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Sammanfattning 
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Titel: Digitaliserings effekter – En fallstudie på LRF Konsult 

Författare: Amanda Ohlsson & Ebba Pålsson 

Handledare: Jan Alpenberg 

Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

 
Bakgrund: Digitaliseringen är en enorm drivkraft som påverkar alla organisationer 

vilket leder till förändringar i hur värde skapas och upplevs samt hur verksamheter 

styrs. Digitaliseringen har lett till ökad konkurrens vilket sätter press på 

organisationer anpassnings och förändringsförmåga för att kunna bibehålla 

konkurrensfördelar genom att skapa mer kundvärde. Genom företags värdeskapande 

processer skapas kundvärde och utgör därmed studiens fokus. Forskare menar att det 

finns ett kunskapshål gällande digitaliseringens påverkan på värdeskapande 

processer och vilka effekter det gett samt digitaliseringens påverkan på 

verksamhetsstyrning, vilket denna studie undersöker. 

 

Syfte: Denna studie syftar till att öka kunskapen om digitaliseringens effekter på 

LRF Konsults värdeskapande processer och vilka krav som ställs på 

verksamhetsstyrningen. Ytterligare ämnar studien till att bidra med djupare förståelse 

och kunskap till LRF Konsult och liknande företag om den pågående 

digitaliseringen. 

 

Metod: För att uppfylla studiens syfte tillämpas fallstudie som forskningsstrategi. 

Insamling av empiriskt material gjordes genom kvalitativa intervjuer med chefer, 

medarbetare samt kunder på fallföretaget LRF Konsult. 

 

Slutsats: Digitaliseringen påverkar de värdeskapande processerna på LRF Konsult i 

olika utsträckning. Gemensamt kan det dock konstateras att digitaliseringen leder till 

förändrade arbetsroller, nyttjande av molnbaserade digitala verktyg, ökad digital 

kommunikation och avmaterialisering. Effekter av detta är ökad effektivitet, 

tillgänglighet, flexibilitet mer frekvent kommunikation och minskade fysiska möten. 

Slutsatsen om digitaliseringens påverkan på kundvärdet är att kundens upplevda 

nytta ökar medan kundens uppoffring tillfälligtvis kan öka men på längre sikt 

minskar, enligt värdeekvationen ökar alltså det totala kundvärdet. I studien 

konstateras även att verksamhetsstyrningen påverkas av digitaliseringen. 

Digitaliseringen influerar de formella styrverktygen till nyttjandet av fler 

prestationsmått, ökade rutiner och förändring i organisationsstrukturen. För de 

informella styrverktygen påverkar digitaliseringen på så vis att värderingar anpassas 

till digitaliseringen och dess möjligheter samt att behovet av motivation och 

utbildning ökar för att kunna tackla digitaliseringen.   

 

Nyckelord:  Digitaliseringen, värdeskapande processer, kundvärde, påverkan, effekt,  

verksamhetsstyrning.  
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Abstract 
Degree Project in the Business Administration and Economics Programme in 

controlling, 30 credits, Department of Management Accounting and Logistics, 

Linnaeus University, Växjö.  

 

Title: The effects of Digitalization – A Case Study at LRF Konsult 

Author: Amanda Ohlsson & Ebba Pålsson  

Tutor: Jan Alpenberg 

Examiner: Fredrik Karlsson & Elin Funck 

 
Background: Digitialization is an enormous driving force that affects all 

organizations, which leads to changes in how value is created and experienced, and 

further on also in the management control. Digitialization has led to increased 

competition which puts pressure on organizations' adaptability and ability to 

maintain competitive advantages by creating more customer value. Through 

company value creation processes, customer value is created and thus constitutes the 

focus of this study. Researchers argue that there is a gap in the impact of 

digitalization on value creating processes and the effects it has, and also the impact 

of digitalization on management control, which this study investigates. 

 

Purpose: This study aims at increasing knowledge about the effects of digitalization 

on LRF Konsult's value creation processes and the demands made on business 

management. Further, the study aims at contributing deeper understanding and 

knowledge to LRF Konsult and similar companies regarding the ongoing 

digitalization. 

 

Method: In order to fulfill the purpose of the study, case study is applied as research 

strategy. The gathering of empirical material was done through qualitative interviews 

with managers, employees and customers of the business case LRF Konsult. 

 

Conclusion: Digitalization affects the value creating processes at LRF Konsult to a 

varying extent. In common, however, it may be noted that digitalization leads to 

changing work roles, the use of cloud-based digital tools, increased digital 

communication and dematerialization. Effects of this are increased efficiency, 

availability, flexibility, more frequent communication and reduced physical 

meetings. The conclusion concerning the impact of digitalization on customer value 

is that experiencing customer benefit increases while the customer's sacrifice can 

temporarily increase but in the long run decreases, according to the value equation, 

thus increasing the total customer value. The study finds that the management control 

also is affected by digitalization. Formal control tools have influenced the use of 

more performance measurements, increased routines and change in organizational 

structure. For the informal control tools, digitalization impacts in such a way that 

values are adapted to digitalization and its possibilities, and that the need for 

motivation and education increases in order to tackle digitalization. 

 

Keywords:  Digitalization, value creation processes, customer value, impact, effect,  

      management control.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund och problemdiskussion till denna 

studie om hur digitaliseringens påverkan och effekter på värdeskapande processer 

och verksamhetsstyrning. Introduktionen i ämnet mynnar sedan ut i studiens 

frågeställningar och syfte. Avslutningsvis kommer uppsatsens disposition 

introduceras för att ge en bild över studiens fortsatta struktur. 

 
1.1 Introduktion 

Denna studie handlar om digitaliseringens effekter på LRF Konsults värdeskapande 

processer och verksamhetsstyrning. LRF Konsult är ett redovisnings- och 

rådgivningsföretag som är verksamt i hela Sverige med 75 000 kunder och 1 400 

medarbetare. Deras kunder är främst småföretagare som erbjuds tjänster inom 

ekonomi, skatt, affärsrådgivning, fastighetsförmedling och juridik (LRF Konsult 

u.å.). För att utveckla LRF Konsults verksamhet och kunna anpassa sig till 

förändringar måste företaget skapa förståelse för hur digitaliseringen påverkar dem. 

Genom bättre förståelse kan de agera och styra på dessa konsekvenser i syfte att 

bibehålla och skapa mer kundvärde för fortsatt konkurrenskraft. 

 

1.2 Bakgrund 

Definitionen av vad digitaliseringen betyder och innebär är inte entydig och många 

olika författare har uttalat sig om vad de anser att digitaliseringen betyder (NE u.å.; 

Salo 2006; Snickars 2014; Gartner 2015; Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola 

2017). Många olika begrepp används för att definiera digitaliseringen men många av 

dessa överlappar varandra och kan ses som mer eller mindre omfattande (Snickars 

2014). Diskussionen som ledde fram till definitionen som används i denna studie 

återfinns i avsnitt 3.1 och är följande: 

  

Digitaliseringen möjliggör nyttjandet av digitala tekniker som leder till  

förändringar i organisationer, affärsmodeller, arbetsroller och processer. 

 

Digitaliseringens starka drivkraft har stor påverkan på såväl tillverkande- som 

tjänsteföretag och kan ställa dem inför stora verksamhetsförändringar (Heickerö 

2005; Christensen, Wang & Bever 2013; Viltard 2016; Groen, Lenaerts, Bosc & 

Paquier 2017). Bransch- och industrigränser suddas ut allt mer vilket tvingar 

organisationer att genomgå strategiska förändringar (Melin 2008) som i sin tur 

påverkar produkterbjudande och marknadsplats (Heickerö 2005; Viltard 2016). 

Cianni och Steckler (2017) samt Meier (2017) menar att företag kan ta till sig 
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digitaliseringen på olika sätt för att bli mer digitala. Det kan exempelvis vara genom 

en enskild aktivitet som digital marknadsföring eller genom ett mer omvälvande och 

bredare perspektiv som exempelvis omtolkning av arbetsplats, produkter och 

värdeskapandet till kunderna.  

 

Om digitaliseringen inte behandlas på ett lämpligt vis i organisationer kan det leda 

till ökad konkurrens och i värsta fall till konkurs (Christensen, Wang & Bever 2013; 

Groen et al. 2017). Digitaliseringen kan undersökas ur flera olika perspektiv som 

samhälle, organisation, affärsområde, avdelning eller värdeskapande processer 

(Digitaliseringskommissionen 2015; Cöster & Westelius 2016), vilket är denna 

studies fokus. En värdeskapande process kan beskrivas som en serie 

sammanhängande aktiviteter som skapar värde för intern och/eller extern kund 

(Bergman & Klefsjö 2012). 

 

Förmågan att samla och nyttja information och skapa digital kundsamverkan är några 

av de största faktorerna till framgångsrik anpassning till digitaliseringen (Groen et al. 

2017). Digital teknikutveckling möjliggör enligt Kovalchuk och Stepnov (2017) nya 

sätt till integration av samproduktion. Observerade effekter av digitaliseringen i 

affärslandskapet är att relationer ändrar utseende, betalningsmodeller förändras, nya 

arbetsroller, affärsmodeller och affärserbjudande skapas samtidigt som gamla ändras 

eller försvinner (Heickerö 2005). Cöster och Westelius (2016) diskuterar 

digitaliseringens effekter i fråga om organisering av arbetsplatser. I diskussionen 

konstateras att arbete inte längre behöver utföras på en specifik plats, möten kan nu 

hållas på distans med hjälp av exempelvis Skype. För organisationer blir effekter 

som ovan presenterats viktiga att agera på för att bibehålla och säkra värdeskapandet 

inför framtiden (Kowalkowski & Kindström 2012). 

 

Enligt Cöster och Westelius (2016) och Kairos Future (2016) möjliggör 

digitaliseringen att intellektuellt arbete automatiseras. Automatisering innebär att 

manuella steg i en process byts ut mot teknologi (Nationalencyklopedin u.å. a; Cöster 

& Westelius 2016) i avsikt att avlasta människors arbetsbörda men även öka 

kvaliteten och förbättra effektiviteten i processen (Nationalencyklopedin u.å. a). 

Kommunikations- och informationshantering har genom åren förbättrats och 

datoriserats vilket har lett till att lagring och bearbetning av information görs digitalt 



  
 

3 

och organisationer går mot att vara alltmer papperslösa (Nationalencyklopedin u.å. b; 

Ghasemi, Shafeiepour, Aslani & Barvayeh 2011). Med framväxten av ett mer 

digitaliserat och automatiserat samhälle är det många som oroar sig för att deras 

yrken ska försvinna (Stiftelsen för strategisk forskning 2014; Bovaird, Kundu, Moir, 

Sanmugananthan & Turk 2017). Appelquist (2005) och Giertz, Hjorth, Lindhagen, 

Engwall och Gens (2016) menar dock att i de branscher där strukturförändringar 

genomgås har arbetet bara ändrat karaktär, exempelvis banksektorn men även 

konsultsektorn, som trots stora förändringar expanderar. 

 

Medarbetares kontroll och förståelse för digitala verktyg är betydelsefullt för deras 

förmåga att leverera bättre service och mervärde idag och i framtiden (Corkern, 

Kimmel & Morehead 2015). Enligt Paulraj, Lado och Chen (2008) är 

kommunikation mellan kund och leverantör en av grundpelarna i teknikens framfart. 

Kowalkowski och Kindström (2012) menar att kundens upplevelse av värdet och 

kvaliteten i tjänsten är avgörande för om samspelet mellan parterna fungerar. 

Företaget måste se till hela kundupplevelsen och inte enbart till produkten/tjänsten 

som levereras. Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) samt Ewerman (2015) 

kommer företag som kan samskapa värde med kund vara de som i framtiden blir 

framgångsrika. Det är essentiellt att ha förståelse för vad som är värdefullt för 

kunderna men också hur värde skapas då det är viktigt att hela upplevelsen för 

kunden uppmärksammas och inte bara produkten/tjänsten som levereras. Enligt 

Bhansali (2016) måste steget mot differentierat värde i tjänsteerbjudandet tas för att 

kunna attrahera och behålla sina kunder då ursprungliga värdeerbjudanden ofta inte 

är tillräckliga. 

 

Genom digitaliseringen kan organisationer med enkelhet samla data som kan nyttjas 

för att ta bättre beslut om processer, prestationer, kostnader och risker. 

Digitaliseringen i organisationer kan leda till eliminering av flaskhalsar men även 

nya kan skapas vilka kräver uppmärksamhet och kontroll (Parviainen et al. 2017). 

Effektivitetsförbättringar är ofta relaterat till digitaliseringen vilket gjort tid till en 

vanligt förekommande kritisk faktor att fokusera på och kontrollera (Bredmar 2017). 

Enligt Lindvall (2011) har betoningen på icke-finansiella aspekter blivit allt viktigare 

i verksamhetsstyrningen och idag anammas ett mer värdeorienterat synsätt än 

tidigare. Detta styrks av Viltard (2016) som i sin studie påpekar att dagens 
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förändrade affärslandskap lett till att kvantitativa tillvägagångssätt underordnas 

kvalitativa vilket lett till att andra styrmetoder används. Gilan och Hammarberg 

(2016) framhäver med digitaliseringen att det är viktigt att komma ihåg att hantera de 

mjuka mänskliga faktorerna.  

 

Vikten av kundfokus i dagens verksamhetsstyrning har blivit viktigare vilket kan ses 

genom att aktiviteter utvärderas med hänsyn till värde, det vill säga om aktiviteten 

skapar värde för kund eller inte (Lindvall 2011). Många företag förlitar sig på 

styrmetoder som konstruerats för andra än dagens förutsättningar och är därmed 

mindre effektiva i dagens förhållanden. För att driva en verksamhet framåt är det 

därför av stor vikt att även styrningen förändras när omvärlden gör likaså (Lindvall 

2011; Samuelson 2013). Larsson och Löwstedt (2011) framhäver att konsekvenserna 

på verksamhetsstyrningen drivna av externa och interna drivkrafter inte är självklar. 

Det enda beständiga är att ledning och styrning krävs. 

 

Enligt Christensen, Wang och Bever (2013) har konsultbranschen ännu inte 

påverkats särskilt mycket av digitaliseringen, men inom en snar framtid kommer 

omfattande förändringar skaka om branschen. Befintlig forskning behandlar 

digitaliseringens introduktion vilket därmed inte är intressant att studera varpå denna 

studie fokuserar på den förändring som Christensen, Wang och Bever (2013) samt 

Kairos Future (2016) menar sker eller kommer ske inom en snar framtid. Det är 

viktigt för företag att skapa förståelse för digitaliseringens effekter på värdeskapande 

processer för att kunna styra proaktivt. Ewerman (2015) menar att nya affärsbeslut 

och förändringar i processer inte automatiskt förändrar medarbetares beteenden. 

Företag måste agera proaktivt och förbereda sig inför framtidens förändringar vilket 

sätter press på verksamhetsstyrningen för att förbli konkurrenskraftig. 

 

1.3 Problemdiskussion 
Bland det viktigaste när det kommer till företag och digitaliseringen är dels att 

faktiskt våga göra förändringar, men framför allt att dessa genomförs med kundens 

behov i fokus. Förståelse för kunderna, vad värde är för dem och hur det på bästa sätt 

skapas blir essentiellt för företags utveckling (PwC 2011; IBM 2015; Bradley, 

Loucks, Macaulay, Noronha & Wade 2015). Även Nixon (2015) framhäver vikten av 

förändring och att eliminera sådant som hämmar måluppfyllelsen. Företag investerar 

mycket i digital teknik i syfte att förändra hur värdeskapande aktiviteter koordineras 
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för att förbättra organisationens operationella och finansiella prestationer (Barua, 

Konana, Whinston & Yin 2004; Nixon 2015). Om värdet av digitaliseringen inte 

fångas finns risken för olönsamma investeringar som inte är till nytta för kunderna 

eller verksamheten (Barua et al. 2004; Parviainen et al. 2017).  

 

Ny teknik utmanar traditionella affärsmodeller då det nu är möjligt för företag att 

basera hela sin verksamhet på digitala plattformar. Risken med traditionella 

affärsmodeller är att kontrollen över marknaden förloras om de inte utnyttjar 

digitaliseringen (Boswijk 2017). Boswijk (2017) genomförde en studie på Airbnb 

som helt och hållet baseras på en digital plattform där värde samskapas. Med hjälp av 

internet och digitala lösningar är företaget en marknadsplats för bokning och 

uthyrning av privat boende. Studien identifierar vad som värdemässigt skiljer företag 

som Airbnb från traditionella hotell, hur Airbnbs koncept utmanar turistnäringen ur 

olika aspekter och vad som kan komma att hända i framtiden. Det finns flera studier 

likt Boswijks (2017) (e.g Bamberger & Lobel 2017) som fokuserar på digitala 

företag och hur dessa kommer att påverka samhället i stort. Dessa studier utgår från 

företag som är relativt nya och som har byggt upp sin verksamhet med hjälp av 

digitala plattformar. Forskning om hur digitaliseringen påverkar befintliga och 

väletablerade företag och deras värdeskapande processer är begränsad. 

 

Enligt Baltova och Baltov (2017) är digitaliseringens framfart av stor vikt att studera 

i tjänsteföretag, särskilt kunskapsintensiva företag såsom konsultföretag (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson 2014). Detta just för att behovet av direkt 

kontakt mellan leverantör och kund minskat som konsekvens av den utvecklade 

digitala omgivningen (Baltova & Baltov 2017). Enligt Nixon (2015) står 

konsultföretag inför tre överhängande störningar med grund i digitaliseringen vilka 

är ökad automatisering som möjliggör sammankoppling mellan olika system, 

outsourcing av arbetskraft till lågkostnadsländer och att kunden själv kan finna svar 

på sina frågor gratis via internet. Baltova och Baltov (2017) menar att kunskapen om 

digitaliseringens påverkan på värdeskapande i kunskapsintensiva företag måste öka. 

Detta för att sådana företag ska kunna förstå sina roller, kunna arbeta mer proaktivt 

och därmed också bidra till att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. Allt med 

digitaliseringen är inte positivt enligt Mejtoft (2006) som menar att det är minst lika 

viktigt att se till de negativa sidorna som finns med digitaliseringen. 
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Larsson och Viitaoja (2017) undersökte hur bankmedarbetare på de största svenska 

bankerna upplevt digitaliseringsprocessen och dess effekt på kundrelationer. Studien 

som fokuserar på kundlojalitet framhäver att bekvämlighet för kunden är en av 

egenskaperna som blivit allt viktigare för bankerna att hantera. Det påvisades även 

att det behövs en bättre förståelse för kunderna för att lyckas fånga maximalt värde i 

den nya digitaliserade bankvärld som vuxit fram, annars riskerar bankerna att förlora 

kunder (Larsson & Viitaoja 2017). Även Meier (2017) framhäver vikten av 

förståelsen för kunderna för att kunna agera utefter nya behov som växer fram och 

därmed förmedla bästa möjliga kundupplevelse. Digitaliseringen har lett till ändrade 

förutsättningar att skapa värde vilket gett kunskapsintensiva företag andra 

konkurrenter i andra branscher på grund av internet (Baltova & Baltov 2017). Det 

krävs enligt Baltova och Baltov (2017) mycket tillit, förtroende, lojalitet och bra 

rykte för kunskapsintensiva företag att verka i en digital miljö. Vidare framhålls 

vikten av att ur ledningsperspektiv hantera värde och värdeskapande i sådana företag 

för att förbli konkurrenskraftig. 

 

Saunila, Rantala och Ukko (2017) har undersökt kundvärdeskapande i digitala 

tjänster genom att fokusera på karaktäristika i skapandet av kundvärde. Genom två 

fallstudier i business-to-business företag som producerar IT-lösningar drogs 

slutsatsen att det är stora likheter mellan värde och värdeskapande i digitala och 

traditionella tjänster. Det som kunde urskiljas var att olika karaktäristika var olika 

viktiga i olika sammanhang. Öppenhet och kommunikation betonas i digitala tjänster 

men också kundens kontroll över samarbetet och kvalitet på tjänsten. Saunila, 

Rantala och Ukkos (2017) studie belyser olika faktorer som är viktiga för företag 

som levererar digitala produkter, inte hur digitaliseringen påverkar dessa faktorer 

vilket denna studie ämnar undersöka. Vidare fokuserar Saunila, Rantala och Ukkos 

(2017) studie på hur företag skapar värde i digitala tjänster där kunden inte är 

involverad i processen vilket skiljer sig från LRF Konsults tjänster. 

 

Henriette, Mondher och Boughzala (2015) och Parviainen et al. (2017) menar att 

trots att betydelsen av digitaliseringen i stort är välkänt sedan tidigare är det 

fortfarande inte helt klart vilka effekter digitaliseringen har på företag. Mycket av 

den bedrivna forskningen kring digitaliseringen handlar om digital teknik i smala 
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fokusområden inom exempelvis sjukvård, logistik, utbildning, tillverkning och 

offentliga organisationer (Parviainen et al. 2017). Digitaliseringskommissionen 

(2016) menar att tidigare forskning fokuserat på vilka nya tjänster och affärsmodeller 

ny teknik möjliggjort eller vilka effekter det gett på konkurrens. Flertalet forskare 

(e.g Bredmar 2017; Parviainen et al. 2017) menar att det finns behov av och 

utrymme för utveckling om digitaliseringen och dess effekter på värdeskapande 

processer i företag. Presenterade studier och rapporter indikerar att det finns ett gap i 

kunskapsområdet då de inte fokuserat på digitaliseringens effekter i de 

värdeskapande processerna. Med denna studie kan vi bidra till att fylla detta 

kunskapshål och bidra med insiktsfull information till företag, i synnerhet LRF 

Konsult om den pågående digitaliseringen. 

 

Digitaliseringskommissionen (2016) menar att digitaliseringen medför förändringar 

på många olika plan i organisationer och med förändringarna behöver även 

styrningen anpassas (Parviainen et al. 2017). Om strategier eller strukturer förändras 

menar Herremans och Isaac (2005) att styrning, uppföljning och kontroll måste 

ackommoderas till de nya förutsättningarna. Förändringsbenägenhet lyfts fram som 

en viktig faktor att ta hänsyn till vid såväl planering som implementering av 

digitaliseringsstrategin (Parviainen et al. 2017). Westerman, Bonnet och McAfee 

(2014) samt Parviainen et al. (2017) har skapat konceptuella modeller för 

organisationers digitala transformation. Digitaliseringsprocessen behandlas på ett 

övergripande plan och inkluderar inte hur styrningen påverkas längre ner i 

organisationer. 

 

Digitaliseringen är en stark drivkraft (Digitaliseringskommissionen 2016) som enligt 

Lindvall (2011) och Bredmar (2017) lett till att nya digitala tekniker kan användas i 

styrning av verksamheter. Enligt Bredmar (2017) har digitaliseringen generellt sett 

påverkan på alla organisationers aktiviteter vilket föranleder påverkan på hur dessa 

styrs och kontrolleras. Bredmar (2017) undersökte hur tre olika företags traditionella 

arbetsuppgifter och funktioner omformats genom nyttjandet av olika former av 

digitala plattformar. Som gemensam nämnare hade fallföretagen i studien, ett 

klädföretag, en kaffebar och Hamburgs hamn, utvecklat avancerade 

informationssystem som utgjorde grunden för ett digitalt företag. Genom att 

undersöka de olika fallen av digitala företag och traditionell ekonomistyrning syftade 
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Bredmar (2017) till att försöka förstå hur nya informationssystem som bygger upp 

digitala verksamheter formar och omformar styrningen. Slutsatserna som kunde dras 

var att fallföretagen började använda avancerade informationssystem för att 

tillsammans med medarbetare och kärnresurser utgöra verktygen för att öka 

produktivitet, effektivitet, prestanda och därmed lönsamheten. Chefernas förståelse 

för hur tekniken kan användas är viktig för att kunna förbättra företagets prestationer. 

