjda.  
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5. Analys 

Analysen påvisar vad uppsatsförfattarna kom fram till utifrån den insamlade teorin och 

empirin. 

5.1 Tjänstemarknaden 

Både företagen erbjuder olika tjänster till kunder. Detta eftersom advokatbyrån erbjuder olika 

juridiska tjänster medan mäklarringen erbjuder tjänster till bostadsköpare och bostadsäljare. 

Både mäklaren och juristen erbjuder service och professionellt stöd till deras kunder. Dessa är 

även specialiserade inom sina områden vilket ger tillit till kunden som är den potentiella 

köparen av tjänsten.  

En kund har väldigt många alternativ inom både branscherna, därför vill både försöka deras 

bästa för att få den tilliten den önskar sig.  

5.2 Kundvärde 

5.2.1 Kundvärde utifrån kundernas perspektiv (Mäklarringens kunder) 

Vad som skapar kundvärde för kunden är individuellt. Likaså är även behovet för olika 

kunder individuellt. Författarna Choo, Moon & Yoon, 2012, uppger att kundvärdet är 

beroende utav priset där kunden reflekterar mellan fördelar och kostnader för en tjänst. 

Upplevd kvalitet och prisvärdighet är två faktorer som också vägs in i kundvärde utifrån 

kundens perspektiv. Därefter gör kunden en bedömning av den köpta tjänsten efter att ha 

gjort en noggrann reflektion. Efter köpet har genomförts, gör kunden slutligen en 

slutbedömning av köpet. Antingen är kunden nöjd med köpet eller tvärtom inte nöjd alls. I 

sådana situationer kan både kundlojalitet samt kundillojalitet uppstå. (Söderlund, 2001). 

Mäklarringens kunder var bägge kunder nöjda med tjänsten ifrån mäklaren Den första kunden 

kände sig delaktig inom köpprocessen och tyckte mäklaren var engagerad inom sitt yrke. 

Kunden kände sig inte helt nöjd med köpet eftersom bostaden inte uppfyllde kundens behov. 

Kundvärde utifrån den första kunden skapades genom mäklarens engagemang. Kunden 

tyckte om att mäklaren försökte kompromissa missnöjet genom att kontakta säljaren. På så 

sätt fick kunden städhjälp utan någon kostnad. Detta medförde till att kunden blev tacksam 

och nöjd trots missnöjet i början. Detta ledde även till att kunden i framtiden skulle 

rekommendera mäklaren till andra potentiella kunder. Att mäklaren var tillmötesgående och 
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fann flexibla lösningar till en kund som i början var missnöjd, ledde till att kunden därefter 

blev nöjd utifrån dennes perspektiv. Mäklarringens andra kund var också nöjd med tjänsten 

från Mäklarringen. Detta beror främst på att kunden fick snabb återkoppling gällande 

säljproceduren. På så sätt kände sig kunden trygg både med mäklaren och sitt köp då inga 

krångel eller svårigheter uppstått. Kundvärde utifrån den andra kunden skapades genom att 

kunden fick behovet uppfyllt och att köpet av tjänsten svarade mot kundens förväntningar. Då 

denna kund inte var missnöjd över något så kom uppsatsförfattarna fram till att kundvärde 

utifrån denne kund skapades genom att kunden fick sitt behov uppfyllt utan några krångel och 

att tjänsten motsvarade kundens förväntningar. 

5.2.2 Kundvärde utifrån kunds perspektiv (Advokatbyråns kunder) 

Juristens kunder ansåg att genomförandet av juristens arbete var på högnivå. Kunderna kände 

sig delaktiga inom processen och kunderna fick relevant information kring tjänsten. I början 

var den första kunden lite tveksam gällande priset eftersom kunden aldrig köpt en juridisk 

tjänst tidigare. Den första kunden reflekterade mycket på om priset var värt i förhållande till 

tjänsten. Likaså gjorde även den andra kunden, dock inte i lika stor utsträckning eftersom den 

andra kunden var frustrerad och behövde hjälp omgående. Kunden reflekterade fördelarna 