Ny innebörd av traditionella ekonomistyrningskoncept såsom effektivitet skapas. 

Bredmar (2017) konstaterar att mer forskning om digitaliseringen och kraven den 

ställer på verksamhetsstyrningen krävs för att fylla det kunskapshål som finns. 

Tidigare studier (e.g Herremans & Isaac 2005; Parviainen et al. 2017) antyder att 

digitaliseringen borde ge förändringar i styrningen men vad och hur är inte beskrivet. 

Med denna studie kan vi bidra med sådan kunskap.  

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur påverkar digitaliseringen LRF Konsult och vilka effekter har den gett på de 

värdeskapande processerna? 

• Hur påverkar digitaliseringen LRF Konsults verksamhetsstyrning? 

 

1.5 Syfte 
Denna studie syftar till att öka kunskapen om digitaliseringens effekter på LRF 

Konsults värdeskapande processer och vilka krav som ställs på 

verksamhetsstyrningen. Ytterligare ämnar studien till att bidra med djupare förståelse 

och kunskap till LRF Konsult och liknande företag om den pågående 

digitaliseringen. 
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1.6 Disposition 

En kortfattad beskrivning av studiens fortsatta disposition och innehåll presenteras 

nedan. 

 

Metod - företagsekonomiska forskningsmetoder som denna studie baseras på 

presenteras. Det beskrivs hur studien genomförts för att uppfylla dess syfte och 

vidare ges också förklaring på varför den genomförts på detta vis. Bakgrunden till 

detta kapitel är att göra det möjligt för andra att upprepa studien men också för att 

validera dess innehåll och slutsatser. 

 

Referensram - kapitlet omfattar den teoretiska grund som utgör utgångspunkten för 

studien. I kapitlet behandlas digitaliseringen, värdeskapande process, kundvärde och 

verksamhetsstyrning. Avslutningsvis presenteras en konceptuell modell som ligger 

till grund för materialinsamling och analys. 

 

Empiriskt material - inledningsvis ges en övergripande bild av fallföretaget för att 

därefter presentera det empiriska material som insamlats från medarbetare och 

kunder genom intervjuer om företagets värdeskapande processer. Avslutningsvis 

presenteras empirisk information om verksamhetsstyrningen i fallföretaget som 

insamlats genom intervjuer med chefer. 

 

Analys - i kapitlet kommenteras och diskuteras det empiriska materialet som 

presenterats i föregående kapitel. Detta görs med hjälp av studiens referensram och 

konceptuell modell. 

 

Slutsatser, reflektioner och förslag till fortsatt forskning - studiens frågeställningar 

besvaras i kapitlet. Vidare förs en kritisk diskussion kring de val som gjorts i studien 

och avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning ges. 
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2 Metod 
I metodkapitlet presenteras valen och ställningstaganden som ligger till grund för 

studiens forskningsmetodik. Inledningsvis presenteras de grundläggande valet av 

deduktiv forskningsansats följt av valet av fallstudie. Vidare kommer förklaringen 

kring hur litteratursök och materialinsamling genomförts, hanterats och analyserats. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring kvalitetskriterier och forskningsetiska 

överväganden som behandlats genom studien.   

 

2.1 Val av fallstudie 

Studien tillämpar en deduktiv ansats. Detta innebär för studien att den tar 

utgångspunkt i referensramen som skapats likt deduktivt förhållningssätt (Bryman & 

Bell 2013; Ahrne & Svensson 2015). Anledningen till den stora betoning som läggs 

på teoriutvecklingen i denna studie styrks av Yin (2007) som menar att det är en 

avgörande del i en fallstudie. Studien är av liten skala och ämnar att besvara 

frågeställningar som är av hur karaktär vilket stämmer överens med vad Yin (2007) 

menar är vanligt för fallstudier. För att uppfylla syftet med studien krävs fördjupad 

kunskap i en specifik företeelse i en verklig kontext vilket gör fallstudie till en 

lämplig metod (Merriam 1994; Jacobsen 2002; Denscombe 2016). Merriam (1994) 

och Yin (2007) menar att fallstudier används då forskningen försöker gå på djupet 

eller för att situationen är intressant vilket syftar till att ge djupare kunskap om 

situationen för bättre förståelse rent generellt av den företeelse som är av intresse.  

 

Digitaliseringen är ett aktuellt ämne för LRF Konsult vilket dels beror på det 

paradigmskifte som redovisningsbranschen står inför enligt Kairos Future (2016). 

Det finns därmed från företagets sida och författarnas sida ett gemensamt intresse för 

studien vilket underlättar tillgång till information och genomförande av studien. 

Företagets ålder och storlek kan även det ses som gynnsamt för studien eftersom det 

möjliggör att processer, rutiner och verksamhetsstyrning kan studeras mer detaljerat. 

Eftersom LRF Konsult erbjuder mer än en tjänst blev det möjligt att undersöka 

digitaliseringens påverkan och effekter i olika situationer. LRF Konsult är verksamt i 

hela Sverige och på grund av etablerad kontakt och geografisk närhet utgör enheten i 

Kristianstad, som omfattar flertalet kontor, studieobjektet. Enheten anses vara 

lämplig för studien på grund av att dess storlek och tjänsteutbud som omfattar stort 

antal medarbetare och stor kundbas. 
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2.2 Datainsamling 
Övergripande syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om 

digitaliseringens effekter på organisationers värdeskapande processer och vilka krav 

som ställs på verksamhetsstyrningen är det viktigt att undersöka vad som är skrivet 

hittills för att inte riskera att producera en kopia (Jensen & Sandström 2016). All 

forskning bör enligt Merriam (1994) utgå från eller allra minst ta hänsyn till befintlig 

forskning. För genomförande av studien började vi därför med att undersöka 

forskning som bedrivits inom kunskapsområdet för att se vad som beforskats om 

digitaliseringen, värdeskapande processer och verksamhetsstyrning för att sedan 

forma referensramen.  

 

Första steget i litteratursökningen var att undersöka forskning som gjorts inom 

kunskapsområdet. Genom databaser kunde vi söka av ett stort område på relativt kort 

tid (Merriam 1994). Sökningen gjordes via universitetsbibliotekets tillgängliga 

söktjänster såsom Onesearch, EBSCO och FAR Online där fokus låg på att hitta 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Nyckelord som användes i sökningen var 

digitaliseringen, värdeskapande process, kundvärde, påverkan, effekt och 

verksamhetsstyrning samt deras engelska motsvarigheter. Detta gav en bild av vad 

som utforskats och potentiella områden för utveckling, referenser och idéer om 

teorier till studien.  

 

Efter genomgång av vetenskapliga artiklar och litteratur som hittats gjordes även 

sökningar via Google för att finna ytterligare forskning om digitaliseringens effekter 

eftersom kunskapsområdet är relativt smalt i dagsläget. Flertalet rapporter utgivna av 

bland annat IBM, PwC och Global Center for Digital Business Transformation 

hittades. Dessa rapporters tillförlitlighet, syfte, relevans och kvalitet diskuterades 

innan de valdes att användas i denna studie samt även i vilket syfte de används 

diskuterades. Liknande avvägningar gjordes för artiklar och litteratur som nyttjats 

vilket är viktigt enligt Yin (2007).  

 

Insamlingen av empiriskt material för studien gjordes i tre steg där påföljande steg 

inspirerats av föregående steg. För att på bästa sätt samla användbar, djupgående och 

detaljerad information om digitaliseringens effekter på värdeskapande processer har 

datainsamlingen skett genom intervjuer vilket styrks av Denscombe (2016). Värde 

ses ofta som något subjektivt vilket vi med kvalitativ metod kan få god förståelse för 



  
 

12 

vilket styrks av Ahrne och Svensson (2015) som lyfter fram kvalitativ metod som ett 

sätt att undersöka ”mjuka data” vilket denna studie överhängande kommer att 

fokusera på. Val av kvalitativa intervjuer styrks av Yin (2007) och Merriam (1994) 

som bedömer intervjuer som lämplig metod vid fallstudier.  

  

Första steget i empiriinsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 

medarbetarna för att undersöka digitaliseringens påverkan på värdeskapande 

processer och vilka effekter det gett. Intervjuerna baserades på en sammanställd 

frågeguide (se Bilaga 1) utformad utifrån referensramen. Tillvägagångssättet 

möjliggjorde att vi som forskare kunde bibehålla kontrollen över intervjun, samtidigt 

som det fanns en viss öppenhet och därmed möjlighet för respondenterna att utveckla 

sina tankar och resonemang vilket är förenligt med Denscombe (2016). Följdfrågor 

ställdes för att komma åt kärnfull information vi behövde vilket enligt Bryman och 

Bell (2013) är viktigt vid intervjuer. I den mån det gick hölls personliga intervjuer på 

LRF Konsults kontor vilket enligt Denscombe (2016) är fördelaktigt då det blir 

lättare för oss författare att uppfatta vissa saker som inte är möjligt via exempelvis 

telefon eller mail. Vid behov av kompletteringar togs kontakt via telefon eller mail 

för att spara tid och resurser för båda parter. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter 

beroende på hur utvecklade svar respondenten hade. 

 

Eftersom det kan finnas olika uppfattningar om kundvärde av företaget och av 

kunder valdes som nästa att steg intervjua företagets kunder genom mer strukturella 

telefonintervjuer. På så sätt kunde vi styrka och bekräfta insamlat material samt ha 

möjlighet att fånga effekter som inte uppgetts av medarbetarna. Enligt Yin (2007) 

tyder detta tillvägagångssätt på teoretisk triangulering vilket innebär att olika 

metoder används för att samla in information vilket även styrks av Merriam (1994). 

På grund av att det är tre processer i fokus som skiljer sig ifrån varandra 

konstruerades intervjuguider (se Bilaga 2-4) utifrån teoretisk referensram och 

medarbetarintervjuerna. Med hjälp av slutna frågor, så som ja/nej samt på en skala 

mellan ett och fem, i kombination med några öppna frågor kunde kunders upplevelse 

kring digitaliseringen i processerna undersökas. Frågorna som krävde svar mellan ett 

och fem användes för att få en bild av exempelvis hur värdefullt eller hur mycket 

något upplevdes ha förändrats. Likt övrigt empiriskt material eftersöktes en mer 
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samlad bild av upplevelserna varav det är vad som förmedlas. Intervjuerna tog 

mellan 10-20 minuter beroende på hur mycket respondenten hade att framföra.  

 

Slutliga steget för empiriinsamling var att samla information om hur digitaliseringen 

påverkar verksamhetsstyrningen. Det fanns därför behov av att prata med personer 

med erfarenhet inom området och därmed föreföll semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med chefer det mest lämpliga tillvägagångssättet. Lämpliga informanter 

ansågs i detta fall vara kontorschefer på grund av deras nära förankring till de 

värdeskapande processerna i företaget. För intervjuerna användes en intervjuguide 

(se Bilaga 5) som formades utifrån referensramen och från insamlat empiriskt 

material. Intervjuerna var cirka 50-60 minuter beroende på respondenternas svar. 

 

För dokumentation av intervjuerna användes ljudinspelning och kompletterande 

anteckningar vilket enligt Merriam (1994) och Denscombe (2016) är en av de 

vanligaste teknikerna vid intervjuer, vilket gjorde att vi forskare kunde fokusera på 

samtalet med respondenten. Enligt Yin (2007) och Denscombe (2016) kan 

ljudinspelningar påverka respondentens svar vilket gjorde det viktigt att alltid få 

dennes samtycke till inspelning. Genom att jämföra respondenternas svar kunde vi 

urskilja samstämmigheten i intervjuerna för att försäkra oss om att ljudinspelningen 

inte haft stor påverkan. 

 

2.2.1 Val av respondenter 

Studien fokuserar på fallföretagets värdeskapande processer vilket krävde urskiljning 

av vilka dessa processer är. Efter att ha studerat företagets tjänsteutbud ansågs 

uppdelning efter tjänsternas syfte vara det mest lämpliga vilket resulterade i 

processerna redovisnings-, rådgivnings- och fastighetsföremedlingsprocesser. För att 

fånga upp digitaliseringens effekter i respektive process krävdes respondenter från 

dessa vilka valdes ut efter ett antal kriterier (Merriam 1994). De kriterier som styrde 

urvalet  av medarbetare var erfarenhet av digitaliseringens påverkan på aktuell 

process, erfarenhet inom sin roll för att kunna belysa effekter av digitaliseringen. 

Med hjälp av våra företagshandledare Marina Karlsson och Emil Falk som vi 

tilldelats fick vi hjälp att hitta lämpliga medarbetar- och kundrespondenter utifrån 

våra kriterier.  
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Att ta hjälp av våra företagshandledare för att hitta lämpliga respondenter kan 

föranleda risk för att särskilt önskvärda respondenter för företaget valts ut för 

studien. För att förhindra detta var urvalskriterierna av stor betydelse. Utöver dessa 

baskriterier önskades även spridning i åldrar, erfarenhet och arbetsinriktning för att 

förhindra felaktig spegling av studiens resultat.  

Tabell 2.1 Respondenter på LRF Konsult (Källa: Egen). 

 

På grund av restriktioner i insyn i företagets kundbas kunde urvalet inte genomföras 

utan företagshandledarnas hjälp. De som besitter mest kunskap om kunderna är 

medarbetarna och därmed var de lämpligast att medarbetarna valde ut 

kundrespondenter med utgångspunkt i våra kriterier. Kontroll av urvalet av 

respondenter bibehölls genom vår rätt att neka och acceptera föreslagna respondenter 

när det ansågs nödvändigt. Kriterierna för urval av kunder var erfarenhet kring 

digitaliseringens påverkan på deras relation och värde gentemot LRF Konsults 

värdeskapande processer. Det var även här viktigt att intervjua kunder som berörs av 

LRF Konsults olika värdeskapande processer för att på bästa sätt kunna fånga 

digitaliseringens effekter. Kunderna som valdes ut för studien bedriver olika sorters 

verksamheter vilket kan ha en inverkan på processens form och kundvärde. Enligt 

Yin (2007) kan det i fallstudier ibland inte vara nödvändigt att presentera individer 

och vidare för att skydda dessa från skada varpå kundernas identiteter i studien 

valdes att hållas anonyma. Genom att intervjua fyra till fem kunder som nyttjat 

Respondent Befattning Intervjuform Datum 

Susanne Wennheim Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig 180321 

Emma Olsson Redovisningskonsult Personlig 180321  

Nadia San Martin 

Martinez 

Redovisningskonsult Personlig  180321  

Anders Dahlsjö Lantbruksekonom, EU-rådgivare,  

Agronom 

Telefon 180322 

Vibeke Alstad Reg. Fastighetsmäklare, Jägmästare Personlig 180322 

Jan-Erik Nilsson Auktoriserad Redovisningskonsult,  

Lantmästare 

Personlig 180322 

Emil Falk Redovisningskonsult, EU-rådgivare Personlig 180323 

Johan Herrlin Fastighetsmäklare Personlig 180427 



  
 

15 

företagets respektive processer genereras tillräckligt med information för att styrka 

och bekräfta intervjuerna med medarbetarna.  

 

Respondenterna som innehar chefsposition valdes ut med liknande kriterier som för 

medarbetarna. Arbetsinriktning för cheferna ansågs ej relevant och inkluderades inte 

som urvalskriterium. Genom urvalskriterierna och etablerad kontakt tillfrågades tre 

chefer att delta i studien varav en chef tackade nej. För att inte föranleda skada för de 

två chefer på grund av deras uttalanden i studien valdes dessa att hållas anonyma 

vilket kan vara viktigt vid fallstudier enligt Yin (2007). 

 

2.3 Hur insamlad data har bearbetats, tolkats och analyserats 

För att kunna analysera och tolka insamlat material på ett systematiskt vis gjordes 

transkribering i anslutning till varje avslutad intervju för att viktiga aspekter inte 

skulle förloras. Transkribering kan enligt Jacobsen (2002) garantera ett mer 

fullständigt material. Återgivning och sammanfattning av intervjuerna blev med detta 

mer fullständiga vilket möjliggjorde hög kvalitet på analys och slutsatser vilket 

styrks av Yin (2007).  

 

När allt material transkriberats kunde det kategoriseras och delas upp i mer 

lätthanterliga delar. På så vis blev det lättare att identifiera återkommande företeelser 

och jämförelser mellan intervjuerna blev enklare vilket kan liknas med vad Merriam 

(1994) menar är kvalitativ innehållsanalys. Detta tillvägagångssätt var betydelsefullt 

för att kunna få en överblick av insamlat material och för att kunna sålla information 

(Jacobsen 2002). Intervjuerna med medarbetarna på LRF Konsult grupperades 

utifrån företagets tre kärnprocesser där respektive avsnitt strukturerades enligt 

områdena: process, effekter, tid och rum samt kommunikation och relation. Efter 

genomgång av det empiriska materialet kunde intervjuerna för respektive 

kärnprocess sammanställas. Material insamlat från kunderna presenterades efter 

respektive process. På grund av intervjuguidens utformning skulle det vara i viss mån 

möjligt att sammanställa svaren i en tabell men eftersom svaren är starkt relaterade 

till kundens övriga svar var detta ett olämpligt tillvägagångssätt att sammanställa 

materialet på. För tydlighet och tillförlitlighet har respondenterna skildrats genom 

flertalet citat vid den empiriska materialsammanställningen och analys vilket enligt 

Jacobsen (2002) är av central vikt vid kvalitativ forskning. Vilken respondent som 
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sagt vad var för studien inte relevant och därav namngavs inte respondenterna vid 

citaten. 

 

Efter materialet sammanställts fick respondenterna läsa igenom sin del för att 

kontrollera om informationen och fakta som presenteras uppfattats på rätt sätt av oss 

författare. För att förhindra att personliga värderingar lyser igenom i studien har det 

varit viktigt att kontinuerligt ställa oss kritiska till varandras åsikter för att inte 

påverka studien och för att säkerställa objektiviteten i studien. Detta blev särskilt 

viktigt då en av oss författare genomfört en praktikperiod på LRF Konsult och för att 

det enligt Merriam (1994) är särskilt viktigt att behandla vid fallstudier.  

 

När materialet godkänts av respondenterna analyserades det empiriska materialet 

med hjälp av referensramen och tog utgångspunkt i den konceptuella modellen. Det 

empiriska materialet som insamlats från medarbetarnas och kunderna sammanvävs 

genom att gå igenom processen steg för steg enligt konceptuella modellen med 

kontinuerlig inkludering av kundvärde. Analys av verksamhetsstyrningen skedde 

genom samma indelning som både empiri och konceptuell modell belyser. 

Avslutningsvis i analysen diskuteras digitaliseringen utifrån konkurrensfördelarna 

effektivitet, kundorientering, kvalitet och innovation genom att sammanväva 

digitaliseringen, kundvärde och verksamhetsstyrning. 

 

2.4 Kvalitetskriterier 

Enligt Yin (2007) kan användandet av flertalet empiriska källor leda till ökad 

begreppsvaliditet. Denna studien har skapat samstämmighet i 

rapportsammanställningen genom att intervjua mer än en medarbetare och kund 

inom respektive kärnprocess i syfte att öka begreppsvaliditeten. Återkoppling till 

respondenterna för utredning av frågor som uppstått vid tolkning av materialet var 

genom det nära samarbetet med fallföretaget möjligt. Intern validitet handlar enligt 

Yin (2007) om att visa genom kausala samband hur betingelser hänger ihop. För 

studien att urskilja och definiera hur digitaliseringen påverkar värdeskapande 

processer och verksamhetsstyrning och vilka effekter det gett har varit en komplex 

och svår uppgift, men också viktig för studiens resultat. För att hantera detta har vår 

medvetenhet varit det främsta verktyget men också genom att i analysen noggrant 

studera och använda befintlig teori har vi undvikit felaktiga slutsatser. I syfte att öka 
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den interna validiteten har vi lagt stor vikt vid att forma intervjuguider genom att 

noga studera referensramen och insamlat empiriskt material. Detta tillvägagångssätt 

styrks av Lundahl och Skärvad (1999) som menar på vikten av att mätinstrumentet 

faktiskt mäter det som avses så att väsentlig information samlas in. 

 

Enligt Merriam (1994) handlar extern validitet om i vilken utsträckning resultaten 

från undersökningen kan generaliseras. Generaliserbarhet är lite av ett dilemma vid 

användandet av kvalitativ metod och fallstudier då de oftast snarare handlar om att gå 

på djupet för ökad förståelse (Yin 2007). Ambitionen med denna studie är att de 

resultat som presenteras ska kunna användas i liknande situationer och bidra med 

insiktsfulla lärdomar. För att stärka den externa validiteten har vi därför fokuserat på 

att presentera djupgående och detaljerat empiriskt material. Det sista kvalitetsmåttet 

som tillämpas är reliabilitet som inbegriper att samma resultat ska kunna upprepas 

om undersökningen genomförs på nytt (Yin 2007). Genom att samtliga 

metodologiska avvägningar och val tydliggörs i detta kapitel ämnar vi styrka studiens 

reliabilitet. Viktigt att påpeka är att utredning av digitaliseringens påverkan på värde 

och värdeskapande i studien är komplex och är då även givetvis beroende av 

forskarens personliga förmågor. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Den forskningsetiska debatten har blivit allt större och det blir allt viktigare att 

forskning har dessa överväganden i åtanke (Merriam 1994; Jacobsen 2002; Yin 

2007; Bryman & Bell 2013; Ahrne & Svensson 2015; Denscombe 2016). 

Vetenskapsrådet (2002) har listat de fyra huvudsakliga etiska kraven som 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven och det är dessa 

krav vi tagit ställning till i studien.  

 

Genom att tydligt presentera studiens syfte och försäkra respondenten om det 

empiriska insamlade materialets användning har vi tydliggjort studiens påverkan på 

den enskilde personen. Vid första kontakt och förfrågan om deltagande i studien har 

vi varit noga med att informera om att deltagandet är frivilligt. I samband med alla 

intervjuer som legat till grund för studien har det också förts en dialog med samtliga 

respondenter kring hur mycket tid deras deltagande beräknats ta innan de gett sitt 
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samtycke. Genom detta har studien uppfyllt kraven för både information och 

samtycke (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Uppgifter om fallföretag och deltagande personer i studien har behandlats med hög 

konfidentialitet vilket är förenligt med Vetenskapsrådets (2002) 

konfidentialitetskrav. I fall av önskad anonymitet har vi tagit hänsyn till detta och 

givit dessa slumpgenererade namn. Det sista kravet, nyttjandekravet, omfattar att allt 

som insamlats i studien endast ska användas för forskningens angivna ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Även detta krav uppfylls i studien då informationen från 

fallstudien enbart använts för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla 

studiens syfte. 
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3 Referensram 
För att uppfylla studiens syfte är det viktigt att förstå vad digitaliseringen innebär för 

att kunna utvärdera dess effekter. Därför är det essentiellt att definiera 

digitaliseringen för att kunna uppfylla studiens syfte. Därefter kommer begreppen 

värdeskapande process, kundvärde samt verksamhetsstyrning att presenteras. 

Avslutningsvis presenteras en konceptuell modell som kommer ligga till grund för 

empirisk materialinsamling och analys

 

3.1 Digitaliseringen som begrepp 
Enligt Snickars (2014) är digitaliseringen ett mångtydigt begrepp och beroende på 

vem man talar med kan beskrivningen te sig olika. Ofta används digital 

transformation och digitaliseringen synonymt i forskning (Parviainen et al. 2017). 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär digitaliseringen ”...att material av skilda 

slag omformas för att kunna bearbetas i dator.”. Enligt Gartner (2015) lyder 

definitionen av digitalisering ”Digitalization is the use of digital technologies to 

change a business model and provide new revenue and value-producing 

opportunities; it is the process of moving to a digital business.”. Parviainen et al. 

(2017 s. 64) definierar digital transformation som ”...changes in ways of working, 

roles, and business offering caused by adoption of digital technologies in an 

organization, or in the operation environment of the organization.”. Det engelska 

uttrycket digitizing är trots flera studier på området fortfarande inte helt definierat 

enligt Salo (2006) som i sin artikel definierar det som processen att göra information, 

företagsaktiviteter och erbjudanden digitala.  

  

Digitaliseringen, digitalization, digitizing, digital transformation, är innebörden av 

dessa begrepp egentligen det samma? Vad som utmärker de enskilda begreppen är 

inte helt tydliggjort idag då flertalet olika definitioner finns på respektive begrepp 

och de går ofta in i varandra vilket ovan presenterade definitioner redogör för. Enligt 

Snickars (2014) är Nationalencyklopedins förklaring av digitaliseringen tämligen 

enkel och han menar att idag ser vi på digitaliseringen bortom omvandlingen av 

material till att mer likna det som Parviainen et al. (2017) talar om. Ovanstående 

diskussion har därmed lett fram till studiens definition av digitaliseringen som är 

följande: 

 

Digitaliseringen möjliggör nyttjandet av digitala tekniker som leder till  

förändringar i organisationer, affärsmodeller, arbetsroller och processer. 
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3.1.1 Digitaliseringen i företagsprocesser 

Den tekniska utvecklingen har varit snabb och med ny samt förbättrad utrustning kan 

det leda till sänkta produktionskostnader, kortade ledtider, ökad försäljning och även 

ökad kvalitet (Salo 2006; Mejtoft 2006; Chou 2015; Parviainen et al. 2017). 

Normann (2011) och Digitaliseringskommissionen (2016) menar att teknikens 

utveckling ställer krav på företags anpassningsförmåga och flexibilitet vilket gör 

kompetensutveckling till en betydande faktor att ta hänsyn till i framtiden. Enligt 

Salo (2006) samt Falk, Petri, Roy och Walldius (2016) är det därför viktigt att 

företag är medvetna om kontexten av digitaliseringen samt att den inte enbart handlar 

om digital teknik (Gilan & Hammarberg 2016) för att kunna upprätthålla de 

processer och aktiviteter som utförs. För att kunna anpassa verksamheten till 

förändringarna leder det enligt Parviainen et al. (2017) till att företag kasserar 

föråldrad verksamhet, erbjuder nuvarande tjänster på nya sätt samt att helt nya 

tjänster lanseras. Baltova och Baltov (2017) menar att digitaliseringen leder till 

ändrade förutsättningar att skapa värde vilket gett kunskapsintensiva företag andra 

konkurrenter i andra branscher på grund av internet. Giertz et al. (2016) menar även 

digitaliseringen medför att konsultsektorn kan skapa stordriftsfördelar. 

  

Enligt Lindvall (2011) står många företag idag inför problemet att reducera eller 

sammanföra de många informationssystem som används i organisationen. Genom 

olika tekniska plattformar förväntas informationssystem mellan organisationens olika 

delar vara mer eller mindre helt integrerade. Barua, Konana, Whinston och Yin 

(2004) menar att många organisationer genomför stora investeringar i 

digitaliseringen för att nyttja internet i att förändra hur de koordinerar värdeskapande 

aktiviteter i syfte att förbättra deras operationella och finansiella prestationer. Vad 

som är viktigt att komma ihåg är också att ett företags digitala prestationer är starkt 

påverkade av kunders och leverantörers digitaliseringen, inte bara den egna. Aljabre 

(2012) menar att molnbaserad teknik anses kunna uppfylla kraven på den aktualitet, 

pålitlighet och prisvärdhet som krävs för att bedriva dagens verksamheter vilket gör 

att alla företag måste nyttja internet på ett bättre sätt för att kunna svara på dagens 

konkurrens. Det framhävs dock att molnbaserad teknik är mest fördelaktig för 

mindre företag. 

 

Digitaliseringskommissionen (2015) och Parviainen et al. (2017) diskuterar hur 

digitaliseringen påverkar olika nivåer såsom samhällsstrukturer, organisationsnivå, 
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affärsområdesnivå och processnivå. Nivåerna kan likställas med Samuelsons (2013) 

sätt att förklara en organisations styrsystem som består av tre olika formella delar 

som illustreras i en pyramid (se Figur 3.1). Nivåerna är strategisk, taktisk och 

processnivå. Syftet med studien är att öka kunskapen om digitaliseringen effekter, 

det vill säga resultat av digitaliseringen i värdeskapande processer varpå fokus 

kommer riktas till den nedersta delen av pyramiden. Nivåerna är dock svåra att helt 

frikoppla från varandra då det är en och samma organisation som studeras. 

  
Figur 3.1 Digitaliseringen påverkar organisationer på alla nivåer  

(Källa: Egen). 

 

I diskussioner om digitaliseringen på organisationers processnivå handlar det om 

digitala verktyg och effektiviseringsprocesser genom minskade manuella steg 

(Parviainen et al. 2017). Användningen av digitala arbetsredskap har gjort det 

enklare att systematiskt utveckla företagens metoder och processer. Vidare kan 

företagen skapa strukturkapital genom att skapa erfarenhetsbaserade databaser. På så 

sätt kan samtliga konsulter dra nytta av sina egna och kollegors tidigare erfarenheter 

(Giertz et al. 2016). Giertz et al. (2016) menar att företag skapar plattformar i syfte 

att effektivisera och kvalitetssäkra tjänsterna och även försöka öka marginalerna 

genom att frångå löpande arvode till att debitera fast pris. 

 

Fördelen med molnbaserade verktyg är enligt Aljabre (2012) möjligheten att flera 

användare kan arbeta i samma dokument samtidigt. Det både möjliggör och 

underlättar gemensamt arbete med projekt och kunder. Vidare framhävs den ökade 

tillgängligheten av dokument, det enda som krävs är en dator och internet för att 

kunna utföra sitt arbete (Dimitriu & Mateia 2014). Precis som med alla andra 

lösningar menar Dimitriu och Mateia (2014) att det finns en del bekymmer som 

måste tas med i beslutet om användning av molnbaserade lösningar. Mycket rör 

säkerheten av kunddata som måste skyddas från obehöriga. Ett ytterligare bekymmer 

som måste övervägas är vilka program och verktyg samt eventuella leverantörer som 

ska nyttjas för att på bästa sätt tillfredsställa behoven. Möjligheten att utveckla och 

integrera de olika systemen blir en viktig del i beslutet. När papper och manuella 
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processer ersätts med teknik kan insamling av data ske i realtid och brytas ner för att 

få bättre förståelse för kostnadsdrivare, processprestanda och risker (Parviainen et al. 

2017). De många möjligheter som IT skapar har genom tiderna ibland också setts 

som hinder. Detta på grund av att den grundläggande förståelsen för varför 

förändringar görs i invanda arbetsrutiner inte funnits (Falk et al. 2016). Trots dessa 

hinder har IT vuxit fram och blivit en naturlig del av många organisationer och deras 

processer (Salo 2006). 

 

Digital teknik har haft inverkan på arbetsplatsen då det inte längre spelar lika stor roll 

var arbete utförs (Gilan & Hammarberg 2016). På en mer digital arbetsplats handlar 

det om att ha förståelse för verksamheten och de kulturella förändringar som uppstår. 

Digitaliseringen har även medfört att kunden är mer centralt placerad i 

organisationen vilket innebär att företaget bör ha ett användarperspektiv. För att 

lyckas med detta perspektivskifte måste företagen utgå från medarbetarna då det är 

dem som tillsammans med kunderna skapar underverk (Gilan & Hammarberg 2016). 

På grund av dessa tekniska förändringar har kunder givits och tagit en mer aktiv roll i 

processerna för värdeskapandet (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

 

Studiens fall erbjuder många tjänster och för att på ett lämpligt sätt kunna utföra 

studien delades tjänsterna in efter redovisning, rådgivning och fastighetsförmedling. 

Nedan presenteras hur tjänsterna kommit att påverkas av digitaliseringen. 

 
3.1.1.1 Redovisning 

Digitaliseringen har haft inverkan på redovisningsprocessen och de största 

skillnaderna ligger i att allt mer redovisning ersätts av teknik, särskilt molnbaserad 

sådan. Drew (2014) menar att ett sätt för redovisningsbyråer att öka produktiviteten 

och effektiviteten är att ny nyttja ny teknik, vilket också Nixon (2015) menar är en 

förutsättning för att redovisningskonsulter ska kunna producera realtidsinformation. 

Eftersom Nixon (2015) menar att företags framtid vilar på tekniken blir det viktigt att 

konsulten säljer in konceptet om molnbaserad redovisning för kunden. En annan 

effekt som digitaliseringen medfört är att delar av redovisningsbyråer outsourcats till 

andra aktörer eller andra länder (Giertz et al. 2016) då digitaliseringen medför 

förskjutning i tid och rum blir inte arbetet bunden till en viss plats.  
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Nixon (2009, 2015) menar att många redovisningsbyråer hänger kvar i traditionella 

affärsmodeller som inte fungerar så optimalt som de skulle kunna göra. En felkälla 

som framhävs är hur arbete tas betalt för. Vanligtvis är priset grundat på avgiftssats 

multiplicerat med tiden för arbetet men Nixon (2009, 2015) menar att det borde 

grundas på värde. Han menar att tjänsten ska säljas med grund i den kunskap som 

krävs och inte med grund i hur lång tid arbetet tar.  

 
3.1.1.2 Rådgivning 

Redovisningen för ett företag ligger ofta till grund för rådgivningen vilket gör det 

svårt att särskilja processerna. Förändringar som sker i redovisningsprocessen 

synliggörs därmed även i rådgivningsprocessen (Nixon 2015). Med mer molnbaserad 

teknik och effektivare arbete kommer konsulterna bland annat kunna ha fler kunder, 

samtidigt som det blir svårare att behålla kunderna då data lätt kan föras över till 

andra aktörer. En annan aspekt som tas upp är att kunderna kommer kunna bli 

ordentligt servade med det de behöver vilket Nixon (2015) menar att allt egentligen 

handlar om. Kairos Future (2016) menar att professionens styrka övergår till att 

alltmer handla om kvalificerad rådgivning vilket stämmer överens med Nixons 

(2015) tankar kring att branscherna i framtiden kommer fokusera på upplevelser och 

rådgivning som inte kan ersättas av teknik. 

 
3.1.1.3 Fastighetsförmedling 

Fastighetsbranschen har varit relativt sen i att fånga kunders digitala skifte, men nu 

har även denna bransch påverkats av digitala störningar. Det största skillnaden ligger 

i den kostnadsskillnad som uppstår beroende på om fastighetsförmedlingen sker mer 

digitalt eller på mer traditionellt vis (Tesseras 2015). Digitala fastighetsbyråer 

utmanar den traditionella fastighetsbranschen som måste anpassa sig, där digitala 

signeringar skulle kunna vara ett strategiskt viktigt verktyg att använda (Troise 

2018). Då det blir allt vanligare med hyresavtal och kooperativ ställs det krav på 

fastighetsförmedlingsbranschen att diversifiera sina erbjudanden för att förbli 

konkurrenskraftiga på marknaden (Marsh & Zumpano 1988).  

 

Gugel (2016) menar att fastighetsbranschen borde påverkas på samma sätt som andra 

branscher av digitaliseringen men eftersom fastighetsförmedling ofta är beroende av 

att finnas lokalt motsäger det vad digitaliseringens avståndsfördelar bidrar med. Det 

är stora transaktioner som genomförs vid försäljning av fastigheter och när mäklaren 

blir mer involverad i processen bekräftas förmedlingsprocessens komplexitet som 
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sakta men säkert ändrar karaktär (Marsh & Zumpano 1988). Gugel (2016) menar att 

digitaliseringen möjliggör förenklingar i arbetet för fastighetsmäklarna då 

sammanförandet av olika former av data kan skapa avancerade algoritmer som 

genererar nya former av tjänster eller produkter. Att nyttja molnbaserad teknik 

framhävs av Gugel (2016) även vara viktigt för att fastighetsmäklare ska kunna öka 

produktiviteten och effektiviteten i processen. Marsh och Zumpano (1988) menar att 

fastighetsmäklare agerar som agent åt säljare och köpare samtidigt vilket innebär 

svårigheter i att tillgodose båda parternas behov fullt ut. I framtiden tror de att det 

kommer bli allt vanligare att mäklaren endast är agent åt en part i taget för att kunna 

tillgodose specifika önskemål. 

 

3.2 Värdeskapande processer 

Organisationer syftar till att skapa värde för många olika intressenter men det 

primära för företag är att skapa kundvärde (Lagrosen & Lagrosen 2009; Lindvall 

2011; McNair-Connolly, Polutnik, Silvi & Watts 2013). Fokus har riktats allt mer 

utifrån och in i organisationen och därmed flyttats från organisation till kund (Kaplan 

& Norton 1996; Goodstein & Butz 1998). Enligt Lindvall (2011) genomför företag 

ett antal processer i syfte att skapa värde för kunden. Bergman och Klefsjö (2012 s. 

457) definierar processen som följande ”...en process är ett nätverk av aktiviteter, 

som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 

kund.”. Lindvall (2011) menar att processer kan ses som ett antal sammanhängande 

subprocesser och aktiviteter varav aktiviteterna är de som beskriver det faktiska 

arbetet som utförs. För företagets styrning till optimering av kundvärde är det 

essentiellt att identifiera vilka aktiviteter som skapar värde och eliminera de som inte 

gör det för att frigöra resurser som kan utnyttjas på bättre sätt (Andersson & Larsson 

2006; Lindvall 2011; McNair-Connolly et al. 2013; Ewerman 2015). Andersson och 

Larsson (2006) menar att aktiviteter i processen bör analyseras med hänseende till 

vilka aktiviteter som utförs, när de ska utföras, hur de utförs, var de ska utföras och 

av vem. 

 

Roos et al. (2004) presenterar en modell som benämns som värdeverkstaden, som 

kan användas vid kartläggning av värdeskapandet i organisationer. Modellen utgår 

från perspektivet att organisationen använder sina resurser för att lösa kundens 

problem. Personalen innehar vanligtvis någon form av expertkunskap. De primära 
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aktiviteterna är fördelade i fem kategorier: identifiering av problem, förvärv av rätten 

att ta sig an problemet, problemlösning, val av lösning i samförstånd med kunden, 

implementering och sist kontroll och värdering. Modellen speglar en cyklikalitet där 

kontroll och värderingsaktiviteten kan leda till att nya problem uppmärksammas. 

Sekundära aktiviteter i modellen rör infrastruktur, personaladministration, teknisk 

utveckling och inköp (Roos et al. 2004).  

 

 
Figur 3.2 Värdeverkstadsmodell (Källa: Egen bearbetning av Roos et al. 2004). 

 

3.2.1 Värdeskapande i tjänster 

Särdrag för tjänster är att de består snarare av aktiviteter eller en serie av aktiviteter 

än föremål. Produktion och konsumtion sker till viss grad samtidigt, kunden deltar i 

själva produktionsprocessen och värde uppstår i interaktionen mellan kund och 

företag (Grönroos 1992). Tjänstelogik bygger på att företagets och kundens roll inte 

är distinkt åtskilda som för produkter. Värdeskapandet sker genom kompetens 

tillsammans med integrationen av resurser (Woodruff & Gardial 1996; Vargo, 

Maglio & Akaka 2008).  

 

Även Wikström (1994) menar att företags affärer och värde utvecklas och skapas i 

samspelet mellan medarbetare och kund. Organisationer levererar inte ett 

förutbestämt värde till kund enligt tjänstelogiken utan dess roll är att underlätta 

värdeskapandet för kunden genom sitt värdeerbjudande. Det som levereras genom 

värdeerbjudandet är ett löfte om potentiellt värde som kunden måste realisera i 

användningsprocessen. Det handlar alltså om att kunden sammanför organisationers 

värdeerbjudande med de egna resurserna för att skapa värde (Skålén 2016). Enligt 

Normann och Ramírez (1995) förväntas kundens aktivitet leda till skapande av 

värde.  
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Möjligheterna till att strukturera värdeskapandet i organisationer på andra sätt än 

tidigare har utvecklat synsättet av en värdekedja till en värdestjärna (Wikström 

1994). Värdesamskapande innebär att genom direkt kontakt mellan organisation och 

kund genererar organisationen förståelse för kundens värdeskapande process. 

Förståelsen kan sedan användas för att utveckla organisationens verksamhet vilket 

resulterar i vinning för båda parter. Konsekvenserna som antas uppstå med detta 

ändrade synsätt är ett större behov av att förstå vad som är och skapar kundvärde i ett 

större perspektiv, samtidigt som kundens roll i skapandet blir allt viktigare (Skålén 

2016). Samskapandet inbegriper även relationen mellan företag och dess leverantörer 

vilket liknar dagens nätverkssynsätt (Wikström 1994). Digitaliseringens snabba 

utvecklingen bidrar till förändringar i produktion och konsumtion av tjänster. Vilket 

har lett till fundamentala förändringar i hur värde skapas och uppfattas (Saunila, 

Rantala & Ukko 2017; Neus, Buder & Galdino 2017). I den digitala utvecklingen är 

det enligt Gilan och Hammarberg (2016) lätt att glömma de mjuka och mänskliga 

faktorerna som skapar upplevelsen. Innovationerna leder till ökat värde för alla 

kunder, då allt fler finner ett ökat värde i de digitala lösningar som uppkommer 

(Goodstein & Butz 1998). 

 

Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) har värdeskapande blivit en av de 

dominerande frågorna för chefer. Synen på värde och värdeskapande har alltmer 

kommit att innebära individualiserade kundupplevelser jämfört med tidigare fokus på 

själva produkten/tjänsten. Vad kundvärde är, vad kunder värderar och hur värde 

skapas är frågor som organisationer enligt Woodruff och Gardial (1996) måste 

besvara kontinuerligt. Detta eftersom svaren är dynamiska och komplexa. Företag 

som inte förstår vad deras kunder värdesätter har enligt Woodruff och Gardial (1996) 

vanligtvis problem med att de frågar kunderna fel frågor och/eller misslyckas med att 

effektivt sprida och använda kundinformationen inom organisationen. Woodruff och 

Gardial (1996) menar att varje kundvärdestrategi har utgångspunkt i identifiering av 

värde, val av värde, tillhandahållande av värde, kommunikation av värde och 

bedömning av det levererade värdet.  

 

3.3 Kundvärde 

En enhetlig förklaring på vad värde egentligen är och hur det skapas finns inte vilket 

dels beror på att värde är dynamiskt och ständigt förändras (Khalifa 2004). Woodruff 
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och Gardials (1996 s. 20) definierar kundvärde enligt följande ”Customer value is 

the customers’ perception of what they want to happen in a specific use situation, 

with the help of a product and service offering, in order to accomplish a desired 

purpose or goal.”. Detta kan liknas med Goodstein och Butz (1998 s. 22) som menar 

att kundvärde är ”the customers’ perceptions of how well their needs are met.”. 

Detta stämmer överens med till Zeithaml (1998), Linn (2002) och Skålén (2016) som 

menar att värde är individuellt och handlar enligt Woodruff och Gardial (1996) samt 

Linn (2002) inte om själva produkten eller tjänsten utan vad den tillför och hur den 

upplevs av kunden. Woodruff och Gardial (1996) menar att värdebedömningen beror 

på förhållandet mellan produkten, situationen och användaren. Enligt Goodstein och 

Butz (1998) är kundvärde grundat på tron att priset inte är det enda som avgör. Dessa 

antaganden leder till en svårighet i att mäta kundvärde (Woodruff & Gardial 1996). 

  

Kundvärde eller kundupplevelse menar bland annat Woodruff och Gardial (1996), 

Zeithaml (1998) och Ewerman (2015) beror till stor del på kundens förväntningar. 

Det handlar om hur väl organisationen kan leva upp till kundens förväntningar som 

avgör kundvärdet. Andersson, Axelsson och Rosenqvist (2013) påpekar att kundens 

krav och förväntningar förändrats då intresset för att hyra istället för att köpa 

produkter och tjänster, ofta via digitala kanaler, ökat. Tillgänglighet och enkelhet har 

med detta framhävts vara viktigt för dagens företag att fokusera på samtidigt som 

kundanpassade tjänster och integrerade lösningar blivit allt mer av en självklarhet för 

kunden (Connor 2015; Larsson & Viitaoja 2017). Enligt Connor (2015) har 

digitaliseringens möjligheter förändrat kundens krav och förväntningar.  

 

Enligt Woodruff och Gardial (1996), Kaplan och Norton (1996) samt McNair-

Connolly et al. (2013) kan kundvärde bestämmas utifrån skillnaden mellan kundens 

egna behov, preferenser och begär, det vill säga nyttan samt den uppoffring denne 

gör. Nyttan ses som de positiva aspekterna med köpet medan uppoffringen ses som 

de negativa (Khalifa 2004). Lai (1995) kallar detta förhållande för värdeekvationen 

vilken påvisar att ökat värde uppnås när nyttan ökar relativt den uppoffring som görs 

och det motsatta för minskat värde. Enligt Khalifa (2004) kan nyttan i 

värdeekvationen vara av såväl materiell som immateriell karaktär och uppoffringen 

vara av såväl monetär som icke-monetär karaktär. 
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Figur 3.3 Illustration av värdeekvationen (Källa: Egen). 

 
3.3.1 Nytta 

Kundvärde kan enligt Woodruff och Gardial (1996) ses genom så kallade 

värdedimensioner vilka påvisar de olika aspekterna och konsekvenserna av en tjänst 

som önskas av kund i en specifik situation. Vilka värdedimensioner som utgör 

värdeekvationens nyttodel finns det flertalet åsikter om (se Bilaga 6). 

Värdedimensionerna kan exempelvis delas in i ekonomiskt, funktionellt och 

känslomässigt värde. Ekonomiskt värde är nyttan som är relaterad till tid och pengar, 

funktionellt värde omfattar de funktioner och användningsområden som finns för 

tjänster och känslomässigt värde omfattar de känslor som uppkommer i samband 

med tjänsten (Bloch & Elmgart 2017). 

 
3.3.1.1 Ekonomiskt värde 

Enligt Axelsson (1998) finns det några särskilda anledningar till varför man köper 

tjänster. Anledningarna är att kunden saknar kompetens som denne är i behov av, 

kunden har ingen vilja att utföra tjänsten själv, någon annan kan leverera tjänsten 

med högre kvalitet och/eller på ett effektivare sätt än kunden själv och kan även 

levereras till lägre kostnad. Vidare kan det även röra sig om att tjänsten inte är 

prioriterad av kunden eller att denne inte hinner hantera det som föreligger tjänsten. 

Av Axelssons (1998) anledningar till varför tjänster köps synliggörs att kompetens, 

tid och kostnad är viktiga värdedrivande komponenter. Woodruff och Gardial (1996) 

framhäver att kundvärde handlar om konsekvenserna av nyttjande av en tjänst. Tid 

och effektivitet framhävs som viktiga värdefaktorer som bidrar till kundens totala 

upplevelse av värdet. 

 
3.3.1.2 Funktionellt värde 

Många författare har trots sina olika värdedimensioner en del likheter och en av 

dessa är att produkt-/tjänsteattribut skapar nytta (Johnson & Kaplan 1987; Lai 1995; 

McNair-Connolly et al. 2013; Bloch & Elmgart 2017). Vad som anses kategoriseras 

som produkt-/tjänsteattribut varierar (Zeithaml 1988; Lai 1995; Kaplan & Norton 

1996; Andersson & Larsson 2006; McNair-Connolly et al. 2013). Produkt-

/tjänsteattribut kan exempelvis utgöras av pris, kvalitet, funktionalitet, tid (Kaplan & 

Norton 1996; Simons 2014), form, utseende (Andersson & Larsson 2006), hållbarhet 
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samt tillhörande service (Lai 1995). Woodruff och Gardial (1996) framhäver att 

attributen kan utgöras av såväl materiella som immateriella element. 