samt nackdelarna före köpet av den juridiska tjänsten. För den första kunden var priset en 

viktig tankeställare eftersom kunden reflekterade mycket om tjänsten var värd pengarna. För 

den andra kunden hade förväntningen av tjänsten en stor roll. Därefter fick den första kunden 

förklarat från juristen hur all process skulle ske och därmed tog beslutet att tjänsten är något 

viktigt som kunden investerar i. På så sätt kom kunden fram till att tjänsten var värd sitt pris 

vilket tjänsten också var i slutändan eftersom kundvärde utifrån denne kund skapades genom 

förtroendet för juristen och att allting gick som planerat. Den andra kunden var mer stressad 

och ville bara få hjälp omgående. Priset var något kunden tänkte på dock var hjälpen från 

juristen mer intressant för kunden. På så sätt valde kunden en advokatbyrå som fanns till 

hands och kundvärde utifrån denne kund uppnåddes genom att kunden fick den hjälp som 

behövdes och all information under hela processen. Kunden hade därmed inte många ord att 

kommentera kring utan var nöjd och glad.  

Bägge kunder var nöjda med tjänsterna som köptes utav advokatbyrån. Bägge talade positivt 

om juristen. Enligt Söderlund, behöver relevant material och information vara till hands för 

att kunna dra vissa slutsatser om en kund är lojal eller inte. (Söderlund, 2001) 
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Denna information kommunicerades direkt genom advokatbyråns kunder där kunderna i sina 

mejl uttryckte mycket positivt kring juristen och advokatbyrån.  

Att kunderna också varit tydliga med att rekommendationer till advokatbyrån genom andra 

potentiella kunder är också ett tecken på kundlojalitet enligt Söderlund eftersom om kunden 

vill fortsätta att ha en relation eller en koppling till företaget är det för att tjänsten har 

tillfredsställts kundens behov. (Söderlund, 2001) 

5.3 Kundvärde utifrån företagens perspektiv  

Kunden har möjlighet att reflektera om ett köp var värt i förhållande till det pris som kunden 

betalade för. Kunden kan genom kritik och beröm beskriva sin upplevelse med tjänsten har 

(Ewerman, 2015). Mäklarringen undersöker kundvärdet genom att få en feedback som kan 

vara via enkäter samt reco.se där alla befintliga och nya potentiella kunder kan läsa tidigare 

omdömen från kunder. Mäklarringen tar dessutom kontakt med de missnöjda kunderna för att 

reda ut det. Mäklaren sköter olika prisbedömningar utifrån marknaden som kan i början 

skapar oro hos kunden eftersom kunden kan kräva ett visst pris för sin fastighet som är högre 

än vad marknaden erbjuder. Utifrån mäklarringen fanns det egentligen inga riktiga hinder 

eftersom företaget kan mötas halvvägs med kunden. Detta genom att kommunicera med 

kunden och se över olika alternativ. Det är precis det som menas med att anpassa 

verksamheten till kundernas behov eftersom det är viktigt att kunna komma överens med 

kunden på ett professionellt sätt. (Landroguez & Carrión, 2011). Mäklarringen arbetar mer 

med kundvärde i jämförelse med juristen, Mäklaren ger snabbare och effektivare 

återkoppling och tar hänsyn till olika alternativ som finns för kunden. På så sätt analyseras 

kundens önskemål. Vissa kunder önskar mer kommunikation i form av möten, telefonkontakt 

än andra för att känna sig delaktiga i processen. Kommunikationen hos juristen sker endast 

inom ramen av fallet, juristen besvarar endast frågor som är relaterade till kundens fall. 