 

Kvalitet är en viktig faktor i kundvärde som ständigt lyfts fram (Zeithaml 1988; 

Grönroos 1992; Gale & Wood 1994; Bergman & Klefsjö 2002). Flertalet försök att 

definiera kvalitet har gett en stor spridning av definitioner men ingen av dem är helt 

komplett (Lagrosen & Lagrosen 2009). Kvalitet är enligt Lagrosen och Lagrosen 

(2009) situationsberoende och innebär därmed olika för olika människor och 

organisationer. Kunder avgör sina köp med utgångspunkt i att det upplevda värdet 

och kundvärdet är lika med produkten eller tjänstens kvalitet vilken erbjuds till rätt 

pris (Grönroos 1992; Gale & Wood 1994). Zeithaml (1998) samt Gale och Wood 

(1994) menar att kvalitet relaterat till produktens attribut och kundservice utgör en 

viktig del av det totala kundvärdet. Gale och Wood (1994) anser att kvalitet 

inkluderar alla icke-monetära attribut som rör produkt och kundservice. 

 

Grönroos (1992) menar att det finns två kvalitetsdimensioner, teknisk 

resultatrelaterad och funktionell processrelaterad, som beskriver ur vilka perspektiv 

tjänstekvalitet kan ses genom. Resultatrelaterade dimensionen betonar vad kunden 

får ut av tjänsten, alltså resultatet av tjänsten vilket ofta mäts objektivt. Till denna 

dimension är begrepp som yrkesmässighet sakkunskap starkt relaterat till utfallet. 

Den processrelaterade dimensionen betonar hur kunden får tjänsten och hur 

processen upplevs och mäts genom subjektiva parametrar. Tillgänglighet, flexibilitet 

och pålitlighet blir därmed viktiga parametrar (Grönroos 1992). 

 

En modell som syftar till att påvisa kvalitetsbrister genom ett antal gap är 

gapmodellen (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). Bakgrunden till modellen 

bygger på att det antas finnas ett antal gap mellan olika aspekter i en organisation. 

Till exempel skillnader mellan vad kunden vill ha och organisationens uppfattning 

om vad kunden vill ha. Parasuraman, Zeithaml och Berrys (1985) diskuterar kriterier 

som påverkar hur kunden värderar kvaliteten på en tjänst vilka presenteras nedan. 

  

• Pålitlighet, förmågan att fungera på ett enhetligt och tillförlitligt sätt 

• Lyhördhet, personalens vilja och förmåga att betjäna kund 

• Kompetens, personalen innehar den kompetens som krävs 

• Tillgänglighet, enkelhet i att komma i kontakt med företaget 
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• Tillmötesgående, personalens artighet, respekt, hänsyn och vänlighet 

• Kommunikation, information förmedlas på ett förståeligt vis och att personal  

     lyssnar 

• Tillförlitlig, innefattar pålitlighet, trovärdighet, ärlighet och kundens bästa sätts  

     främst 

• Säkerhet, frihet från fara, risk eller tvivel 

• Förståelse för/kunskap om kunden, personalen anstränger sig för att förstå  

     kundens behov och önskemål 

• Materiella faktorer, fysiska element i samband med tjänst 

(Grönroos 1992 s. 47, tolkning av Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985) 

  

Enligt Sörqvist (2013) är ovanstående faktorer kritiska för framgångsrikt skapande 

av kundvärde. Grönroos (1992) framhäver att en av de största svårigheterna gällande 

tjänstestyrning är att se till att kvaliteten på tjänsten som produceras upplevs av kund 

som tillfredsställande och jämn. 

 
3.3.1.3 Känslomässigt värde 

Kaplan och Norton (1996) framhäver utöver produktattribut att kundrelation samt 

image och rykte som viktiga faktorer för kundvärde. Att arbeta med sitt varumärke är 

ett sätt för företag att stärka kundvärde då det anses påverka såväl kundrelation som 

kvalitet och därmed kundvärde (Grönroos 1992; Lagrosen & Lagrosen 2009). 

Johnson och Kaplan (1987) samt Simons (2014) menar att leverans av tjänst, 

kundens upplevelse av service och av att handla av företaget samt respons- och 

leveranstid ingår i kundrelationen. Det har blivit allt viktigare för företag att hantera 

kundrelationer med framväxten av kundorientering (Lindvall 2011). Kaplan och 

Norton (1996) samt Ewerman (2015) menar även att långsiktiga relationer leder till 

lojala kunder, mindre kostnader och lönsamhet.  

  

Eftersom värde skapas i interaktionen mellan kund och företag i tjänster blir 

relationen dem emellan viktig (Grönroos 1992). Gordon (2013) menar att nya 

förutsättningar i dagens samhälle påverkar hur organisationer hanterar 

kundrelationer. Söderlund (2013) framhäver att trots att digitaliseringen möjliggör 

andra kanaler för kundmöten än ansikte mot ansikte så har det direkta mötet med 

kund en särskilt stor påverkan. Den direkta sociala interaktionen har delvis 

försvunnit och digital interaktion i tjänsteprocessen har en egen karaktär och roll. 

Interaktion och kommunikation mellan företag och kund blir därmed betydligt 

viktigare än tidigare. Var och hur interaktion mellan företag och kund sker, det vill 
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säga interaktionsmönstret, förändras med digitaliseringen (Andersson, Axelsson & 

Rosenqvist 2013). Holmberg och Tyrstrup (2013) framhäver att företag tvingas av 

dagens förutsättningar sätta fokus på expertkunskaper och relationsbyggande.  

 

Relationen mellan kund och företag kan vara mer eller mindre digital (Salo 2006; 

Cianni & Steckler 2017). Fullt ut digitala relationer kan formas utan mänskliga 

händer, det är dock sällan som helt digitala relationer existerar då organisationen ofta 

agerar delvis fysiskt i slutet av processen (Salo 2006). Gilan och Hammarberg (2016) 

samt Bloch och Elmgart (2017) betonar dock att det fysiska mötet och den personliga 

relationen fortfarande är viktigt i den kundresa som blir allt mer digitaliserad. På 

grund av ny teknologi och mer effektiva arbetsflöden har det blivit lättare för företag 

att nyttja kundanpassning för att nå ut till sina kunder (Digitaliseringskommissionen 

2015). Kunderna får därmed personifierade erbjudanden riktade till sig vilket 

resulterar i högre respons, som i sin tur leder till högre konkurrenskraft för företaget 

(Mejtoft 2006).  

 

Digitaliseringen och främst digitala kommunikationskanaler menar Ewerman (2015) 

har lett till en maktförskjutning. Kunderna både är och känner sig starka och i 

kontroll. Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) anses kunder idag vara mer 

kunniga, delaktiga och medvetna om sin förhandlingskraft och värde kan ses som 

resultatet av en implicit förhandling. Globalisering, teknikutveckling och outsourcing 

gör det svårare för företag att differentiera sitt erbjudande och kräver att företag ser 

förändringen av värdeskapandet. 

 
Figur 3.4 Nytta för kund (Källa: Egen). 

 
3.3.2 Uppoffring 

Uppoffringen som görs i samband med köp av en produkt eller tjänst likställs ofta 

med priset jämfört med värdet (Gale & Wood 1994; Goodstein & Butz 1998; 
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McNair-Connolly et al. 2013). Kahlifa (2004) menar dock att uppoffringen i 

värdeekvationen kan vara av både monetär och icke-monetär karaktär då det 

innefattar transaktionskostnad, livscykelkostnad (Khalifa 2004; McNair-Connolly et 

al. 2013). Uppoffringarna kan göras vid köp, innehav, konsumtion samt underhåll 

och inkluderar pengar, tid, risk och mänsklig kraftansträngning enligt Lai (1995). 

Pengar avser betalning för tjänst och underhåll, tid omfattar den tidsuppoffring som 

krävs för såväl förvärv som konsumtion. Det finns även osäkerhet och risk förknippat 

med köp och nyttjande av tjänster som måste övervägas (Lai 1995). Risk och 

osäkerhet kan vara i form av såväl fysisk som finansiell. Även osäkerhet kring 

konfidentialitet kan vara betydande i avvägningen av risk i samband med tjänsten 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). Det sista övervägandet för kunden är 

förknippat med den fysiska ansträngning som kan krävas för att köpa, konsumera och 

avyttra tjänsten (Lai 1995). 

  

Ett lågt pris symboliserar inte alltid något positivt då priset likväl som varumärke och 

image kan utgöra faktorer vid bedömning av kvalitet. Priset handlar om både en 

objektiv och en subjektiv övervägning. Med detta menas att priset i objektiv mening 

innebär den faktiska monetära uppoffringen som görs medan den subjektiva handlar 

om kundens upplevelse av priset (Zeithaml 1988). 

 
Figur 3.5 Uppoffring för kund (Källa: Egen). 

 

3.4 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning handlar om att styra individer med egna målsättningar, 

värderingar och beteenden för att gemensamt arbeta mot organisationens mål. Därför 

är det viktigt för organisationer att på ett mer eller mindre strukturellt sätt styra och 

kontrollera verksamheten och individerna (Lindvall 2011; Anthony et al. 2014). 

Enligt Merchant och Van der Stede (2010) kan behovet av styrning delas in i tre 
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olika kategorier vilka är; brist på riktning, att medarbetarna inte vet vad som 

förväntas av dem; motivationsproblem, som innebär att individernas mål inte är i 

linje med organisationens, och personliga begränsningar vilket beror på 

personspecifika begränsningar som handlar om intelligens, utbildning, erfarenhet och 

kunskap. Med grund i detta är det viktigt för alla organisationer att sätta upp mål och 

Ewerman (2015) menar att det mest övergripande målet för en organisation bör vara 

att allt som görs ska bidra till ett ökat kundvärde.  

 

Etablerade företag har ofta en tydlig digital strategi. Trots detta är det många som 

misslyckas med strategiimplementeringen på grund av brister i den övergripande 

digitaliseringsstrategin, avsaknad av kunskap om digital teknik, oförändrade 

tankesätt och processer eller att organisationskulturen är inkompatibel med de 

förändringar som sker (Parviainen et al. 2017; Denner, Plüschel & Röglinger 2017). 

För att lyckas med digitaliseringen måste de digitala strategierna kommuniceras och 

genomsyra hela verksamheten (Sweco 2017). 

 

Att förändring och utveckling är av betydelse för organisationer är inget nytt men 

vad som förändras, vilka konsekvenserna blir av ändrade förutsättningar och vad 

ledningen bör göra för att leda verksamheten i rätt riktning varierar (Larsson & 

Löwstedt 2011). Att styra organisationer handlar såväl om att utforma mål och 

implementera strategi som i slutändan skapar värde för kund och övriga intressenter, 

som att leda och motivera individer (Bruzelius & Skärvad 2012). Goodstein och Butz 

(1998) anser att kundvärde bör vara grundbulten till alla organisationsförändringar. 

Ledningens viktigaste uppgift är att hantera kraven på utveckling och förändring, det 

vill säga att leda i förändring (Larsson & Löwstedt 2011). 

 

Enligt Roos et al. (2004) är upprätthållandet av konkurrensfördelar en av de 

viktigaste delarna med strategiarbete och förändring. Hill och Jones (2010) menar att 

de fyra faktorerna som hjälper företag att skapa och bibehålla sin konkurrensfördelar 

är överlägsen effektivitet, kvalitet, innovation och kundorientering. Faktorerna ses 

som produkten av företags distinkta kompetenser som möjliggör ett differentierat 

produktutbud och erbjuda mer kundnytta vilket Nurmi (1998) menar gäller särskilt 

kunskapsintensiva företag. Faktorerna kan också sänka företags kostnadsstruktur. 

Uppmärksamhet och viss försiktighet måste riktas till att faktorerna är starkt 
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relaterade till varandra (Hill & Jones 2010). För att skapa och bibehålla 

konkurrensfördelar har kunskap, kompetens och immateriella tillgångar såsom rykte 

och relationer blivit allt viktigare (Hammer & Champy 2003; Nixon & Burns 2005; 

Burke 2011). 
 

 
Figur 3.6 Konkurrensfördelar (Källa: Egen). 

 

Goodstein och Butz (1998) menar att framgångsrik implementering av förändring 

beror på organisationsstruktur, roller och ansvar, prestationsmått och värderingar. 

Robertson och Swan (2003) menar att styrning i kunskapsintensiva företag är en svår 

och problematisk uppgift eftersom autonomi och kontroll ofta hamnar i konflikt. Att 

hitta balansen mellan autonomi och kontroll samt osäkerhet och flexibilitet med 

effektivitet blir en komplex uppgift vid styrning. Främst kultur och identitet är 

viktiga styrmekanismer i sådana företag (Robertson & Swans 2003; Borg & 

Söderlund 2012). Inre och yttre drivkrafter sätter ständig press på företag att 

förändras och anpassa styrningen för att kunna tackla nya krav (Lindvall 2011). 

Digitaliseringen och dess utveckling har därmed kommit att bli en strategiskt viktig 

faktor för organisationer att hantera.  

 

Styrning innefattar delar och variabler som ska samspela (Tell 2012). Vanliga 

styrverktyg är planering, cybernetisk, belöningar och kompensation, administration 

och kultur (Malmi & Brown 2008; Anthony et al. 2014). Anthony et al. (2014) 

föreslår en indelning av styrverktygen i formella och informella verktyg. Formella 

verktyg är organisationsstruktur, regler och formell kontrollcykel, och informella 

verktyg är informell kommunikation, kultur och tone at the top.  

 
3.4.1 Formell styrning 

Organisationsstrukturen utgör ett viktigt styrverktyg då det kan uppmuntra 

medarbetarnas relationer och kontakt (Malmi & Brown 2008). Dagens ökade 

konkurrenskraft och andra förutsättningar påverkar inte bara företags affärsmodeller 

utan sätter även press på existerande ledningssystem och styrpraktik. Samspelet inom 

organisationen kräver nya former samtidigt som de till synes fungerande chefs och 

medarbetarrollerna gradvis föråldras (Holmberg & Tyrstrup 2013). Anthony et al. 
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(2014) menar att organisationsstrukturen bör baseras på företagets mål och strategi. 

Strukturen utgör en viktig del i hur den formella och informella kontrollen 

konstrueras och utövas i organisationen. 

 

Planering för mål och strategi sätter grunden för organisationer på såväl helhets- som 

enhetsnivå. Alla aktiviteter som genomförs kräver planering, som kan göras för olika 

lång tid och omfattar många olika saker och inte enbart finansiella aspekter för 

organisationen (Malmi & Brown 2008; Lindvall 2011). I en perfekt värld har 

organisationer entydiga och konsistenta mål som delas av samtliga inom 

organisationen. Ofta finns det dock konflikter mellan olika mål och mål kan tolkas 

olika. Ledningen försöker genom strategier, styrsystem, företagskultur och ledarskap 

skapa samstämmighet kring målen (Alvesson 2013). I tjänsteföretag är det en 

utmaning för ledningen att kunna schemalägga personalens arbetstider, därför finns 

det enligt Anthony et al. (2014) behov av ett välutvecklat planeringssystem. 

 

I komplexa organisationer ställs det enligt Jannesson och Nilsson (2016) stora krav 

på planering och uppföljning där det finns olika IT-lösningar för att samla in och 

bearbeta information. Med dagens IT-lösningar har det gett upphov till mer 

komplexa affärssystem med en gemensam databas där tanken är att informationen 

ska lagras och att alla ska ha åtkomst till datan. Detta leder till att styrningen kan bli 

mer proaktiv då tillgången till information för beslut kan fås fram i realtid (Jannesson 

& Nilsson 2016). Aljabre (2012) menar att investeringar i teknologi är dyrt, därför är 

det många företag som köper redan existerande molnbaserade program som andra 

aktörer utvecklat. Vid användning av molnbaserade program kan företagen lägga 

fokus på att skapa värde med hjälp av programmen istället för att utveckla dem. 

 

Budgetering och prestationsmått är styrmekanismer som enligt Malmi och Brown 

(2008) går under benämningen cybernetisk styrning. De kan antingen användas som 

informationssystem för beslut eller för kontroll. Budgeten kan ofta resultera i 

lämpliga standarder som utfallen på prestationsmått kan jämföras med (Anthony et 

al. 2014). Prestationsmått som används bör med fördel vara en kombination av 

finansiella och icke-finansiella (Lindvall 2011). Tjänsteföretag kan ha en del 

objektiva prestationsmått men till största del används relativt subjektiva 

prestationsmått. Ett formellt kontrollsystem i professionsföretag kan enligt Anthony 
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et al. (2014) inkludera utvärderingar av såväl chefer och medarbetare som kunder. 

Interna kontroller av kollegors arbete är också vanligt förekommande. Vid stora 

förändringar måste organisationer genom mätningar analysera nuläget och se vilka 

mål som uppnåtts och vilka som blir nästa mål samt vad nästa steg i processen blir 

(Burke 2011). David och David (2015) menar vidare att de fundamentala 

aktiviteterna i detta är att se över interna och externa faktorer som legat till grund för 

beslut, prestationsmätningar och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder. Anthony et 

al. (2014) framhäver även vikten av att kommunicera mått och utfall i organisationen 

för att motivera och styra medarbetarna.  

 

Enligt Bengtsson och Tell (2012) är rutiner och regler relativt starka styrmekanismer 

i organisationer. De menar att rutiner reducerar behovet av informationshantering 

och ger styrsignaler som är relativt enkla men som ändå framkallar relativt komplexa 

beteenden. Rutiner blir särskilt viktigt vid styrning under osäkerhet. När fungerande 

rutiner arbetats fram bör de med fördel spridas inom organisationen då rutiner bland 

annat fungerar stabiliserande i en organisation. Rutiner framhävs även av Robertson 

och Swan (2003) som viktigt, främst normativa processer används som styrverktyg i 

kunskapsintensiva verksamheter. 

 
3.4.2 Informell styrning 

Det kan uppfattas som att kunskapsintensiva företag inte behöver någon styrning 

men Nurmi (1998) menar att styrning fortfarande behövs, bara att dess roll ser 

annorlunda ut jämfört med traditionella industriverksamheter. Enligt Larsson och 

Löwstedt (2011) bör vissa förutsättningar finnas inom organisationen för att öka dess 

möjlighet till förändring. Dessa är förmåga till organisatoriskt lärande, utvecklade 

organisationsföreställningar, synliggörande av medarbetarnas arbete, arbetsteam är 

lärandeteam och kollektiv disciplinering.  

 

Förändring och utveckling leder till nya anpassningar som inte alltid tas emot positivt 

av medarbetarna (Roos et al. 2004). Hammer och Champy (2003) menar att övertyga 

individerna inom organisationen att allra minst inte motstrida förändringen är en av 

de svåraste utmaningarna. Kommunikation och utbildning om förändring måste 

genomsyra hela förändringsprocessen. Organisationer som kan klargöra behovet av 

förändring och förmedla det inom organisationen är de som lyckas bäst (Hammer & 

Champy 2003; Forslund 2013). I ett längre perspektiv menar Melin (2008) att 
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strategiförändringar leder till förändrade värderingar och därmed också förändrad 

organisationskultur. Enligt Alvesson (2013) kan organisationskulturen antingen 

stödja eller hindra vald strategi. Vidare kan det ha påverkan på hur ledningen tänker 

och prioriterar och även ha inverkan på den formella strukturen i organisationen. 

Malmi och Brown (2008) menar att styrning med hjälp av kultur består i värderingar, 

symboler och klaner i organisationen. 

  

Enligt Bredmar (2016) är informell kommunikation minst lika viktigt som formell 

kommunikation. Informell kommunikation är den som sker mellan medarbetare, 

chefer och andra aktörer för att lösa frågor och problem. Spekulationer, rykten och 

prat i korridorer är en viktig del i arbetet för att lösa vardagliga problem. I 

kunskapsintensiva företag är medarbetarna relativt självständiga och det blir då 

fördelaktigt om de kan hjälpa varandra och få stöd av cheferna genom informell 

kommunikation (Nurmi 1998; Bredmar 2016). Nurmi (1998) menar att det blir 

viktigt för cheferna att finnas till hands för att stödja, belöna och styra medarbetarna. 

Chefer i kunskapsintensiva företag ska uppmuntra sina medarbetare att vara fria i sitt 

agerande och om styrningen i sådana fall blir för hård kan det istället komma att 

hämma medarbetarnas kreativitet. Därför bör kunskapsintensiva företag styras 

genom normativa processer och kultur istället för genom hierarki och struktur. En 

viss grad av formell styrning är viktigt i alla företag men Merchant och Van der 

Stede (2007) menar att ökade kontroller inte alltid leder till en bättre styrning.  

 

I kunskapsintensiva företag är det inte önskvärt att separera ledningen och cheferna 

från övrig verksamhet eftersom de ska finnas som ett stöd för att accelerera och styra 

samspelet mellan processer och kunder (Nurmi 1998). Anthony et al. (2014) menar 

att engagerade och drivna chefer kan inspirera andra chefer och medarbetare till att 

engagera sig mer i sitt arbete. Malmi och Brown (2008) framhäver att anställda kan 

motiveras och styras genom belöningar och bonusar. Belöningarna behöver inte vara 

finansiellt baserade utan kan likväl handla om andra icke-finansiella belöningar. För 

att nyttja styrverktyget på bästa möjliga sätt är det viktigt att belöningar baseras på 

rätt saker och att belöningarna som ges är sådant som de anställda motiveras av 

(Anthony et al. 2014). 

 

Enligt Nixon (2009) är det viktigt att chefer utbildar och finns som mentorer för 

medarbetarna. Cheferna ska söka nya möjligheter, nya kunder, nya tjänster samt 
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uppmuntra befintliga kunder. Det är dessa aktiviteter som är lönsamma för företaget 

och att alla andra aktiviteter bör klassificeras som administrativa uppgifter. Ewerman 

(2015) menar att det är viktigt att rätt personer gör rätt saker, att konsulterna arbetar 

med de värdeskapande aktiviteterna, att de hela tiden söker efter saker att göra bättre 

samt att de är beredda att ändra sig och att tid inte läggs på administrativt arbete.  

 

För att uppnå en arbetsmiljö som präglas av innovation och nyskapande är det i den 

tekniska utvecklingen viktigt att uppmuntra medarbetarna till kreativitet och 

kunskapsutveckling (Roos et al. 2004). Cöster och Westelius (2016) menar vidare att 

det är mänskligt tänkande och handlande i samspel med digitaliseringens möjligheter 

som blir avgörande för hur företag ska kunna dra nytta av förändringar. 

Arbetsplatsen blir därmed enligt Gilan och Hammarberg (2016) en viktig faktor att ta 

hänsyn till.  

 

 
 

Figur 3.7 Formella och informella styrverktyg (Källa: Egen). 
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3.5 Konceptuell modell 
Utifrån den presenterade teorin har en konceptuell modell (se Figur 3.8) tagits fram. 

 

Figur 3.8 Konceptuell modell (Källa: Egen). 
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Från tidigare forskning som exempelvis Parviainen et al. (2017) har digitaliseringens 

påverkan på olika organisatoriska nivåer kunnat identifieras. Förändringar som sker 

till följd av digitaliseringen på de olika nivåerna får efterverkningar i övriga nivåer. 

Nivåerna är inte frikopplade från varandra vilket gör att förändringar på 

organisations- och taktisknivå påverkar processnivån som står i fokus för studien.  

 

Andra steget i modellen är värdeverkstaden som representerar den värdeskapande 

processen i tjänsteföretag. Genom utgångspunkt i processen ska digitaliseringens 

effekter på nyttan och uppoffringen, det vill säga det totala kundvärdet undersökas. 

Genom kartläggning av fallföretagets värdeskapande processer kan det enklare 

synliggöras hur dessa påverkas av digitaliseringen. Utifrån referensramens 

presenterade värde- och uppoffringsparametrar har dessa kategoriserats på bästa 

lämpliga vis i nyttas tre värdedimensioner och i uppoffrings fyra dimensioner. 

 

Sista stegen i modellen ämnar spegla digitaliseringens påverkan på 

verksamhetsstyrningen. För att på ett lämpligt sätt kunna undersöka om 

verksamhetsstyrningen påverkas av digitaliseringen görs det utifrån en indelning av 

formella och informella styrverktyg. Digitaliseringen skapar i sig inte 

konkurrenskraft utan det handlar om vad företag gör med den och hur de hanterar 

den. För ett företag är det viktigt att vara konkurrenskraftig och faktorer som lyfts 

fram leda till konkurrenskraft är enligt Hill och Jones (2010) effektivitet, kvalitet, 

kundorientering och innovation. Digitaliseringens effekter på kundvärdet måste 

arbetas ner till de fyra konkurrensfördelarna för att på ett lämpligt sätt kunna 

hanteras. Konkurrensfaktorerna lyfts därför fram i modellens sista steg då 

digitaliseringens effekter måste styras och kontrolleras.   
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4 Empiriskt material 

Inledningsvis kommer avsnittet innehålla en kort företagspresentation av LRF 

Konsult för att sedan presentera hur de värdeskapande processerna går till. Vidare 

presenteras medarbetarnas upplevda effekter av digitaliseringen följt av kundens 

uppfattningar. Därefter presenteras hur verksamheten styrs och hur digitaliseringen 

påverkat verksamhetsstyrningen.

 

4.1 Företagspresentation av LRF Konsult 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för 

svensk grön näring. Gemensamma nämnaren för LRFs cirka 140 000 medlemmar är 

deras grund i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är uppbyggt av åtta 

dotterbolag som alla ska generera nytta för medlemmarna. LRF Konsult är ett av 

dotterbolagen (LRF Konsult u.å. a). LRF Konsult har funnits i 100 år och när firman 

bolagiserades var grundtanken att öka affärsmässigheten och nå ut till nya kunder 

genom att samla LRFs företagarservice i en enda organisation. LRF Konsult har 

sedan dess utökat sin verksamhet till att även erbjuda rådgivning inom juridik och 

fastighetsförmedling. Trots LRFs inriktning mot grönt näringsliv, består LRF 

Konsults kunder även utav sådana som ej har direkt anknytning till grön näring, så 

kallad blå näring (LRF Historia u.å). Kunderna är småföretagare, men som en 

konsult påpekar är det i många fall snarare per definition mikroföretag. LRF Konsult 

ägs idag till 25 % av LRF och 75 % av riskkapitalbolaget Altor Fond IV (LRF 

Konsult u.å. b). 

 

4.2 Processen för redovisning 

Alla näringsidkare, oavsett storlek och form måste enligt lag redovisa sin verksamhet 

vilket LRF Konsult kan hjälpa näringsidkare med. Efter initial kontakt mellan kund 

och konsult sker ett fysiskt möte för att dels kontrollera specifikationerna för 

kundens verksamhet och diskutera processens upplägg. Konsulten vill ta reda på vad 

kunden önskar få ut av tjänsten, hur arbetet ska fördelas och vilka förkunskaper 

kunden besitter. När ramarna för kunduppdraget är fastställt skapas ett 

uppdragskontrakt som specificerar det enskilda uppdraget. Påföljande steg blir att 

lägga in kunden i de olika datasystem som företaget använder sig av.  

 

LRF Konsult använder olika datasystem i olika syften. När en ny kund läggs in i 

systemen är det tre system som kunden ska registreras i, vilka är Maconomy, Byrå 

och MittKontor. MittKontor är kundportalen för kommunikation mellan konsult och 
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kund och det är även här kunden kan ha sin bokföring och annat material som 

behöver delas mellan konsult och kund skickas i denna portal. När informationen är 

inlagd i de olika systemen är upplägget klart.  

 

Ramarna för hur själva processen, eller flödet som det även kallas, ser ut varierar i 

fråga om vem som gör vad och hur det utförs. Hur arbetet utförs är starkt beroende 

av vilket bokföringsprogram som används samt andra övriga program och teknik. 

Spannet utgörs av å ena sidan att kunden utför allt själv och får hjälp vid behov och å 

andra sidan att konsulten utför allt och kunden förser konsulten med det material som 

krävs. Traditionellt har kunden samlat ihop fakturor och annat nödvändigt 

bokföringsunderlag i pärmar som sedan lämnas till konsulten en gång i veckan eller 

månaden. Sedan är det upp till konsulten att manuellt genomföra bokföringen i valt 

bokföringsprogram. Det är även vanligt att kunden utför all bokföring själv men att 

pärmarna och bokföringen lämnas över till konsulten endast för hjälp med bokslut. 

Flertalet av LRF Konsults konsultuppdrag ser ut som de presenterade där pärmar och 

bokföring lämnas över vid olika tidpunkter beroende på kunduppdragets upplägg. 

 

Strukturen på flödet har påverkats av digitaliseringen då papper och pärmar inte 

behöver överlämnas fysiskt utan kan nu ske digitalt samtidigt som molnbaserade 

bokföringsprogram kan användas. Det molnbaserade bokföringsprogrammet som 

inom LRF Konsult kallas EkonomiOnline och brukar vara bland de första stegen in i 

det digitala flödet. Kunden beslutar om vilka digitala lösningar som denne vill nyttja 

i flödet och det är vanligt att börja med ett fåtal digitala verktyg som successivt ökar. 

För nya näringsidkare som blir kund hos LRF Konsult blir detta ett naturligt steg i 

tjänsten medan det för nya och befintliga kunder som tidigare fört bokföring i ett 

annat program innebär att material kan behöva föras över från det ursprungliga till 

det nya programmet.  

 

Leverantörsfakturor kan kunden oftast få digitalt idag och ofta även skickade direkt 

in i bokföringssystemet. Fakturan måste precis som vanligt konteras men det går att 

förenkla arbetet. Genom att skapa förinställda mallar kan konteringen förberedas om 

fakturan automatiskt läses in. Därefter behöver konteringen endast kontrolleras och 

attesteras. Trots förinställningar för att förenkla arbetet är det flera konsulter som 

menar att endast en liten del av arbetet är automatiserat. Mycket har underlättats i 
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hanteringen av digitalt material men de flesta momenten behöver idag någon form av 

handpåläggning eller kontroll så att allt stämmer. 

 

”Det är ganska mycket som hade kunnat bli bättre, vi är fortfarande i ett 

väldigt tidigt stadie i själva bokföringen, för vi gör alldeles för mycket 

manuellt, mer hade kunnat digitaliseras. Eller att programmen vi 

använder hade kunnat vara lite smartare och automatiseras mer. 

Handpåläggningen tar tid när det ska vara digitaliserat. Känns som att vi 

ibland gör steg som hade kunnat vara digitaliserade.” 

(Konsult A) 

 

Kunduppdrag där konsulten sköter hela flödet digitalt kan som sagt fakturorna 

skickas digitalt direkt till EkonomiOnline. Men i de fall när kunden får en fysisk 

pappersfaktura kan kunden skanna eller fota fakturan och skicka den via en särskild 

mailadress direkt till bokföringen där konsulten hanterar den. När kunden skickar in 

bokföringsunderlag till konsulten kan de även kommentera respektive underlag med 

sådant som är av vikt för konsultens arbete. 

 

”När vi väl sitter med kundens bokföring så behöver inte kunden komma 

in, utan alla kundens kvitton är på en app, sedan kommunicerar man med 

kunden hur det har gått på en månad, eller något som kunden bör tänka 

på, bilden kanske inte blev så bra.” 

(Konsult A) 

 

Genom till exempel iZettle kan en fil från kundens babs föras direkt in i 

bokföringsprogrammet. Med molnbaserade bokföringsprogram kan sedan betalfiler 

skickas direkt till banken varpå vissa kan automatiskt läsa in filerna. Efter att kund 

godkänt betalningen i banken behövs för kontering endast en markering att 

betalningarna är utförda i bokföringsprogrammet. I de fall där det inte finns någon 

koppling till banken måste betalfilerna läsas in manuellt. 

 

4.2.1 Effekter av digitaliseringen 

Medarbetarna på LRF Konsult använder som sagt många olika program i sitt dagliga 

arbete för att kunna leverera tjänsten till kunden. Oberoende av vem som sköter 

redovisningen är denne beroende av att nyttja myndigheters och andra aktörers 

hemsidor. Myndigheter och andra aktörer ställer stora krav på sina användare vilket 

tvingar dem till att bli allt mer digitala. Effektiviteten i processen kan på grund av 

digitaliseringen hos myndigheter och banker bli lidande om hemsidor inte fungerar 

som de ska. En del banker erbjuder inte möjligheten till att skicka betalfiler 
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automatiskt, vilket ger upphov till att mer manuellt arbete. Enligt konsulterna finns 

det flertalet sådana restriktioner i hur digitalt arbete kan vara i dagsläget, vilket 

drabbar effektiviteten och därmed förmågan att erbjuda mervärden. Programmen 

som används internt i företaget hade även dem önskats kommunicera med varandra 

för att minska repetitivt arbete och effektivare tidsutnyttjande. I det digitala arbetet är 

det viktigt att buggar och systemfel inte finns. Detta är inte enbart en intern felkälla 

utan handlar även om myndigheter och andra aktörers digitala problem. 

 

Idag används en andra version av MittKontor då första versionen inte hade fler 

utvecklingsmöjligheter. När första versionen lades ner behövdes kundmaterial 

plockas ner för att sedan läggas upp igen i andra versionen. Mycket extra arbete fick 

läggas ner i denna förändring vilket tros haft en effekt på förändringsbenägenheten 

internt, vilket i sin tur påverkar kunderna. En konsult tror att företaget klarat sig 

igenom dessa förändringar mycket tack vare företagets lojala kunder. Enligt 

konsulterna läggs mycket tid ner på att konvertera information då kunderna byter 

program för sin bokföring. Kundregister, artikelregister och kostnadsställen är saker 

som måste konverteras för att kunna användas i det nya programmet och det borde 

enligt konsulterna ligga i programvaruleverantörens intresse att förenkla detta. I de 

fall då kunden själv vill sköta redovisningen måste kunden lära sig hur denne ska 

bokföra och konsulten måste finnas till hands när hjälp behövs. Just i uppstartsfasen 

av övergången till digitalt flöde lägger konsulten mycket tid på att vara en IT-

administratör och dennes faktiska uppgifter läggs åt sidan för att finnas till hands för 

kunden. Konsulterna menar att lära sig bokföra tar tid. Kostnaden för kunden kan 

tillfälligt öka under inlärningen och utmaningen för LRF Konsult ligger i vad och hur 

mycket som ska faktureras till kunden. Enligt marknadsföringen av det digitala ska 

en del av upplärningen vara gratis, men svårigheten ligger i att sätta den gränsen.  

 
4.2.1.1 Tid och rum 

Enligt konsulterna har digitaliseringen bara börjat och det är långt kvar innan 

redovisningen kan bli helt och hållet automatisk. Den mest påtagliga effekten av 

digitaliseringen är avmaterialiseringen. Antalet papper och pärmar att hålla reda på 

har minskat betydligt vilket uppskattas av konsulterna som också upplever att det 

innebär mindre jobb för kunden. Kunden är nu inte bunden till att fysiskt ta sig till 

LRF Konsults kontor för frekvent överlämning av material och är då inte heller 

bunden till kontorets öppettider. Tid är en viktig faktor för de flesta, inte minst för 
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entreprenörer och det är i många fall även därför som de köper redovisningstjänsten. 

LRF Konsults medarbetare tycker att flexibiliteten som digitaliseringen för med sig, 

både för sin egen och för kundens del, är bland det bästa. 

 

”Har dem haft ett bokföringsprogram på sin dator så har det ju vatt, 

alltså en del som fortfarande har det dem tar ju med dator och hela alltet 

när dem kommer in.” 

(Konsult B) 

 

EkonomiOnline medför fördelen att arbetet kan utföras var som helst bara det finns 

tillgång till internet och dator/läsplatta/mobil. Enligt konsulterna är detta fördelaktigt 

oavsett vem som sköter flödet. När LRF Konsult har hela flödet åt kunden digitalt i 

EkonomiOnline blir det enklare för konsulterna att fördela arbetsbördan. Detta har 

även gett effekter på konsulternas förmåga att betjäna kunden då bokföringen inte 

nödvändigtvis är bunden till en specifik konsult. Flexibilitetsvinsten anses dock bara 

infinna sig i digitala flöden. 

 

”Jag skulle säga att den största negativa effekten för kund av 

digitalisering hamnar ju hos dem som inte digitaliserar, för dem får inte 

den här flexibiliteten och dem kommer inte få tidsvinsten heller tror jag.” 

(Konsult C) 

 

Det är fördelaktigt för konsult och kund om bokföringen görs digitalt när de stöter på 

problem. Problemlösningen underlättas då parterna har åtkomst att titta på samma 

saker samtidigt. Trots tillgängligheten som skapas med digitaliseringen har några 

konsulter påpekat att det för de kunden kan upplevas som ett stressmoment att alltid 

vara nåbar och ha allt tillgängligt.  

 

Förhoppningarna med digitaliseringen är att kunna omfördela tiden så att fokus kan 

läggas på det som är viktigt och inte kan utföras av teknik. Flertalet konsulter anser 

att de digitala flödena har lett till tidsvinster medan andra är lite mer skeptiska till om 

denna effekt faktiskt är märkbar än. En anledning till varför vissa konsulter menar att 

tidsvinsten inte ännu kan märkas kan vara det stora beroendeförhållande som 

föreligger mellan olika datasystem och internet.  

 
4.2.1.2 Kommunikation och relation 

När upplägget för kunduppdraget fastställs bestäms även hur kommunikationen 

huvudsakligen ska ske. Konsulterna upplever att de kunder som väljer att nyttja 
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digitala kommunikationskanaler har gynnat möjligheten att skapa goda relationer. 

Kundportalen och kommentarerna som kan skickas med bokföringsunderlag upplevs 

av konsulterna vara fördelaktigt i kommunikationen med kunden. På grund av att 

digitaliseringen möjliggör förskjutning i tid och rum kan kommunikationen bli mer 

frekvent. Konsultens och kundens respektive åtaganden i uppdraget upplevs ha 

förenklats betydligt när åtagandena inte behöver sammanfalla. Till skillnad från när 

konsulten och kunden endast pratade vid överlämnandet av pärmarna har risken att 

missa frågor som uppkommit sedan föregående möte minskat.  

 

”Informationen blir ett flöde mellan kunden och konsulten, blir väldigt 

mycket bättre än att de kommer hit en gång per månad och funderar på 

något som de tänkt fråga om men som de nu glömt.” 

(Konsult A) 

 

Aarbetet kan idag effektiviseras genom förinställningar och mallar som förenklar 

arbetet. Sådana förenklingar tillsammans med digitala verktyg upplevs ha lett till att 

fler kunder sköter grundbokföringen själva. Medarbetarna anser att kunder får en 

större medvetenhet om sin egna verksamhet och framförallt koll på sin likvid, vilket 

ses som positivt. Däremot upplever en del konsulter att det ofta finns en viss 

förespegling om att allt blir så enkelt när det blir digitalt och kunden tar på sig ett 

ansvar som den egentligen kanske inte behärskar. Själva bokföringsarbetet och 

logiken bakom är densamma som tidigare vilket ibland hamnar i skymundan av 

digitaliseringen. Om kunden väljer det molnbaserade bokföringsprogrammet 

upplever konsulterna att de kan ha bättre koll så att färre fel sker samtidigt som 

kunden kan ha koll på konsulten så att den gör som överenskommet. 

 

Att ha god kvalitet på tjänsterna som levereras är enligt konsulterna viktigt och de 

anser att kvaliteten inte bör blivit påverkad av digitaliseringen. Kundens ökade 

involvering i processen och tillgänglighet till redovisning och material i realtid bidrar 

enligt konsulterna till tjänstekvaliteten. Kunden och konsulten får bättre insikt i 

arbetet som utförs vilket bidrar till att tydliggöra för kunden vad denne faktiskt 

betalar för. God kvalitet innebär enligt konsulterna också att kunden är införstådd 

med vad som ska göras, vad som passar bäst in i den enskilda situationen och vad 

kunden har för planer framåt i tiden. Kvaliteten måste trots digitaliseringen och 

förändringar bibehållas och förbättras vilket konsulterna anser att de i dagsläget gör. 
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Vilka konsulter och kunder som anammar de digitala verktygen och lösningarna 

upplevs till stor del vara generationsrelaterat. Hur konsulten framställer de digitala 

möjligheterna till kunden är en stor avgörande faktor för om kunderna blir mer 

digitala eller inte. Det finns så klart undantag där exempelvis äldre kunder väljer det 

digitala framför det analoga men konsulterna upplever ändå att det finns en klyfta 

mellan äldre och yngre. Inarbetade rutiner och fallenheten för det digitala ses som de 

största anledningarna till varför mer erfarna konsulter och kunder inte i lika stor 

utsträckning tar till sig det nya. För kundernas del upplevs det även bero på hög 

medelålder och att det inte finns någon större skillnad i resultatet av processen om 

det är digitalt eller analogt. Kunderna har även dem ett etablerat arbetssätt och vanan 

att jobba i ett specifikt bokföringsprogram. Alla medarbetarna är dock enade kring att 

det digitaliseringen kan tillföra företaget och branschen måste nyttjas. Det upplevs 

vara viktigt att konsulterna känner sig positiva och trygga med digitaliseringen för att 

kunna vara ett så bra företag som möjligt för sina kunder.  

 

”Det beror helt på hur jag pratar med kunden. Säger jag att det är 

värdelöst så tycker nog kunden också att det är värdelöst. Det är det 

förhållandet vi har med våra kunder. Därför är det jätteolika här i 

kontoret vad olika kunder tycker. Har jag förtroende och trygghet för 

tjänsten så är det ju mycket lättare för att kunden har det.”  

(Konsult D) 

 
4.2.2 Kunders uppfattningar om digitaliseringen 

LRF Konsults kunder finner det väldigt värdefullt att LRF Konsult nyttjar digitala 

verktyg, i synnerhet molnbaserade. En kund menar att de molnbaserade verktygen är 

en direkt förutsättning för att dennes verksamhet ska fungera. Nyttjandet av 

EkonomiOnline har fått en del kunder att helt eller delvis ta över arbetet, då det nu 

upplevs vara enklare att göra arbetet själv. Konsulten kan göra förinställningar i det 

molnbaserade programmet för att underlätta för kundens arbete. En kund framhävde 

att övergången till att helt själv göra arbetet var på grund av att dennes verksamhet 

växte vilket genererade större flöde. Vidare upplevdes det vara nödvändigt och mer 

fördelaktigt att ha mer kontinuerlig översikt. Upplägget på hur processen ser ut kan 

variera i ganska stor utsträckning och vissa kunder har ett mer aktivt samarbete med 

sin konsult där de delar på arbetet. Exempelvis sköter kunden det som denne känner 

att den klarar av och lämnar resten till konsulten. För en kund har det över tid 

inneburit att mer arbete lagts över på konsulten. Kunden upplever att ju äldre denne 

blir desto svårare blir det att hänga med i utvecklingen. 
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”Jag är allergisk mot papper, de papper jag vill komma åt finns i datorn 

så jag kan kolla på det var som helst, det är en lugnande grej.” 

(Kund A) 

 

Många kunder finner det värdefullt att ha material digitalt. Det möjliggör för kunder 

att kunna utföra arbetet var som helst varpå om kunden åker bort kan arbetet ändå 

utföras utan vidare förberedelser. Kunderna upplever även att de kan snabbare få en 

överblick på sin redovisning och i vissa fall även en bättre överblick över 

verksamheten om materialet är digitalt. Det finns dock en del som är något mer 

tveksamma till vikten av att ha material digitalt med grund i att de i dagsläget inte 

helt kan undvika fysiska papper. 

 

Många saker med det digitala är bra enligt kunderna och de är överlag nöjda men det 

finns några faktorer som hade behövt förbättras som sammankoppling av program 

samt minskade manuella steg. En kund hade sett det fördelaktigt att kunna få alla 

program som denne använder i sin verksamhet till att bli synkade med 

bokföringsprogrammet, vilket hade underlättat många moment och minskat 

dubbelarbete. En kund som har sin redovisning så digitalt som det idag är möjligt 

upplever att det digitala tillvägagångssättet nu börjar landa så att fördelarna blir mer 

märkbara. Något som dock inte märkts är prisförändringar. En del kunder som valt 

att ta (över) arbetet med redovisningen upplever att priset på tjänsten är en 

bidragande faktor till valet. 

  

Realtidsinformation är enkel att få tag i, i den digitala miljön och kan användas för 

beslut vilket upplevs ge hög kvalitet på tjänsten. Att ständigt ha åtkomst till material, 

vara uppkopplad och tillgänglig ser de inte som ett stressmoment utan som en fördel 

då beslut kan fattas snabbare och enklare samt att kontroller både från kundens och 

konsultens sida kan göras. Enligt kunderna som tagit över flödet och som gör det i ett 

molnbaserat program har felen som kan uppstå minskat och de fel som uppstår kan 

lösas mer direkt. 

  

”Jag förstår bara inte varför folk drar sig för det, det är ju som när man 

sitter med mobilen och väntar på att folk ska ringa en, så satt man hemma 

och vänta, nu kan man ju jobba istället och vara ute i fält.” 

(Kund B) 
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I de fall där konsulten gör arbetet i EkonomiOnline upplever kunderna att de lägger 

ner lite mindre tid nu än tidigare på grund av digitalt material. Kunder som däremot 

tagit över redovisningsarbetet lägger ner mer tid mer det ger positiva konsekvenser 

som större kontroll och insikt i verksamheten. Möjligheten till att konsulten kan 

kontrollera kundens arbete upplevs bidra till en hög kvalitet. En annan viktig aspekt 

som lyfts av kunderna är möjligheten till en personlig kontaktperson på LRF Konsult 

vilket skapar trygghet. En kund upplever att möjligheten till en kontaktperson 

särskiljer LRF Konsult vilket ger lite högre värde än andra onlinebaserade 

konkurrenter. Tryggheten i de digitala verktygen upplevs bero på kundens 

preferenser och upplägget av tjänsten. 

  

Kommunikationen via digitala kanaler ökar och upplevs av de flesta vara värdefullt 

då frågor och eventuella problem kan hanteras direkt när de uppstår samt mycket 

smidigare. Svarsfrekvensen upplevs vara hög oavsett kommunikationskanal men att 

slippa binda upp sin tid efter varandra anses av kunderna vara betydelsefullt. Det 

viktiga för kunderna är inte hur många möjliga kommunikationssätt det finns utan 

snarare att en diskussion förs om vilken eller vilka som ska användas. 

Kommunikation på mer än två sätt leder till förvirring och irritation. 

  

Personliga möten med konsulten minskar allt mer men de flesta finner det ändå 

värdefullt att den möjligheten finns. För väldigt små kunder upplevs det personliga 

mötet i tjänsten vara av mindre relevans. Relationen mellan kund och konsult 

upplevs av en del kunder inte ha påverkats av digitaliseringen, en del tycker den 

försvagats men merparten upplever att den förstärkts. Anledningen till att kunderna 

upplever att relationen försvagats är att de personliga mötena minskat vilket drabbar 

personkemin. Genom digitaliseringen kan parterna hållas mer uppdaterade vilket ger 

färre oenigheter och oklarheter samt underlättar kommunikationen vilket förstärker 

relationen. 