Juristen följer tabeller och lagstiftningar som motivation till kunden för att förklara en 

specifik dom, mer än så kan juristen inte göra pga. strikta och tydliga lagar och regler. På så 

sätt kan mäklaren kompromissa och möta kunden halvvägs utan att vara beroende utav strikta 

regler.  
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5.4 Kundlojalitet  

Eftersom det är två olika branscher där exempelvis Mäklarringen arbetar mer med sälj och 

köp, så är det naturligt att fastighetsmäklaren har starkare kundlojalitet då kunder återkommer 

väldigt ofta för två olika syften som består utav att köpa eller sälja en bostad. Många gånger 

händer det även att nya potentiella kunde ringer in för frågor som visar ett intresse från 

kundens sida. På så sätt är Mäklarringen mer inriktat mot kundservice och har mer erfarenhet 

utav kunder. Juristen är begränsad från den vinkeln, då hen endast kan jobba med inom sin 

inriktning. Tydliga lagar och regler gör det svårt att matcha kundens behov, särskilt om det 

gäller en gärningsman som är skyldig för ett brott. Då går det inte att kompromissa och då 

kan inte juristen mötas halvvägs med kunden oavsett. 

Att vara lojal kan vara kopplat till två faktorer, antingen är kunden lojal på grund av att och 

tjänsten motsvarar förväntningarna, eller att kunden är lojal i form av tidigare erfarenhet, 

omdömen från andra kunder. En kund kan också vara lojal även fast den inte köper en tjänst 

då den exempelvis kan rekommendera företaget till andra potentiella kunder. På så sätt måste 

kunden inte alltid köpa en tjänst från företaget för att vara lojal utan det går att vara lojal 

utifrån andra faktorer. 

Både Mäklarringen och Advokatbyrån hade olika lojala kunder i form av kundnöjdhet, där 

priset och kvaliteten vägde mest in. Detta eftersom att kunderna uttryckte detta under 

intervjun. Andra former av lojalitet var att kunderna kommer att rekommendera mäklaren och 

juristen till andra. Kundlojalitet bygger därmed också utifrån kundvärde. (Söderlund, 2001). 

Mäklarringen arbetar med kund i fokus och detta gör hen genom att använda sig av metoder 

som stärker kundlojalitet. Mäklarringen arbetar med störst fokus att erhålla sina lojala kunder 

genom olika erbjudanden, till exempel inbjudning på villamässa. (Evans, 2002) 

Advokatbyrån använder sig av kommunikation som oftast sker i form av möten på kontoret 

där juristen försöker arbeta utifrån kundens intresse utifrån de resurser som finns tillhanda. 

5.5 Kundillojalitet 

Kundillojalitet kopplas oftast till missnöjdhet. Illojalitet innebär att kunden exempelvis väljer 

bort en specifik tjänst på grund av missnöjdhet. (Söderlund 2001). 

Mäklarringen arbetar med missnöjda kunder genom att bjuda in kunderna till kontoret och se 

över missnöjet. På så sätt vill Mäklarringen se om det finns några alternativ och om det går 

att kompromissa med kunden. Advokatbyrån är däremot inte lika beroende utav den kritik 

som företaget får. Företaget tar givetvis hänsyn till kritik, dock kan företaget inte 
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kompromissa eller erbjuda andra alternativ än det som finns i beredskap. På så sätt är 

Mäklarringen mer beroende utav den kritik som företaget får ifrån kunder och är mer flexibla 

eftersom det oftast går att nå ut till kunden genom olika tillvägagångsätt i form av olika 

erbjudanden.  

5.6 Kundorientering 

Kundorientering arbetar företagen med på olika sätt. Företagen sätter kunden i fokus utifrån 

behov och intresse och är måna om sina kunder.(Ax, Johansson & Kullvèn, (2011). 

Mäklarringen arbetar och anpassar sin verksamhet utifrån kundens behov. Advokatbyrån 

arbetar med kundorientering genom ömsesidig kommunikation och beroende på fallet så 

utgår juristen ifrån olika alternativ. Dock kan inte advokatbyrån anpassa hela verksamheten 

utifrån kunden då det inte går att anpassa en juridisk byrå till vilken kund som helst. 

5.7 Marknadsmix 

Marknadsmixen består utav fyra olika P:en , produkt, plats, pris samt påverkan. Enligt 

författarna Sundström & Mossberg 2012, innebär en produkt exempelvis en tjänst.  