  

”Nu kommer man inte ut lika ofta men telefonkontakten kanske blivit lite 

mer, den personliga kontakten är kanske inte ett måste men att man pratar 

ändå genom andra sätt är värdefullt, min tid framför datorn med 

pappersgrejen har ju minskat, jag lägger mycket mindre tid på att kontera 

och så, min tid har förändrats jättemycket.” 

(Kund A) 
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4.3 Processen för rådgivning 

LRF Konsult erbjuder olika typer av rådgivning såsom bokslut, affärsrådgivning, 

skatterådgivning, EU-rådgivning och företagsledning. I många fall är rådgivningen 

beroende av redovisningen såsom vid bokslutsrådgivning och affärsrådgivning vilket 

gör det till viss del svårt att fullt ut särskilja mellan tjänsterna i redovisning och 

rådgivning.  

 

Konsulten försöker skapa en bild av vad kunden vill och vad denne behöver hjälp 

med. Ramarna för kunduppdraget fastställs och kunden läggs in i alla datasystemen 

precis som i redovisningen. Hur processen fortskrider kan se olika ut beroende på 

såväl kund som konsult. Ibland äger rådgivningen rum en gång om året medan det i 

andra fall äger rum så frekvent som vecko- eller månadsvis. För vissa sker 

rådgivningen en gång om året och kan då handla om bokslutet. Kundrelationer med 

mer frekvent kontakt kan handla om framtagande av investeringskalkyler och 

beslutsunderlag som kund till exempel behöver till möten med sin bank. Utöver 

själva mötena för rådgivningen finner många konsulter det viktigt att regelbundet 

hålla kontakt och göra avstämningar med kunden. Detta görs idag lika enkelt via 

telefon som mail och fokuserar på såväl hårda som mjuka perspektiv av kundens 

verksamhet. 

 

Genom digitaliseringen kan digitala system och verktyg nyttjas varpå olika digitala 

tjänstepaket skapats. Paketen skiljer sig något beroende på vilken typ av verksamhet 

de är riktade mot. Till exempel innehåller Digital Bonde, förutom MittKontor och 

EkonomiOnline, även molnbaserade verktyg som är till för analyser. För 

verksamheter inom skog- och lantbruk kan det vara viktigt att ha koll på och 

analysera mått som kronor per hektar eller liknande vilket inte går med 

EkonomiOnline. Programmet som kallas Datalager som är ett jämförelseprogram har 

använts för att kunna göra sådana analyser men eftersom det saknar möjlighet till att 

skapa rapporter utvecklades Resultat & Analys. Kunden kan själv arbeta med 

Resultat & Analys till skillnad från Datalagret som endast är ett internt verktyg. 

 

Kommunikationen inför och efter rådgivningen sker allt mer digitala kanaler. Det är 

genom dessa kanaler som mycket av informationsdelningen sker i form av till 

exempel bilagor, underlag, balansrapport, årsredovisning och kontoutdrag istället för 
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med fysiska papper. För konsulten kan inleveransen av sådana dokument kräva 

arbete med att spara ner, sortera samt ladda upp de olika filerna i rätt system och på 

rätt plats. Kommunikationen med kunden har på så vis blivit mindre fysisk men den 

upplevs har blivit mer frekvent. En konsult menar dock att det personliga mötet i 

rådgivningen inte bör bytas ut mot andra digitala alternativ. Konsulten menar att ett 

fysiskt möte aldrig kan ersättas fullt ut med telefonsamtal eller mail. LRF Konsults 

medarbetare finner deras lokala närvaro som en av deras styrkor vilket framhäver 

vikten som läggs vid personliga möten.  

 

”Successivt kanske det ska förändras men styrkan är att vi finns ute i 

landet. Plockar vi bort det har vi tappat den konkurrensfördelen också och 

då får man konkurrera på annat sätt med andra digitala processer.” 

(Konsult D) 

 

Återkommande kontakt mellan den enskilde konsulten och kunden anses lägga 

grunden för en djup relation. Konsulterna upplever att förståelse för kundens 

verksamhetsbakgrund och utveckling är viktigt för att kunna vara bra rådgivare och 

erbjuda den specifika hjälp som kunden behöver. Ett fysiskt möte ses av konsulterna 

som ett bevis på engagemang från både konsultens och kundens sida. Enligt 

konsulterna finns det dock en önskan om att kunden engagerar sig ännu mer. För 

konsulten skulle detta innebära mer av ett samarbete med kunden än att konsulten 

sköter det åt kunden. Konsultens roll skulle i ett sådant fall innebära mer av ett stöd 

för kunden.  

 

”Dem har lättare för att känna sig trygga i de här digitala systemen än att 

sitta hemma med något som dem själva har ansvar för tills dem lämnar in 

det till oss, här kan vi mer ha ett samarbete om saker. Så jag tycker det 

har underlättat att få kunder mer engagerade i sin verksamhet. Det tycker 

jag vi ska utnyttja bättre och få dem mer engagerade.” 

(Konsult D) 

 
4.3.1 Effekter av digitaliseringen 

Konsulterna upplever att arbetet har blivit effektivare på grund av digitaliseringen. 

De kan nyttja sin tid bättre och som en konsult uttrycker det så frigörs tid till mer 

diskussion om kreativa lösningar och möjligheten att blicka framåt. Konsulterna 

upplever att en del kunder ibland lägger ner mer av sin tid på tjänsten än tidigare. 

Kunden har enklare för att engagera sig och därav blir det naturligt att mer resurser 
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läggs ner på processen. Det finns dock även en viss skepticism angående om 

digitaliseringen leder till ett effektivare arbete. 

 

”Det är ju det man vill säg att vi blir effektivare och att dem blir 

effektivare, det vill man ju säg men jag är inte säker på att det är så därför 

att har man problem att hålla ordning på papper så har man problem med 

att hålla ordning på det digitalt.”  

(Konsult D) 

 

Hur skickliga individerna är på att arbeta med datorer blir en avgörande del i om 

digitaliseringen leder till effektivare arbete. En konsult menar att deras arbete ändrats 

till att bli mer av en hjälpfunktion för kunden nu när denne har enklare att göra saker 

själv. På så sätt förändras konsultens arbete till att bli mer av en IT-support eller IT-

administratör. Som en konsult påpekar är digitaliseringen pågående och företaget 

befinner sig i en form av övergångsfas vilket innebär en hel del omställningar för 

såväl konsult som kund. Hinderna ska övervinnas och digitaliseringen förväntas på 

sikt generera ännu mer tidsbesparing till att kunna antingen utöka rådgivningen eller 

öka antalet kunder. 

 

EkonomiOnline är sammankopplat med analysverktygen Datalager samt Resultat & 

Analys, vilket innebär att en del information som matas in i EkonomiOnline 

automatiskt förs in i verktygen. Övrig information som krävs för analys måste idag 

matas in manuellt. Det upplevs finnas en del brister i verktygen då dels Datalagret 

brister i rapportutskrifter och Resultat & Analys saknar förmåga att förstå parametrar 

som areal och timmar. När programmen inte fungerar som det är tänkt uppstår 

frustration. Konsulterna blir frustrerade när de hjälpt kunden att bli väldigt digital 

men att det inte alltid går att genomföra till fullo. När inte programmen fungerar som 

det ska och problemen inte blir lösta leder det till att kunderna tappar intresset för att 

använda produkten, vilket leder till ett negativt utfall för företaget. 

 

”Det blir lite tråkigt, för när man är så långt framme och när man har så 

mycket data så att man egentligen kan ta fram och göra väldigt mycket 

analyser på, så har vi inget system där man direkt kan ta fram de 

rapporterna utan det måste man verkställa exempelvis genom Excel. Det 

är ju inte genomtänkt, absolut inte.”  

(Konsult E) 
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En av de största nackdelarna med de digitala systemen är förutom deras förmåga att 

kommunicera med varandra även vara sårbarheten som uppstår när systemen inte 

fungerar. Vidare upplevs det vara problematiskt när det i praktiken uppstår mindre 

fel men som tar lång tid att åtgärda. Driftsäkerheten och servicegraden blir utsatt i 

den digitala världen, exempelvis har en kund åsamkats stora problem på grund av 

betalfiler inte kunnats läsas in i kundens bank. Trots felsökning hos både bank och i 

EkonomiOnline har problemet inte kunnat lösas vilket gör att frustration skapas för 

alla inblandade. 

 

Digitaliseringens inverkan på kvaliteten på rådgivningstjänsten upplevs något olika 

av medarbetarna. Konsulterna menar att kvaliteten måste vara konstant och upplevs 

därför inte ha påverkats av digitaliseringen enligt vissa. Dock framhävs det att på 

grund av internet och molnbaserade program så har det blivit enklare och smidigare 

att hitta relevant information till det specifika fallet och därmed kan bättre rådgivning 

ges. Även om konsulterna tidigare hade god tillgång till kundens bokföring, så 

upplevs rådgivningen kunna utföras på ett säkrare och effektivare sätt med de 

molnbaserade programmen. Konsulten kan nu enkelare och snabbare plocka fram rätt 

information till kund om denne har frågor. 

 

På sätt och vis upplever konsulterna att arbetet blivit lite krångligare till skillnad från 

tidigare då filer ska hämtas från flera olika håll. Mänskliga faktorn är trots 

digitaliseringen ständigt inblandad. Antingen får konsulten kundens 

inloggningsuppgifter så denne kan hämta årsbesked och liknande själv eller så får de 

övertyga kunden till att göra det och skicka dem till konsulten. Att istället få en hög 

med papper i handen kan enligt vissa konsulter därmed kännas enklare och att 

materialet upplevs vara mer samlat. En del säkerhetsåtgärder kan programmeras in 

för att minska risken för fel i det manuella arbetet. Exempelvis kan spärrar motverka 

att dokument placeras eller delas till fel mottagare. Framförallt har tryggheten för 

medarbetarna gynnats av sådana säkerhetsåtgärder men samtidigt upplevs åtgärderna 

kräva extra arbete och ibland leda till en del irritation.  

 
4.3.1.1 Tid och rum 

En hel del av konsultens arbete kan på grund av digitaliseringen utföras på andra 

ställen än på kontoret. Återigen handlar det om molnbaserade system som enkelt 

finns tillgängliga via dator och i många fall även surfplatta och mobil. Enkel åtkomst 

till informations- och kommunikationskanaler är till nytta för såväl konsult som kund 
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och gör arbetet mer flexibelt då de inte behöver anpassa sig efter kontorstider i 

samma utsträckning när arbetet och kommunikationen blir digital. 

 

”Det är ju större risk ju, är det en pärm och det är kundens pärm så 

kommer de ju inte på villovägar. Här ska man ju hålla koll på att man 

laddar upp dem på rätt ställe och döpa det rätt och inte tappa bort något 

som man har skannat. Så det är väl större risk för fel skulle jag säg. 

Kanske för att jag är gammal och trög.”  

(Konsult D) 

 

Den starka kopplingen mellan avmaterialisering och redovisning återfinns även i 

rådgivningen. Papper och pärmar byts ut mot filer vilket ger ett förändrats arbetssätt 

inom rådgivningen. Även här blir LRF Konsult beroende av digitaliseringen hos 

myndigheter och andra aktörer, då kunderna numer endast kan göra EU-ansökningar 

digitalt via BankId hos Skatteverket. Konsulterna upplever att kunderna uppskattar 

att kunna skicka in sina dokument digitalt till skillnad från att ta sig till kontoret och 

överlämna sina pärmar. Om det skulle saknas något dokument blir det jobbigare för 

kunden som lämnar in sin pärm att åtgärda felet än om det görs digitalt. 

 

Nyttan av att realtidsinformation kan produceras idag upplevs något olika bland 

konsulterna. För konsulterna innebär det att de kan snabbare och till viss grad även 

säkrare kan ge råd till kunden. Särskilt när molnbaserade verktyg används i 

kunduppdraget. Vissa konsulter menar att informationen som kan produceras i realtid 

inte är till nytta för mindre näringsidkare såsom majoriteten av företagets kunder är. 

Flödet i mindre verksamheter anses vara för små för att kunna utvinna någon större 

nytta av realtids siffror. En konsult menar dock att det är minst lika viktigt om inte 

viktigare för en mindre näringsidkare att ha tillgång till realtidsinformation. Mindre 

näringsidkare har i många fall inga stora likvida resurser, därmed blir det ännu 

viktigare att ha koll på likviditeten. Ett annat exempel som ges på varför realtids 

siffror och främst tillgängligheten till siffrorna kan vara viktigt är lantbrukaren som 

får ett erbjudande per telefon. Oavsett var denne befinner sig kan information om 

tidigare inköp via de molnbaserade verktygen hittas för att ta ett snabbt och bra 

beslut om erbjudandet. Genom realtids siffrorna menar konsulten att kunden kan 

optimera sina kostnader och intäkter på ett annat sätt än tidigare. 
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”Tillgängligheten ökar, var man än befinner sig, det skulle jag säg är en 

kvalitetsförbättring.” 

(Konsult E) 

 
4.3.1.2 Kommunikation och relation 

Möjligheten till att kunna vara kontaktbar upplevs ha blivit mycket bättre enligt 

konsulterna. Återigen med hänsyn till kontorets öppettider och nyttjandet av digitala 

kommunikationskanaler. Den utökade tillgängligheten upplevs dock ha en negativ 

sida också. Att hela tiden, oavsett tid och placering vara nåbar kan upplevas 

stressfullt, både för konsult och för kund.  

 

”Många upplever nog att dem skulle ha mindre kontakt för att dem träffar 

personen lite mindre fysiskt, men är jag och kunden överens om att det är 

så här vi kommunicerar med varandra huvudsakligen så är det ju hur 

smidigt som helst.” 

(Konsult D) 

 

Enligt en konsult kan minskandet av de fysiska småmötena upplevas som negativt 

för att bygga kundrelationen och hålla varandra uppdaterade. Generationsskillnader 

tros ligga till grund för de blandade åsikterna bland konsulterna. Trots att fysiska 

möten och telefonsamtal blivit mindre anses det ändå viktigt att göra den extra 

ansträngningen som krävs för det. Även om kommunikationen via digitala kanaler 

fyller sin funktion så ger möten och telefonsamtal det lilla extra av utbytet och 

kontakten. Kommunikationen via MittKontors meddelandefunktion upplevs ha 

utvecklingspotential. Meddelande i kundportalen resulterar i en mailnotis vilket kan 

upplevas som lite dubbelt och störande enligt en konsult. Som ett annat exempel 

menar en konsult att meddelandefunktionen inte är särskilt utvecklad och innehar 

inte möjligheten att skapa fina signaturer med mera. Avsaknaden av sådana 

möjligheter ger enligt konsulten ett mindre professionellt intryck.  

 

Enligt konsulterna hade rådgivningen större slagkraft förr när internet inte var enkelt 

tillgängligt för alla. Idag kan kunderna oftast hitta det denne behöver enkelt på egen 

hand vilket gör att rådgivningen måste bli ännu mer kvalificerad. Kunden kan till 

exempel enkelt via Google hitta färdiga mallar till kalkyler vilket gör att konsulten 

inte behövs. Det innebär en stor utmaning för branschen i sig att försöka utföra mer 

komplex rådgivning. Eftersom den typen av enklare rådgivning kan göras relativt 

enkelt av kunden själv har värdet av tjänsten därav kommit att påverkats negativt av 

digitaliseringen.  
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4.3.2 Kunders uppfattningar om digitaliseringen 

Kunderna upplever att processen blivit bättre med digitaliseringen. De framhäver 

enkelheten och lättheten i att ha all information om sin verksamhet tillgänglig vilket 

gör att de upplever högre medvetenheten kring den egna verksamheten. 

Tillgängligheten upplever kunderna ge hög kvalitet på tjänsten. Snabba svar och rätt 

svar från konsulten bidrar till att kvaliteten höjs, några kunder upplever dock att 

kvaliteten alltid varit densamma och att digitaliseringen inte påverkar. En kund 

menar dock att tillgängligheten inte har ökat med digitaliseringen.  

 

Med ökad tillgänglighet till information och material digitalt är kunderna överens om 

att de känner sig väldigt trygga i användningen av digitala verktyg då de är enkla att 

hantera och att upplägget på tjänsten är enkelt. En kund trycker på vikten av att inte 

ändra för mycket i verktygen som används då det upplevs vara svårt att hantera 

sådana förändringar.  

 

”Jag är ju jordbrukare och mitt arbete är att producera, jag ska inte sitta 

vid datorn och därför så tror de ibland att vi är duktigare än vad vi är.” 

(Kund C) 

 

Med tillgång till informationen digitalt blir det lättare för kunderna att ta beslut, då en 

snabb kontroll enkelt kan göras på egen hand. Kunderna framhäver dock att den 

största skillnaden ligger i hur snabbt de får fram informationen. En kund upplever att 

arbetet med att ta fram informationen digitalt är densamma som att göra det i 

pappersform och att fördelen med det digitala är att informationen kan kommas åt 

var som helst. En annan kund upplever att problem i pappersform kan lösas på egen 

hand men om det blir fel i ett digitalt system hamnar problemlösningen hos konsulten 

eller kanske konsultens konsult. Kunderna upplever det också vara värdefullt att 

kunna göra egna analyser för att kontrollera hur det går för verksamheten, men att 

fördelen ligger i att de har tillgång till sin konsult om de behöver hjälp.  

 

Den tid och energi som kunderna upplever att de behöver lägga ner på tjänsten 

upplevs av majoriteten ha minskat. Minskningen är än så länge inte jättestor men den 

är ändå märkbar. Precis som i redovisningstjänsten så upplevs den tillgänglighet som 

möjliggörs av digitaliseringen vara den absolut bästa enligt kunderna.  
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”Som egen företagare är man ju på sitt företag nästan 24/7, man kan gå 

och lägga sig en kväll och fundera på om fasen gör jag nu rätt, koppla upp 

telefonen och titta och få kontroll på nån faktura eller så, det gick ju inte 

innan. Sen om det är positivt eller negativt att man inte släpper det, det 

kan man ju diskutera.” 

(Kund C) 

 

Åtkomst till material och redovisning på ett enkelt och bra sätt upplevs ge en större 

känsla av kontroll. Den ökade flexibiliteten och tillgängligheten upplevs inte vara ett 

stressmoment utan snarare tvärtom. Om de inte har enkel tillgång till material 

upplevs det vara stressande. Tillgång till realtidsinformation upplevs vara ganska 

värdefullt av kunderna. Många kunder uppger att de frekvent använder den 

information de hittar i MittKontor för att ta bra beslut. Delning och förmedling av 

material upplevs vara enkel och smidig trots det sker detta i många fall inte alltid 

digitalt.  

 

Stor del av kommunikationen sker via digitala kanaler, vilket upplevs av många 

kunder fungera bra och är en viktig möjlighet. Återigen så upplevs det viktigt att 

kommunikationen sker endast via en eller två kanaler enligt överenskommelse. 

Personliga möten upplevs vara värdefullt men eftersom det för många sker mer 

sällan så varierar kundernas åsikter. Att kunna komplettera fysisk rådgivning med 

rådgivning via telefon och mail upplevs även det vara ganska värdefullt. En del 

kunder upplever att relationen med konsulten förstärkts på grund av tätare kontakt. 

Andra kunder upplever att relationen egentligen försvagats för att personkemin går 

förlorad med digitaliseringen. En kund påpekar dock att digitaliseringens påverkan 

på relationen kan verka ha en negativ utveckling men att det för kunden personligen 

inte är några bekymmer och att det fungerar bra ändå. Det finns även kunder som 

inte upplevt någon påverkan på relationen av digitaliseringen och uppger att den 

alltid varit densamma.  

 

4.4 Processen för fastighetsförmedling 

LRF Konsult är en av de största fastighetsförmedlarna i Sverige när det kommer till 

lantbruks- och skogsfastigheter. Vid enstaka tillfällen är det även hästgårdar och 

villor men det är främst i fall då säljaren är en befintlig kund. Anledningen till att 

LRF Konsult är en stor aktör inom lantbruks- och skogsfastigheter beror på att 

mäklarna oftast har utbildning även inom dessa områden. Eftersom fastigheterna ofta 



  
 

58 

är stora krävs mycket arbete för varje enskild fastighet, vilket en mäklare menar 

bidrar till en närmare relation med säljaren.  

 

Första steget i processen vid fastighetsförmedling är att säljaren kontaktar en mäklare 

angående försäljning av sin fastighet. Mäklaren tittar på kartor och annat material 

som finns över fastigheten för att sedan besöka fastigheten och göra en bedömning. 

När detta är gjort tar fastighetsmäklaren kontakt med säljaren och försöker 

tillsammans få fram vad denne vill få ut av försäljningen. Tidsaspekten i processen 

blir en viktig faktor då det kan vara olika mellan säljarna då en del vill sälja så fort 

som möjligt medan en del vill fundera på affären. Nästa steg är att upprätta ett 

förmedlingsuppdrag vilket innebär att mäklaren och säljaren bestämmer formerna för 

hur försäljningen ska gå till och hur stort förmedlingsarvodet är. Alla säljare måste 

vara med och godkänna men hur involverade de är i processen i övrigt varierar. En 

del säljare vill ha information löpande om hur det går medan andra lämnar allt ansvar 

och arbete till mäklaren tills dess att kontrakt skrivs. 

 

Mäklarna arbetar främst i ett molnbaserat program som heter Mspecs vilket 

underlättar arbetet för mäklarna i hela processen. När mäklare och säljare kommit 

överens börjar själva arbetet med fastigheten då offentliga uppgifter, kartmaterial och 

alla andra uppgifter som finns om fastigheten grundligt tas fram. En del information 

om fastigheten måste mäklaren få via intervju med säljaren. När dessa steg är gjorda 

skapas en fastighetsbeskrivning som bland annat används till annonsering. I 

annonseringen finns även slutdatum för när anbud senast måste gjorts. I de flesta fall 

läggs fastigheten ut på den öppna marknaden och när det görs använder mäklarna lite 

olika metoder. Det är dels genom tidningsannonser och vykort till grannar i området, 

men främst på LRF Konsults hemsida som även är kopplad till Hemnet där annonsen 

når flest intressenter. Anledningen till att vykort skickas ut till grannarna i 

närområdet är på grund av att det är ganska vanligt att de som köper skogs- och 

lantbruksfastigheter oftast äger liknande fastigheter i området. 

 

Budgivningen genomförs via telefon eller sms varpå en slutlig köpare utrönas. Sedan 

skrivs köpekontrakt där mäklaren agerar som en oberoende part för att tillvarata 

säljarens och köparens intressen i de omfattande beslut som inkluderas. Avtal mellan 
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LRF Konsult, säljaren och köpare måste utgöras av ett fysiskt papper, dels på grund 

av interna rutiner men också på grund av att lagar och regler kräver det.  

 
4.4.1 Effekter av digitaliseringen 

Idag går det snabbare att ta fram den information som behövs med hjälp av mail 

jämfört med tidigare då post användes. Förr var mäklaren tvungen att skicka till 

exempel fastighetsbeskrivningen via post till säljaren för godkännande. Säljaren 

förväntades sedan att se över materialet och återkomma med kommentarer till 

mäklaren vilket kunde vara väldigt tidskrävande. Med digitaliseringen har 

tidsåtgången minskat radikalt då material nu skickas via mail. 

 

”Digitaliseringen har ju framför allt gett oss hjälpmedel till att göra det 

smidigare och snyggare än tidigare under tiden vi jobbar och liksom 

lättare att få ut informationen, och som sagt lättare att dela med kund.” 

(Konsult F) 

 

Annonseringen har gått över allt mer till digitala forum och ger större möjligheter att 

nå fler spekulanter än via tidningsannonser. Tidningsbranschen har blivit enormt 

påverkad av digitaliseringen vilket gjort det svårt för tidningar att överleva. 

Tidningarna tvingas ta högre pris för annonsering vilket en mäklare menar på ha 

drivit på användningen av digital annonsering vid fastighetsförmedling. Att helt och 

hållet strunta i tidningsannonser skulle dock kunna innebära att spekulanter i 

närområdet som ofta är köpare av denna typen av fastigheter förbises. Vad som kan 

presenteras i en tidningsannons är mycket mer begränsat till kanske en eller två 

bilder medan hemsidor och liknande med enkelhet kan ha mer än tjugo bilder.  

 

”Mäkleriet har ju verkligen effektiviserats. Jag har varit mäklare i 20 år, 

för 20 år sedan köpte vi ju engångskamera, sen la de över det på en CD-

skiva, sen gick man med CD-skivan och körde in det i datorn för att 

redigera, sen skrev man ut bilderna. Ville man ha A3 fick man skicka iväg 

det, sånt finns ju inte längre.”  

(Konsult G) 

 

Etablerade hemsidor har möjliggjort att spekulanter lättare kan finna fastigheter som 

är utanför sitt närområde vilket kan öka antalet spekulanter. Mäklarna tror inte att 

digitaliseringen i övrigt påverkat spekulanterna i större utsträckning eftersom de 

fortfarande måste åka till fastigheten för att se hur den ser ut. Mäklarna upplever att 

de lägger ungefär samma tid som tidigare på respektive uppdrag. Tidsåtgången till 
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respektive uppdrag borde dock enligt mäklarna vara mindre då 

kommunikationskanaler såsom mail och sms underlättar kommunikationen mellan 

mäklaren, säljare och spekulanter. Anledningen till detta upplevs bero på att samma 

tid krävs för förmedlingen nu som förr då mäklaren arbetar idag själv med hela 

processen. Enligt en mäklare har digitaliseringen ännu inte bidragit till några stora 

kostnadsreduceringar inom fastighetsförmedlingen. 

 

Med digitaliseringen anser mäklarna att de kan leverera en mer pålitlig tjänst, då 

risken att saker missas är mindre. Detta på grund av att tillgängligheten av 

information har ökat i samhället i allmänhet. Det har blivit enklare att få tillgång till 

offentlig information, exempelvis att kunna se fornlämningar och var det finns höga 

naturvärden vilket underlättar för mäklaren vid fastighetsförmedling. 

 
4.4.1.1 Tid och rum 

Ledtiderna i förmedlingsprocessen har kunnat kortas ned radikalt. Det har blivit stor 

skillnad i hur mäklarna använder sin arbetsplats och största fördelen är att mäklaren 

kan befinna sig i princip var som helst. I takt med att mängden papper minskar och 

nyttjandet av molnbaserade program ökar har arbetsplatsens betydelse minskat. Trots 

avmaterialiseringen och digitaliseringen kräver lagar och interna rutiner exempelvis 

att köpekontrakt och andra dokument arkiveras i pappersform. Eftersom sådana 

regleringar inte förändrats är det svårt att ge digitaliseringen mer inflytande i 

processen. Troligtvis kommer köpekontraktet aldrig kunna bli digitala medan alla 

andra dokument borde kunna lagras digitalt. Det anses vara en stor fördel för 

mäklarna att inte behöva hantera så mycket papper eftersom mäklarna ofta arbetar 

från olika kontor. 

 

”Annars är det ju så här att om kunden ringer och så jaha ja den pärmen 

står ju i Ronneby och dit kommer jag inte förrän på måndag alltså till 

exempel, det påverkar ju mycket.” 

(Konsult F) 

 

Kontakten mellan såväl säljare och mäklare som spekulant och mäklare har blivit 

smidigare. Digitaliseringen har hjälpt mäklarna att smidigare kunna nå ut till 

spekulanter och att ta fram snyggare material än tidigare vilket ger ett mer 

professionellt intryck. En annan aspekt som anses ha blivit bättre med 

digitaliseringen är att företagets hemsida ständigt blir bättre. En mobilanpassad 

hemsida underlättar för spekulanterna att hitta intressanta fastigheter, vilket enligt 
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mäklarna har stor betydelse för förmedlingen. Arbetet i molnbaserade verktyg gör att 

mäklaren när som helst och var som helst kan göra tillägg och ändringar i 

fastighetsbeskrivning och annonser. Att mäklaren inte längre är bunden till kontorets 

hårddiskar ses som en stor flexibilitetsfördel. Mspecs har möjliggjort att filer från 

fastighetsuppdraget, fastighetsregistret och lantmäteriet om exempelvis servitut kan 

läsas in i Mspecs, vilket underlättar arbetet för mäklaren. Sådan typ av 

automatisering är vad som förekommer i förmedlingsprocessen. 

 

”Det är ju ingen bulktjänst på det viset, man kan ju inte göra saker alltså 

automatisera saker att någon annan kan tolka och så där utan man måste 

ju fortfarande lägga in, det är ju en ganska kvalificerad tjänst så att det 

måste fortfarande sitta någon och göra och tänka.” 

(Konsult F) 

 

Arbetssättet för mäklarna har därmed förändrats. Från att ha flertalet assistenter som 

satt och skrev ut beskrivningar som sedan postades till spekulanter till att idag nästan 

helt kunna eliminera detta steg. Spekulanter kan idag enkelt hitta 

fastighetsbeskrivningar i sin helhet och behöver inte kontakta mäklaren förutom när 

det gäller att visa sitt intresse eller ställa kompletterande frågor.  

 

För att lägga ett anbud på en fastighet ringde spekulanterna förr till mäklaren, vilket 

krävde att mäklaren var tillgänglig per telefon. Idag sker fortfarande en del av 

budgivningen per telefon men också via sms. Mäklaren och spekulanterna kan på så 

vis lättare kommunicera. Spekulanten är inte beroende av att mäklaren är tillgänglig 

till att svara på samtalet vilket en av mäklarna anser vara fördelaktigt. Digitala 

lösningar som finns och som används inom andra affärsgrenar i LRF Konsult såsom 

signering med mobilt BankId ser en mäklare som möjliga förbättringar vid 

budgivning. Spekulanterna skulle på så vis känna sig säkrare i samband med 

budgivning. En annan förbättringsmöjlighet skulle vara att fler avtal skulle kunna 

göras via mobilt BankId för att minska hanteringen av papper. 

 
4.4.1.2 Kommunikation och relation 

För en del säljare är försäljningspriset väldigt viktigt, medan det för andra säljare är 

viktigare vem som köper fastigheten. Fastighetsaffärerna är oftast stora vilka kräver 

många diskussioner och resulterar i ett flertal frågor vilket mäklarna menar oftast är 

bäst att ta vid personliga möten. Stora beslut måste tas vilket gör det fysiska mötet 

väldigt viktigt enligt mäklarna. God kvalitet på tjänsten upplevs vara när säljaren och 
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köparen känner att allt går rätt till. Eftersom fastighetsförsäljning och -köp i stort är 

engångsföreteelser uppstår det oftast många frågor i processen som mäklaren måste 

hjälpa till i. Eftersom säljarna kanske inte stött på den här typen av försäljning innan 

är det viktigt för mäklaren att förklara nya begrepp och arbeta för att säljaren ska 

känna sig trygg. Parternas trygghet i den hjälp som de får blir också viktigt för 

kvaliteten i tjänsten.  

 

Digitaliseringen har enligt mäklarna inte gjort det svårare att få en bra relation till 

säljarna då den ser likadan ut trots att kommunikationen kanske sker via mail. 

Svårigheten ligger i att mäklaren inte vet hur många spekulanter som besökt 

hemsidan eller åkt ut till fastigheten för att undersöka den vilket gör det svårt att få 

en uppfattning om hur många som har varit intresserade utöver de som faktiskt 

lägger ett anbud. 

 
4.4.2 Kunders uppfattningar om digitaliseringen 

Kunderna upplever att digitaliseringen påverkar fastighetsförmedlingsprocessen 

relativt lite eller inte alls. Flertalet kunder upplever att digitaliseringens påverkan 

skedde en längre tid tillbaka. En fördel som digitaliseringen bidragit med är 

tillgängligheten till fullständigt material. Som köpare behövs inga omvägar om 

mäklaren för att få reda på saker om fastigheter vilket snabbar på processen oerhört 

mycket. Det upplevs vara fördelaktigt att säljare och köpare har samma mäklare, då 

mäklaren får en uppfattning om vad parterna har för åsikter och tankar kring 

fastigheten. På så sätt kan parternas intressen sammanföras på bästa sätt. Kunderna 

anser att digitaliseringen inte påverkar pålitligheten i tjänsten. En kund upplever att 

med dagens teknik som gör att allt går snabbare och blir bättre så är priset för 

tjänsten för högt. Vidare framhävde kunden att det kan så klart vara skillnad mellan 

objekten då de kan vara olika enkla att sälja men att detta borde vara inräknat i priset. 

Med hänseende till teknikutvecklingen framhävs det även att saker som videoklipp i 

annonsen vore värdefullt för köparen, särskilt inom försäljning av skog och mark. 

 

Förmedling av material sker oftast digitalt idag vilket upplevs positivt. En kund 

framhäver att fördelen med att ha nödvändigt material digitalt är att parterna enklare 

kan förbereda sig inför exempelvis möten om de fått materialet innan, vilket även 

tros underlätta för mäklaren. En annan fördel som kunderna upplever med digitalt 

material är att det är lättare för dem att gå tillbaka  och granska material på nytt vilket 
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också anses höja kvalitet på tjänsten. Med digitaliseringen menar kunderna att 

tillgängligheten till mäklaren ökat då de lätt får tag i varandra, samtidigt som det 

blivit allt enklare för kunderna att själva söka upp svar om mäklaren inte skulle 

svara. 

 

Huvudsakligen sker kommunikationen mellan köpare eller säljare av fastigheter och 

mäklaren i fallande ordning via mail, telefon och personliga möten. Det upplevs vara 

fördelaktigt med mailkontakt för att det är på så vis enklare att få kontakt än via 

telefon. Kunderna framhäver att det är värdefullt att ha kommunikationen skriftlig 

för att kunna ha koll på vad som är sagts och vad som gjorts. 

 

”Det bästa är ju att slippa brev som kommer bort i posten och det går 

snabbt och man har det dokumenterat så man kan följa det.” 

(Kund D) 

 

En kund framhävde att det personliga förtroendet är vad som ger hög kvalitet på 

tjänsten. Att träffa mäklaren ses som viktigt, speciellt för den säljande parten. En 

köpare menar att även om personliga möten är viktigt upplevs tillgängligheten till 

beskrivningar och annat material, gärna i realtid, vara viktigare. Mäklaren fyller 

därmed bara syftet av att svara på kompletterande frågor. En kund menar att 

digitaliseringen är bra men att det går inte förbise personerna bakom.  

 

”Jag tycker det fungerar bra som det är just nu, det ska inte vara för 

mycket digitaliserat, man ska ju inte arbeta bort personligheterna.”              

(Kund E) 

 

4.5 Verksamhetsstyrningen på LRF Konsult 

Cheferna upplever att digitaliseringen påverkat målsättningarna som finns inom 

företaget. Det viktigaste övergripande målet för LRF Konsult just nu är ett 

tillväxtmål om att öka antalet nettokunder för att på så sätt kunna möta 

digitaliseringen. Det finns en vision om att den ökade digitaliseringen kommer 

effektivisera företaget men digitaliseringen innebär en stor utmaning för många 

medarbetare. LRF Konsult har olika strategier för att nå sitt tillväxtmål, det är dels 

genom förvärv av andra byråer och att anställa personer som driver en egen 

verksamhet. En annan strategi företaget arbetar med är att bli mer effektiva och jobba 

mer likartat då det idag är ganska stora skillnader i hur medarbetarna arbetar. Enligt 
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en chef blir det då viktigt att inte arbeta i för många olika system då det är 

tidskrävande och tar för mycket energi att hitta rätt material.  

 

En digital strategi som ledningen just nu arbetar med är att de digitala plattformar 

som används ska vara integrerade med andra aktörer såsom skatteverket och 

bolagsverket så kunderna och LRF Konsult ska kunna ha allt på ett och samma ställe. 

En av cheferna tror att satsningarna på en digital marknad var en av anledningarna 

till att ägarna valde att sälja 75 % av bolaget då det i framtiden kommer hända 

mycket i branschen. En av cheferna upplever att det på kort tid förändrats mycket i 

hur tjänsterna levereras. Utmaningen för cheferna och medarbetarna ligger i att 

kunna ta till sig av de ständiga förändringarna samtidigt som det vanliga arbetet ska 

utföras. 

 

Att tänka och arbeta i processer är något som ledningen gör allt mer då 

ledningssystemet nu är uppbyggt i olika processer vilket en av cheferna tror att 

digitaliseringen bidragit till att förändra. Det förändrade synsättet och de digitala 

verktygen har lett till att tjänster paketeras på ett annat sätt än tidigare. När tjänsterna 

paketeras ställs det också högre krav på medarbetarnas kommunikation med 

kunderna. Det blir viktigt för dem att vara tydliga gentemot kunden så att denne 

förstår vad denne betalar för och vad som kommer att kosta extra. 

 
4.5.1 Formell styrning 

Till följd av digitaliseringen har en del omstruktureringar gjorts, det har blivit större 

regioner såsom södra, norra, västra och östra, samtidigt som kontorsenheterna har 

blivit mindre. Idag består enheterna av mellan fyra och sju kontor och det är kontoren 

som tillsammans träffas för att ta beslut om mål och strategier för den egna enheten. 

En chef menar att omstruktureringen lett till mer decentraliserade beslut. Från att ha 

haft stora möten med 20-25 chefer är det nu fem till sex chefer vilket ses som en 

fördel då åsikter och synpunkter kan lyftas på ett annat sätt. En chef upplever detta 

som både positivt och negativt, det var värdefullt att träffa de andra cheferna och få 

en insikt i hur det går för andra kontor runt om i regionen men att nuvarande upplägg 

möjliggör närmare samarbete med andra kontor och högre chefer. 

 

Planeringen som kontinuerligt görs influeras allt mer av kundtänk och 

digitaliseringen i företaget. Det finns en strävan mot att försöka arbeta mer proaktivt 
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och föregå kunden så att det är medarbetarna som föreslår lämpliga tjänster. För att 

göra det möjligt ligger det mycket analysering och planering bakom. En chef menar 

att kundtänket blir särskilt påtagligt då cheferna oftast själva har en viss andel 

kundarbete. Vidare framhävs att det förväntas att planeringen som kommer från 

huvudkontoret har ännu mer integrerat digitaliseringen och kundtänk då de har en 

bättre överblick över företaget. För planering på kontorsnivå innebär digitaliseringen 

att stort fokus behöver läggas på den tid det tar att omvandla en traditionell kund till 

en digital. Mycket är engångsuppgifter men det ska kunna pareras med de vardagliga 

uppgifterna som medarbetarna gör.  

 

Diskussioner om prissättningen för tjänsterna har med grund i effektivisering av 

processer börjat växa fram. Det förväntas gå från att vara baserad på antalet timmar 

till att vara värdebaserad, att kunden betalar vad tjänsten är värd och inte hur många 

timmar konsulten lagt ner. En chef tänker att priset på tjänsterna i sig kanske inte 

kommer förändras beroende på vad priset baseras på eftersom det i grund och botten 

är samma tjänst som utförs. 

  

Digitaliseringen förväntas av en chef leda till mer realtidsuppföljningar. På så sätt 

blir det lättare att vara proaktiv och föreslå förändringar. Ett annat tänk förväntas 

infinna sig då större och bättre kontroll är möjlig. Nyckeltal kan följas upp på ett 

annat vis och mängden nyckeltal kan öka.Chefernas arbetsuppgifter har förändrats 

över tid och förväntas göra det ännu mer framöver då allt förändras i allt snabbare 

takt. När enklare uppgifter automatiseras menar en chef att även styrningsfrågorna 

kommer ändra karaktär. Det kommer vara mer taktiska och strategiska om hur 

kontoret ska kunna utvecklas och om hur de fysiska kontoren ska utvecklas för att 

främja måluppfyllelsen av företagets mål.  

 

”När jag började som chef, vi pratade ju inte om att jag som chef skulle 

jobba med controlling och uppföljning av medarbetare eller andra chefer, 

nu är det ju så, eller att jag som chef skulle jobba aktivt med förvärv eller 

rekrytering av medarbetare och kunder.” 

(Chef A) 

 
4.5.1.1 Prestationsmätningar 

Ledningens uppsatta mål för verksamheten utgörs av tillväxt, resultat, antal digitala 

kunder och Net Promoter Score, NPS, som kallas kontrollkort. Utifrån ledningens 
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mål sätter kontoren lämpliga målnivåer till de övergripande målen i respektive kort. 

Resultatmålet sätts och följs upp utifrån budgeten. Antalet digitala kunder mäts 

genom antalet kunder som köper någon digital tjänst som är ett relativt nytt mål som 

inte fanns för tre, fyra år sedan. En chef menar att detta mål tillkommit på grund av 

digitaliseringen. Åtskillnad görs inte på grad av digitalisering eller mellan lönsamma 

och olönsamma digitala kunder med dagens mått vilket en chef upplever som en lite 

förenklad variant. Genom att utveckla måttet i framtiden finns förhoppningar om att 

bättre kunna styra verksamheten. Det sista fokusområdet är NPS som utifrån 

kundutvärderingar ger en indikation på hur nöjda kunderna är och hur angelägna de 

skulle vara att rekommendera LRF Konsult till någon annan. Kundundersökningen 

skickas regelbundet via e-post ut till kunderna, ofta i anslutning till fysiska möten för 

att undersöka bemötande, engagemang, prisvärdhet, med mera. Är någon kund 

missnöjd betonar en av cheferna att det är viktigt att de kontaktar kunden och 

diskuterar kundens åsikter. Återkopplingen sker sedan ända ner på medarbetarnivå. 

Målen är de samma för hela verksamheten men beroende på kontorens olika 

förutsättningar är måltalen satta utifrån varje enskilt kontor. 

 

För att nå de övergripande målen och kontrollkorten används olika styrkort. Ett 

styrkort mäter andelen rådgivning vilket önskas öka för att hantera digitaliseringen, 

då mer avancerad rådgivning anses inte lika lätt bli utkonkurrerad av digitala 

verktyg. Ett annat styrkort utgörs av mätningar på förvärv, alltså hur många förvärv 

av andra redovisningsbyråer, anställa nya medarbetare som tar med sig sina kunder 

eller genom bra utfört arbete som lett till goda rekommendationer från andra kunder. 

För att täcka det volymtapp som kan uppstå om arbetet blir mer effektivt måste 

företaget få in fler kunder, därför utgörs ett styrkort av säljaktivitet och prospekts. Ett 

styrkort som vuxit fram mycket beroende på digitaliseringen är det som benämns 

som effektivisering och automatisering. Måttet som används för att mäta 

effektivisering och automatisering bygger på en fiktiv medarbetare som uppskattats 

med grund i hur många kunder en fiktiv medarbetare kan hantera. Detta kan beräknas 

som antalet kunder delat med antalet heltidstjänster. En chef är något kritisk till 

måtten på grund av att antalet kunder som kan hanteras är starkt beroende på hur stor 

kunden är. 
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”Vissa av dem här målen kan va lite fyrkantiga ibland kan jag känna så 

just det här är inget jag fokuserar direkt på att utvärdera medarbetarna 

utefter egentligen men det är ju mål som tas fram av ledningen för att 

styra mot att bli mer effektiva så det är ju en bra tanke sen är det ju inte 

alltid lätt att sätta mål som är lätta att följa och få statistik på och så.” 

(Chef B) 

 

 
Figur 4.1 Illustration av LRF Konsults kontroll- och styrkort (Källa: Egen). 

 

För kontroll och måluppfyllelse görs uppföljningar av alla prestationsmåtten varje 

månad och rapporteras huvudsakligen till ledningen. Utfallen av samtliga 

prestationsmått presenteras och diskuteras med medarbetarna vid månatliga 

kontorsmöten. Prestationsmätningarna har genom åren fått större del i uppföljningen 

då kontroll-/styrkorten tidigare var ett verktyg bland många andra medan de nu är det 

mest väsentliga. Debiteringsgrad och finansiellt resultat har länge varit en del av 

uppföljningen medan mått om kunder och digitala tjänster vuxit sig allt viktigare 

med tiden. Cheferna upplever det vara bra att mer mäts och följs upp på kontoren 

samt att de mer på egen hand kan samla information och analysera aktuell situation 

vilket möjliggör bättre beslut. 

  

Målen bryts även ned på medarbetarnivå. Målnivåerna för medarbetarna kan variera 

ganska mycket mellan individerna. Vilket till viss del beror på att vissa tjänster anses 

vara lättare att öka kundstocken på. Beroende på affärdområde sätts olika höga mål 

då en chef menar att exempelvis redovisningstjänsten är mer trögrörlig. Konsulterna 

som arbetar med redovisning har därmed fått lite lägre mål än jurister, mäklare och 

rådgivare. Även antalet förlorade kunder mäts och följs upp vilket en chef påpekar 

självfallet inte är ett mål men som kräver uppföljning och analys. Uppföljningen av 

medarbetarna sker genom medarbetarsamtal kvartalsvis eller mer kontinuerligt om 

det finns behov av det. 
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En chef har uppfattningen om att medarbetarna traditionellt sett har varit relativt fria 

gällande arbetssätt vilket verkar uppskattas. Något motsägelsefullt menar dock en 

chef att denne upplever att verksamheten kommer styras allt mer genom ett mer 

rutiner och ett mer enhetligt arbetssätt, vilket delvis är på grund av digitaliseringen. 

En balansgång mellan det fria och kreativa samt rutiner och normer måste infinnas 

för att uppnå de bästa förutsättningarna. Utvecklingen av digitala arbetssätt förväntas 

leda till att arbetet ska vara mer överlämningsbart från konsult till konsult. 

  

”Så det känner jag och det har jag ju också som en stor uppgift då också 

att få folk att jobba mer enhetligt och följa de instruktioner om dem som vi 

har och sen kommer vi ju till lagstiftning och sånt här kring det att vi 

följer lagstiftning alltså då dels att vi följer branschnormer. ” 

(Chef B) 

 

Digitalt arbetssätt handlar enligt en chef helt enkelt om överlevnad. För att kunna 

vara ett stort företag, växa och vara i framkant krävs det mod att prova nya saker. Att 

vissa inom företaget trivs bäst i en viss typ av miljö eller med ett visst arbetssätt 

måste försöka överbyggas och att balans däremellan skapas. En chef menar även på 

att det inte går att vänta med att prova något nytt bara för att det kan komma en nyare 

version, för det kommer alltid komma en nyare och bättre version.  

  

”Vissa tror det blir bättre bara jag inte är först. Men det blir inte bättre, 

man ska inte vara först ut men man ska absolut inte vara sist på banan, då 

blir man ju omkörd.” 

(Chef A) 

 
4.5.2 Informell styrning 

Företagets värderingar att vara engagerade, arbeta proaktivt och vara affärsmässiga 

symboliserar hur de vill uppfattas utifrån men ligger också till grund för hur företaget 

agerar och styr medarbetarna. Företagets värderingar byttes eller bytte inriktning för 

några år sedan vilket enligt cheferna delvis kan bero på digitaliseringen. Till exempel 

har fokus på kundvärde och vad kunden efterfrågar idag blivit mer framträdande i de 

nya värderingarna. En chef menar att värderingarna är väldigt viktiga i företaget, inte 

minst på grund av att det ägts av LRF. Med ny majoritetsägare är det oklart om 

värderingarna kommer förändras.  

 

Via värderingen om engagemang framhävs att tillgängligheten blivit bättre. 

Tillgängligheten har fått större betoning av digitaliseringen vilket medför att bland 
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annat uppmärksamheten kring medarbetares arbetssituation ökat. Arbetet blir allt 

enklare att ta med sig hem vilket på ett vis skapar en del stress. Visst överväger de 

positiva sidorna med den ökade flexibiliteten men medarbetarnas vanor gällande 

mailhantering och liknande kan komma att bli viktigare för cheferna att ha koll på. 