Mäklarringen förmedlar tjänster utifrån kundens behov. Tjänsten omfattar bostads sälj samt 

bostadsköp till och från kunder. Plats handlar om hur och vart försäljningen går till. Plats 

innebär exempelvis företagsbeskrivningar på hemsidor eller i fysiska butiker, enligt 

författarna Sundström & Mossberg. (Sundström & Mossberg, 2012) Mäklarringen arbetar 

därmed utifrån plats punkten, med kunder som är belägna inom Stockholms område. Detta 

för att företaget är beläget inom Stockholms område och har bred erfarenhet på bostäder inom 

just Stockholm. Enligt författarna Mossberg& Sundström 2012, innebär pris, prissättningen 

på en tjänst. Utifrån pris punkten arbetar Mäklarringen med marknadsmässiga priser för både 

säljaren och köparen. På så sätt försöker Mäklarringen att anpassa priserna som dock 

påverkas utav marknadens prisreglering. Påverkan innebär enligt författarna Mossberg & 

Sundström, 2012, att marknadsföra en tjänst genom reklam och andra 

marknadsföringstekniker såsom direkt marknadsföring, personlig försäljning. (Mossberg & 

Sundström, 2012) 

Utifrån påverkan punkten, arbetar Mäklarringen med att nå ut till kunden genom främst 

fysisk kommunikation i form av möten på kontoret och genom telefonmöten. Enligt Markus 

på Mäklarringen, så går det att nå ut till en kund genom olika slags möten. På så sätt är 

personliga möten något som är viktigt för kunden.  
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Advokatbyråns produkt är juridiska tjänster som företaget förmedlar till olika kunder. Med 

plats menas det vilken plats tjänsten förmedlas genom (Mossberg & Sundström, 2012). 

Advokatbyrån är beläget inom Stockholms område och därmed arbetar advokatbyrån med 

kunder som bor i Stockholm. Pris är själva prissättningen på en tjänst (Mossberg & 

Sundström, 2012). Advokatbyrån försöker att erbjuda kunden ett bra pris beroende på om det 

är ett offer eller en gärningsman. Påverkan innebär hur företaget påverkar kunden exempelvis 

genom marknadsföring (Mossberg & Sundström, 2012). Advokatbyrån arbetar inte mycket 

med marknadsföring utifrån påverkan punkten just eftersom företaget inte vill verka 

oprofessionell genom mycket marknadsföring. Påverkan skapas till kunder genom den 

befintliga hemsidan och genom rekommendationer från befintliga kunder. 

5.8 Sammankoppling av analys  

Det finns både likheter och olikheter på hur kundvärde definieras utifrån kunderna och 

företagen. Kundvärde utifrån kundernas samt perspektiv, skapas främst genom att få behovet 

uppfyllt för det priset som betalats för tjänsterna. Bemötandet från företagen är en viktig 

faktor för både kunderna. Detta har även ledigt till att kunderna samt gjort framtida 

rekommendationer på företagen till andra potentiella kunder. Kundvärde utifrån företagens 

perspektiv skapas genom att bemöta kundernas behov på ett professionellt sätt och skapa 

nöjda och trygga kunder genom olika tillvägagångssätt. Bägge företag försöker att arbeta 

kundorienterat med kunden i fokus. Detta ser både lika och olika ut beroende på 

förutsättningarna för kunderna. I Mäklarringens fall skiljer det sig om det är en säljare eller 

en köpare som kund och i advokatbyrån skiljer det sig ifall det är en gärningsman eller ett 

offer. 

Mäklarringen arbetar mer med feedback medan advokatbyrån inte tar så mycket hänsyn till 

kritik. Under slutsatsen redovisas det slutliga resultatet av studien. 
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6. Slutsats 

Utifrån den insamlade teorin och empirin samt analys, kom uppsatsförfattarna fram till att 

företagen arbetar med kundvärde både på liknande och olika sätt. Likheterna och olikheterna 

redovisas här nedan. 

6.1 Likheter 

Likheterna som uppsatsförfattarna kom fram till i studien är att bägge företag arbetar med 

kundorientering genom att värdesätta kundens intresse på liknande sätt. Detta genom att 

arbeta nära med kunden och ta hänsyn till kundens åsikter. Advokatbyrån arbetar med 

kundorientering utifrån kundens behov genom att lyssna på vad kunden har att säga. På så 

sätt försöker advokatbyrån hitta en lösning som passar kunden. Mäklarringen arbetar med 

kundorientering genom att utgå ifrån kundens intresse. Beroende på om det är en säljare eller 

en köpare, erbjuder företaget olika lösningar till kunden. På så sätt, sätts kunden i fokus både 

inom Mäklarringen och inom Advokatbyrån. För en kund utgör priset och den upplevda 

kvaliteten stor roll. Författarna Choo, Moon & Yoon, 2012, förklarar att priset är det som är 

mest väsentligt för kunden. Detta eftersom priset ska kunna matcha kundens ekonomi och 

förväntningar. (Choo, Moon & Yoon, 2012), 

Efter att ha intervjuat företagens kunder, kom uppsatsförfattarna fram till att priset var viktigt 

för kunderna. Just priset och den upplevda kvaliteten var två viktiga faktorer eftersom 

kunderna uttryckte sitt kundnöje med tjänsten i förhållande till priset som betalades. Enligt 

författarna Landroguez & Carrion 2011, så arbetar allt fler organisationer med kundvärde och 

anpassar sin verksamhet utifrån kundens behov. (Landroguez & Carrion, 2011). Detta gör 

bägge företag då de anpassar och erbjuder kunden en bra service genom att erbjuda olika 

lösningar utifrån olika behov och resurs. Kundvärde skapas enligt kunderna genom 

kommunikation. Både muntlig och skriftlig kommunaktion sker inom företaget. Både 

mäklarringens kunder och advokatbyråns kunder uttryckte kundnöjet genom den ömsesidiga 

kommunikationen. Den goda kommunikationen mellan företagen har ledigt till att goda 

affärsrelationer har uppstått tillsammans med kunden. 

6.2 Olikheter 

Olikheterna som uppsatsförfattarna kom framtill är att Mäklarringen exempelvis har mer fria 

tyglar inom sitt område. Mäklarringen måste utgå ifrån olika lagar och regler. Dock måste 
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advokatbyrån utgå mer ifrån olika lagar, regler samt praxis och måste på så sätt anpassa sin 

verksamhet mer utifrån det. Enligt juristen som uppsatsförfattarna intervjuade, kan 

advokatbyrån exempelvis inte biträda en gärningsman som är skyldig för ett brott då det går 

emot lagen. På så sätt har advokatbyrån inte lika fria tyglar inom sitt arbete jämfört med 

mäklaren som har flera olika möjligheter då utbudet bland potentiella kunder är fler som 

exempelvis köpare och säljare.  

En annan olikhet utifrån detta är tillvägagångssättet företagen försöker kundillojalitet på. 

Enligt författaren Söderlund 2011, så kopplas illojalitet till missnöjdhet. Illojalitet innebär att 

kunden exempelvis väljer bort en specifik tjänst på grund av missnöjdhet. Mäklarringen 

erbjuder exempelvis missnöjda kunder till kontoret och reder ut och försöker reda ut 

missnöjet medan advokatbyrån givetvis tar emot kritik, även fast företaget inte kan göra så 

mycket åt det. Advokatbyrån är helt enkelt mer styrd utifrån lagar, regler och praxis och har 

det svårare att arbeta fritt, jämfört med mäklarringen som kan gå runt och anpassa saker och 

ting. 

6.3 Sammankoppling av slutsats 

Studien visade att företagen arbetar både på liknande och olika sätt med kundvärde. 

Dem liknande arbetssätten som bägge företag arbetar med är genom kundorientering, 

kommunikation och att företagen erbjuder priser och kvalitét för kunder som är lämpliga. De 

olika arbetssätten som skiljer bägge företagen är att Mäklarringen exempelvis arbetar mer 

fritt jämfört med Advokatbyrån som inte arbetar lika fritt. På så sätt hanterar företagen även 

kundillojalitet på olika sätt där advokatbyrån inte arbetar så effektivt med den kritik företaget 

får jämfört med mäklarringen som tar emot samtal, bjuder in missnöjda kunde till kontoret. 

Upplevd kvalitet och pris är två faktorer som hade mest påverkan på kundvärde utifrån 

kundens perspektiv medan kundvärde utifrån företagens perspektiv handlade mer om 

långsiktiga affärsrelationer med kunder genom att erbjuda kunden en bra service som täcker 

alla behov. På så sätt visade studien att olika företag inom olika branscher har både likheter 

och olikheter på hur kundvärde skapas inom deras organisationer. 
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7. Förslag till vidare forskning  

Uppsatsförfattarnas förslag till vidare forskning bygger på att undersöka vidare hur 

kundvärdet fungerar inom andra branscher med fokus utifrån andra utgångspunkter än den 

teorin som har behandlats i denna studie. På så sätt vill uppsatsförfattarna se hur kundvärde 

fungerar utifrån andra utgångspunkter på andra typer av företag. 
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Bilaga intervjufrågor  
 
Intervju 1, Mäklarringen 7 mars 
Hur arbetar ni med kunder? 
Hur undersöker ni kundvärdet? 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till inom kundvärde? 
Hur bemöter ni kunder och hur uppfyller ni deras behov? 
Vilka är för och nackdelarna med att jobba med kunder? 
Vad innebär kundlojalitet för dig? Är det något som ni brukar diskutera med medarbetare? 
 
 
Intervju 2, Advokatbyrå 10 mars 
Hur arbetar ni med kunder 
Hur undersöker ni kundvärdet? 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till inom kundvärde? 
Hur bemöter ni kunden och hur uppfyller ni deras behov? 
Vilka är för och nackdelarna med att arbeta med kunder? 
Vad innebär kundlojalitet för dig? Är det något som ni brukar diskutera med medarbetare? 
 

Intervju 3, Kompletterande frågor till Mäklarringen 21 dec 
Hur arbetar ni med kundorientering?  
Hur sätter ni kunden i fokus? 
Hur ser ni på illjoala kunder? 
Hur arbetar ni med marknadsmixen, dvs. plats, pris, produkt och påverkan inom ert företag?  
 
 
Intervju 4, Kompletterande frågor till advokatbyrån 21 dec 
Hur arbetar ni med kundorientering?  
Hur sätter ni kunden i fokus? 
Hur ser ni på illjoala kunder? 
Hur arbetar ni med marknadsmixen, dvs. plats, pris, produkt och påverkan inom ert företag?  
 
 

Intervju 5, Mäklarringens kund 1, 2 dec  
Vad har du som kund för erfarenheter av den tjänst du köpt? 
Hur blev du som kund bemött? 
Svarade tjänsten mot dina förväntningar? 
Var tjänsten värd i förhållande till det pris du betalade för? 
Skulle du återkomma till samma mäklare i framtiden (om behovet skulle uppstå) 
  
Intervju 6, Mäklarringens kund 2, 2 Dec 
Vad har du som kund för erfarenheter av den tjänst du köpt? 
Hur blev du som kund bemött? 
Svarade tjänsten mot dina förväntningar? 
Var tjänsten värd i förhållande till det pris du betalade för? 
Skulle du återkomma till samma mäklare i framtiden 
Skulle du rekommendera mäklaren till dina nära?  
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Intervju 7, Advokatbyråns kund 1, 3 dec 
Vad har du som kund för erfarenheter av den tjänst du köpt? 
Hur blev du som kund  bemött? 
Svarade tjänsten mot dina förväntningar? 
Var tjänsten värd i förhållande till det pris du betalade för? 
Skulle du återkomma till samma jurist/företag i framtiden? 
Skulle du rekommendera juristen till dina nära? 
 
Intervju 8, Advokatbyråns kund 2, 3 dec 
Vad har du som kund för erfarenheter av den tjänst du köpt? 
Hur blev du som kund bemött? 
Svarade tjänsten mot dina förväntningar? 
Var tjänsten värd i förhållande till det pris du betalade för? 
Skulle du återkomma till samma jurist /företag i framtiden? 
Skulle du rekommendera juristen till dina nära? 
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