Än så länge har digitaliseringen dock inte lett till att medarbetarnas tid på kontoret 

minskat i större utsträckning på grund av kundmöten, fysiska förutsättningar och 

gemenskapen. 

 

Cheferna tycker att värderingarna är viktiga grundpelare för kulturen som upplevs 

vara stark inom företaget. Kulturen grundar sig mycket på den frihet, ansvar och 

självstyre som medarbetarna har över sitt arbete och sina kunder. Det upplevs finnas 

en god gemenskap mellan kollegorna som är viktig att värna om. Digitaliseringen 

upplevs påverka kulturen på så vis att förändringar sker i allt snabbare takt. 

Medarbetare som varit mer skeptiska och tveksamma till nya saker upplevs nu har 

börjat ta till sig att det inte längre är möjligt att stå emot förändringarna om de ska 

jobba kvar i företaget. Nya medarbetare som direkt lär sig de nya arbetssätten 

upplevs ha en positiv inverkan på kulturen. En chef framhäver att det med 

förändringar som digitaliseringen för med sig är viktigt att föregå med gott exempel. 

Att själv komma med nya förslag, använda nya verktyg, föra mötesanteckningar på 

laptop istället för på papper blir viktigt för att hela tiden sända rätt signaler till 

medarbetarna.  

 

4.5.2.1 Motivation 

Självstyre för att främja innovation och kreativitet upplevs vara särskilt viktigt för att 

vara bra rådgivare. Som rådgivare förväntas man vara kreativ och komma med 

lösningar och vara förändringsbenägen. Sen är det ju alltid upp till kunden vilket 

alternativ som denne väljer men konsultens förmåga att förmedla och kommunicera 

alternativen upplevs viktigt. Genom digitaliseringen och nya mätetal som fokuserar 

på antalet digitala kunder har fokus på vad som säljs blivit mer viktigt. Det blir upp 

till cheferna att ta reda på vad som resulterar i att vissa konsulter har många digitala 

kunder medan andra knappt har någon. Trots att det delegeras mycket ansvar direkt 

till konsulterna så framhäver en chef att de ofta arbetar tillsammans på grund av 

erfarenheter, arbetsområden och varierande intresse av digitala lösningar. 

 



  
 

70 

”Vi har ju dem som jobbar långt framme i digitaliseringen och är duktiga 

på det här och som också gärna hjälper dem som har lite svårare för det 

men som kanske ändå vill lära sig det. Alltså att man arbetar intill 

varandra, att man inte delar upp det, att där borta sitter dem som inte är 

digitala och där sitter dem digitala utan att alla verkligen hamnar i det på 

något sätt och att man hjälps åt.” 

(Chef B) 

Genom att möjliggöra samarbeten mellan konsulterna finns förhoppningarna om att 

kunna kompromissa fram optimala kundlösningar. Det upplevs stundvis finnas en 

viss diskrepans mellan hur ledningen anser hur medarbetarna ska jobba och hur dem 

faktiskt jobbar. Sett till digitaliseringen gäller det enligt cheferna att försöka vara så 

flexibla och anpassningsbara som möjligt. Kunden och vad kunden efterfrågar måste 

också räknas in ekvationen. Då inte alla kunder efterfrågar de digitala tjänsterna blir 

det en stor utmaning för kontoren att framöver kunna hantera båda världarna.  

 

”Inte den starkaste som överlever utan den mest förändringsbenägna.”  

(Chef A) 

 

Digitaliseringens påverkan på företaget leder självklart till att diskussionen om 

digitala verktyg förs frekvent mellan chef och medarbetare. Coacha, följa upp, 

uppmuntra och lyfta fram goda exempel blir en viktig uppgift för cheferna för att 

styra medarbetarna. Hur cheferna på bästa sätt ska kunna leda och motivera 

medarbetarna upplevs krävas en längre tid för cheferna att lära känna och förstå de 

enskilda medarbetarna. En del trivs bäst med att arbeta helt självständigt och få 

återkoppling en gång i kvartalet medan andra vill ha daglig kontakt och närvaro av 

chefen. Det viktigaste för cheferna blir därför att anpassa sina rutiner utefter de 

enskilda medarbetarna. 

 

På grund av chefernas egna kundarbete blir de ofta väldigt integrerade i kontoret och 

medarbetarna och kan enklare relatera till de utmaningar som medarbetarna står 

inför. En chef menar även att det ibland kan vara svårt att förstå varför vissa inte ser 

förändringar som denne själv ser på det. Genom att vara närvarande på kontoret och 

ha regelbundna möten blir det möjligt att föra diskussioner för att bättre förstå 

varandras synsätt. En chef menar att dynamiken och stämningen på kontoret kan 

hållas god på grund av dess storlek. 
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Möjligheten att kunna påverka och vara delaktig i det som bestäms framhålls vara 

viktigt för såväl sammanhållningen som för motivationen. Förslag till förbättringar 

och förändringar kan framföras i ett ärendesystem, på möten eller direkt via närmsta 

chef. Ledningen vet inte alltid lika mycket som medarbetarna vilket gör det viktigt 

att deras idéer och förslag också lyfts fram. Sen är det inte alltid idéerna är 

genomförbara på grund av kostnads- och praktiska skäl. En chef framhäver att 

särskilt nyanställda ifrågasätter arbetssätt och ger förslag på andra alternativ, vilket 

blir viktigt då det ibland kan vara svårt att se över invanda rutiner. 

 

För att hantera och uppmuntra till förändring genomförs utbildningar kontinuerligt, 

både via fysiska träffar och e-learnings. Det är delvis upp till medarbetarna själva att 

ta ansvar för sin kompetensutveckling genom att läsa på om nyheter med mera. Hur 

mycket och vad medarbetaren tar till sig varierar mellan medarbetarna. En chef 

menar att utbildning och kompetensutveckling är områden som de kan förbättras 

inom. Även vikten av att informera medarbetarna lyfts som viktiga vid förändringar 

som kan komma att ske framöver.  

 

”Ingen kan ju missa att digitaliseringen har kommit för att stanna.”  

(Chef A)  
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5 Analys 
I syfte att besvara studiens frågeställningar analyseras det empiriska resultatet 

utifrån referensramen. För tydlig presentation av analysen har strukturen för kapitlet 

tar utgångspunkt i den konceptuella modell som tidigare presenterats. Först 

presenteras allmänt om digitaliseringen i LRF Konsult för att följas av de tre 

värdeskapande processerna. Vidare följer diskussionen om företagets 

verksamhetsstyrning och hur den påverkas av digitaliseringen. 

 
5.1 Digitaliseringen på LRF Konsult 

LRF Konsults verksamhet står nu i och inför förändringar på grund av ny digital 

teknik som tas fram (Heickerö 2005). Den ursprungliga affärsmodellen har för 

verksamheten i dagsläget inte förändrats i någon markant utsträckning utan 

tjänsteutbudet är i stort oförändrat av digitaliseringen. Saunila, Rantala och Ukko 

(2017) samt Neus, Buder och Galdino (2017) menar dock att tjänsteutbudet borde ha 

ändrats med digitaliseringen då det lett till förändringar i hur värde skapas. LRF 

Konsult erbjuder olika tjänster som kan kategoriseras till olika branscher och 

digitaliseringen har olika påverkan i dessa. Anledningen till detta kan vara successiv 

implementering av digitala verktyg i företagets olika processer vilken enligt Cianni 

och Steckler (2017) är ett tillvägagångssätt att ta till sig digitaliseringen. Kunderna 

inom redovisning och rådgivning har den senaste tiden direkt påverkats betydligt mer 

än fastighetsförmedlingens kunder som mer indirekt påverkas av digitaliseringen. 

När omvärlden förändras menar Lindvall (2011) och Samuelson (2013) att även 

verksamhetsstyrningen borde påverkas.  

 

Digitaliseringens påverkan på de värdeskapande processerna i LRF Konsult och 

effekterna de gett är första frågeställningen som ämnas besvaras i studien. Detta görs 

med utgångspunkt i studiens konceptuella modell och referensramen som tidigare 

presenterats. Följande kommer därför process för process att diskuteras utifrån vilken 

påverkan digitaliseringen har på processen och vilka effekter det gett.  

 
Figur 5.1 Värdeverkstadsmodell (Källa: Egen bearbetning av Roos et al. 2004). 
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5.2 Värdeskapande process för redovisning 

Branschen för redovisning sägs enligt Kairos Future (2016) stå inför ett 

paradigmskifte vilket också upplevs av konsulterna vara fallet. Processen för 

redovisningstjänsten har de senaste åren förändrats i form av ett nytt molnbaserat 

bokföringsprogram, EkonomiOnline och en digital plattform, MittKontor. Drew 

(2014) och Nixon (2015) menar att det är ett viktigt steg för redovisnings- och 

rådgivningsbyråer att börja nyttja molnbaserade program för att kunna hantera 

förändrade kundpreferenser och ökad konkurrens. Processens syfte är i grund och 

botten samma som tidigare men det har tillkommit syftet att producera 

realtidsinformation vilket ger ett mervärde. 

 

Woodruff och Gardial (1996), Zeithaml (1998) och Ewerman (2015) menar att 

kundvärde och kundens upplevelse av värdet till stor del beror på kundens initiala 

förväntningar. När hjälp efterfrågas innehar kunden förväntningar på vilket värde 

denne kommer få ut av processen vilket kan vara högre eller lägre än vad som kan 

levereras. Det blir därför viktigt för konsulten att tydligt förmedla och kommunicera 

till kunden vad som är möjligt att genomföra för att forma tjänsten som levereras. 

Hur väl LRF Konsult kan leva upp till förväntningarna är det som enligt Woodruff 

och Gardial (1996), Zeithaml (1998) samt Ewerman (2015) avgör det totala 

kundvärdet. Det är dock viktigt att komma ihåg att värdeerbjudandet endast är ett 

löfte om potentiellt värde som kunden kan realisera i processen genom att kundens 

resurser aktivt används tillsammans med leverantörens resurser (Wikström 1994). 

 

LRF Konsult erbjuder småföretagare hjälp med redovisning av deras verksamhet i 

första hand för att kunderna är tvungna till det enligt lag. Andra anledningar till 

varför företagare köper tjänster kan enligt Axelsson (1998) bero på att kunden inte 

vill genomföra tjänsten själv då denne vet att någon annan kan utföra tjänsten 

billigare, mer effektivt och med högre kvalitet. Faktorerna som bidrar till att kunden 

väljer att köpa en tjänst synliggör på ett tydligt sätt den kunskap som konsulterna 

faktiskt besitter. Konsulterna har kompetens och resurser att till en viss kostnad 

(Axelsson 1998) hjälpa kunden vilka är viktiga värdedrivande komponenter för kund.  

 
5.2.1 Första mötet 

Vid första mötet identifieras vilka problem som finns och möjliga lösningar på 

problemen. Det är viktigt för konsulten att lyssna på kundens behov och tydligt 
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kommunicera tjänstens innehåll och möjligheter. På vilket sätt konsulten 

kommunicerar med kunden har stor effekt på tjänstekvaliteten (Grönroos 1992). 

Tjänsten kan med de utvecklade digitala verktygen säljas in som väldigt enkel då 

mallar och förinställningar kan förenkla arbetet vilket kan minska den uppoffring 

som krävs i form av tid och energi vilka framhävs av Lai (1995). Det är viktigt att 

konsulten förmedlar vad redovisningen faktiskt innebär då den trots digitaliseringen 

ska resultera i samma sak som tidigare. Om konsulten lyckas förmedla tjänsten på 

rätt sätt kan LRF Konsult få rätten att tillsammans med kunden vara problemlösare 

för kundens redovisning. En del av problemlösningen handlar om arbetsfördelningen 

i processen. Andersson och Larsson (2006) menar att vem som ska göra vad, när det 

ska utföras och hur det ska göras är viktiga delar i hur kundvärdet skapas varpå 

uppdragsupplägget blir en viktig del för tjänsten. 

 

Kundens förväntningar på tjänster har enligt Connor (2015) ändrats med 

digitaliseringen vilket gjort att kunderna nu eftersträvar integrerade lösningar, 

enkelhet i användning och att tjänsten är kundanpassad. På grund av digitaliseringen 

kan kunden vara mer involverad i processen vilket ger effekten av att kunden får mer 

insikt i och kontroll över processen (Ewerman 2015) men även i dennes verksamhet. 

Att kunden kan vara mer involverad i processen ses av merparten som positivt men 

det innebär dock även en utmaning för LRF Konsult. Värdet som förmedlas av LRF 

Konsult idag har förändrats med digitaliseringen och kommer ändras mer i framtiden 

för att kunna behålla och attrahera nya kunder (Corkern, Kimmel & Morehead 2015; 

Bhansali 2016).  

 

Digitaliseringen har resulterat i fler valmöjligheter för kunden i processen. Idag är 

det möjligt att ha all redovisning helt digital, vilket många kunder och konsulter 

anser vara fördelaktigt. Oavsett om det är en är ny eller befintlig kund kan denne 

välja vilket arbetssätt som passar bäst. Om kunden vill ändra arbetssätt i processen 

kan det medföra extra uppoffringar, exempelvis investering i teknik och tid. Som 

Gale och Wood (1994) samt Goodstein och Butz (1998) menar måste värdet 

överstiga uppoffringen vilken kunden behöver avgöra. I samband med val av 

arbetssätt kan engångskostnader tillkomma, därmed är det viktigt att konsulten 

förmedlar vad arbetssättet innebär både vad gäller tid, pengar, risk och 
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kraftansträngning (Lai 1995). Kunden måste avgöra om den extra uppoffringen är 

värd att genomgå för att senare få ut en högre nytta.  

 

När uppdragsavtalet för nya kunder är upprättat ska konsulten föra in kunden i de 

olika interna systemen. Enligt konsulterna innebär detta steg i processen mycket 

administrativt dubbelarbete då samma uppgifter om kunden ska läggas in i flera olika 

program. Som Ewerman (2015) framhåller är det viktigt att konsulterna inte lägger 

sin tid på icke-värdeskapande aktiviteter vilket detta moment ger upphov till. Om 

icke-värdeskapande aktiviteter kan elimineras frigörs tid för konsulterna som kan 

nyttjas på bättre sätt vilket kan bidra till ett ökat kundvärde. De interna systemen 

påverkar inte kunden i direkt mening men som en effekt av tiden konsulten lägger på 

icke-värdeskapande används inte företagets resurser optimalt. Med tanke på att det 

blivit enklare för kunden att byta tjänsteleverantör (Andersson, Axelsson & 

Rosenqvist 2013) är det ännu viktigare att resurserna används effektivt. En konsult 

upplever att LRF Konsult klarat sig hittills med digitaliseringen på grund av lojala 

kunder. Om kunderna upplever att de offrar mer än de får är det möjligt att företaget 

inte längre kan leva lika mycket på lojaliteten framöver. 

 

Stegen som gåtts igenom kan liknas vid de fyra första stegen i Roos et als. (2004) 

värdeskapande process. Stegen för redovisningsprocessen är relativt integrerade och 

påverkas hittills inte i stor utsträckning av digitaliseringen mer än att det är flera val 

som måste förmedlas och fler beslut kunden måste ta. Valmöjligheterna angående 

arbetsfördelning, program och förinställningar har ökat varpå eventuella 

engångskostnader kan uppstå som kunden måste ta ställning till. De inledande stegen 

i processen är viktiga för implementeringen av lösningen men också det fortsatta 

samarbetet mellan parterna och upplevda kundvärdet.  

 
5.2.2 Implementering av vald lösning 

När upplägget klargjorts tillsammans med kunden fortskrider processen med det 

faktiska redovisningsarbetet, det vill säga implementeringen av vald lösning (Roos et 

al. 2004). Det största som hänt på grund av digitaliseringen de senaste åren är att 

LRF Konsult börjat nyttja EkonomiOnline. Såväl konsulter som kunder upplever att 

EkonomiOnline har flertalet fördelar varav en av dem är enkelhet. Flertalet kunder 

uppger att enkelhet är viktigt för tjänsten vilket stämmer överens med Andersson, 

Axelsson och Rosenqvist (2013), Connor (2015) samt Larsson och Viitaoja (2017) 
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som menar att enkelhet har vuxit i betydelse. En effekt av detta har blivit att kunder 

väljer att göra merparten av bokföringen själva. Trots enkelheten framhävs det av 

konsulter att grundläggande kunskaper om redovisning inte får bortses ifrån i all den 

upplevda enkelheten. 

 

För kunder som tidigare inte skött redovisningen men som nu vill göra det själv och 

även mer digitalt innebär det en inkörningsperiod då det kan krävas tid för 

upplärning vilket enligt Lai (1995) innebär en uppoffring för kunden. Uppoffringen i 

samband med inkörningsperioden varierar beroende på kundens utgångsläge. Oavsett 

tidigare upplägg på redovisningsarbetet kan konsulten hjälpa till med att lägga över 

nödvändigt material i EkonomiOnline, göra förinställningar, mallar och lära upp 

kunden. Omställningen till ett mer digitalt arbetssätt är en engångsföreteelse som kan 

ses som tidskrävande för båda parter. Det är viktigt att konsulten förmedlar att 

uppoffringen tillfälligtvis kan vara högre än nyttan men att nyttan för kunden i 

framtiden ökar. Om kunden inte ser nyttan med omställningen varken på kort eller 

lång sikt uppstår risken att arbetssätt inte ändras. Uppoffring enligt Khalifa (2004) 

och Lai (1995) innebär fysisk ansträngning som kunden gör, men i detta fall kan det 

vara värt att framhäva även den psykiska ansträngning som det innebär för kunden. 

 

Enkelheten i användningen av nya verktyg är positivt ur kundens synvinkel men 

samtidigt kan effekten av enkelheten leda till att kunden tar på sig för stort ansvar. 

Behärskar inte kunden arbetet kommer det resultera i att risken för fel ökar och mer 

hjälp från och/eller mer arbete för konsulten krävs. Automatiseringen förväntas skapa 

bättre kvalitet (Nationalencyklopedin u.å. a) men än så länge är det bara en liten 

andel av arbetet som går att automatisera. Mänskliga faktorn har därför effekt i 

arbetet vilket leder till oavsiktliga fel av olika anledningar. Konsult A upplever att 

handpåläggning är för stor i arbetet idag varpå frågan om det beror på interna eller 

externa begränsningar väcks. Skapar programmen restriktioner eller är det kunderna 

som upplever att uppoffringen som behövs för mer automatisering är större än den 

nytta det bidrar med. 

 
5.2.2.1 Arbetet i processen 

En fördel med molnbaserade lösningar är enligt Dimitriu och Mateia (2014) att 

gemensamt arbete i samma projekt eller dokument är möjligt. Kunden och konsulten 

kan vara mer integrerade och aktiva i processen för värdeskapandet vilket enligt 
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Prahalad och Ramaswamy (2004) är en effekt av att processen blivit mer digital. 

Detta är något som uppmärksammats ha stor påverkan på kundvärdet. Som en effekt 

att arbeta i samma program samtidigt har det blivit enklare att mer aktivt samarbeta 

till skillnad från tidigare när programmen var bundna till en specifik hårddisk. Som 

en effekt av att kunden har möjlighet att göra mer arbete själv och detta görs bör det i 

sin tur påverka priset, den uppoffring (Gale & Wood 1994) som kunden behöver 

betala. Dock kan det innebära mer tidsuppoffring (Lai 1995) för kunden. För den 

enskilde kunden är det en högst individuell avvägning om vad som är mest önskvärt 

gällande vilken uppoffring som bidrar med mest nytta och högst totala kundvärde. 

 

För kunder som själva sköter redovisningen blir arbetet i samma program ett särskilt 

värdefullt inslag då konsulten kan på ett mer tillförlitligt och enkelt sätt stödja 

kunden i processen. Om fel eller osäkerhet kring exempelvis en specifik faktura 

uppstår kan konsulten titta på exakt samma saker som kunden samtidigt och guida 

kunden till korrekt lösning. Många kunder känner sig mer trygga med att själv arbeta 

med sin redovisning när konsulten kan gå in och kontrollera och korrigera. För 

konsulten innebär det också att de kontinuerligt kan se över och kontrollera kundens 

arbete för att i slutändan vid bokslut inte riskera att bli medskyldiga till brott. Likväl 

som konsulten kan kontrollera kundens arbete så kan kunden gå in och kontrollera 

konsultens arbete om det sker i ett molnbaserat program. Värdet för kunden i denna 

förändring är att problem kan identifieras och lösas mer efterhand som de uppstår 

vilket resulterar i högre säkerhet i processen samt resultatet av den (Grönroos 1992). 

 

Flexibilitet är enligt Grönroos (1992) en av de parametrar som är viktiga då tjänsten 

levereras till kunden. Som en effekt av digitaliseringen har flexibiliteten ökat 

markant vilket framhävs vara positivt av både konsulter och kunder. Flexibiliteten 

bidrar till effektivitet eftersom konsulten inte förväntas vara på en viss plats vid en 

viss tid. Ett likartat arbetssätt och flexibiliteten medför att konsulterna kan hjälpas åt 

med kunduppdragen för att underlätta arbetet för varandra och kunna betjäna kunden 

oavsett vem som är deras personliga konsult. Konsulterna anser att ökad flexibilitet 

är positivt i arbetet, men att flexibiliteten skulle kunna vara ett stressmoment för 

kunden. Kunderna håller dock inte med om detta då de anser att flexibiliteten är 

bland det bästa med digitaliseringen. Det finns en antydan till att kunderna däremot 

anser att det är konsulterna som borde vara mer stressade, då ökad flexibilitet 
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resulterar i att konsulterna alltid förväntas vara kontaktbara. Parterna har skilda 

åsikter angående vem som tar skada av ökad flexibilitet. Om konsulten förlägger sitt 

arbete utanför de vanliga arbetstiderna finns det dock risk att ett begär hos kunden 

senare blir ett krav som kommer påverka det levererade kundvärdet. 

 
5.2.2.2 Digitalt material  

Avmaterialiseringen som sker i samhället i stort enligt bland annat Parviainen et al. 

(2017) upplevs av många konsulter och kunder som positivt. Att gå direkt till att bara 

ha material digitalt är inga större svårigheter, men att gå från papper och pärmar till 

filer och dokument kan kräva tid till att vänja sig vid. Vissa tycker om att ha saker på 

papper medan andra är ”pappersallergiker”. Vad som är värdefullt kan vara väldigt 

individuellt (e.g Zeithaml 1998; Linn 2002; Skålén 2016) men det finns en indikation 

på att båda sätten upplevs vara gångbara men det är önskvärt att materialet i helhet 

har samma form. En konsult upplever det rörigt om en del är digitalt och en del 

analogt. Risken att missa något på grund av att nödvändigt material inte har en 

bestämd form ökar, dock upplevs risken att förlora eller tappa bort material vara 

olika. En del menar att det är större risk att något försvinner om det är i pappersform 

medan andra hävdar att material lika lätt kan försvinna digitalt. Majoriteten av 

respondenterna upplever att digitalt material medför fler fördelar än fysiska papper. 

Idag upplever en del kunder att de inte fullt ut kan undvika att få exempelvis fakturor 

med post vilket indirekt sänker det funktionella, processrelaterade värdet (Grönroos 

1992; Bloch & Elmgart 2017). 

 

Uppoffring i tid och kraftansträngning (Lai 1995) som krävs för förmedling av 

material med digitala lösningar har reducerats. En del kunder upplever det vara en 

direkt förutsättning för deras verksamhet att ha allt samlat i molnet. Som egen 

företagare är det i grunden inte redovisning som är av intresse att lägga ner mycket 

tid och energi på, varpå de digitala lösningarna kan ha en positiv effekt. Detta är 

förenligt med Aljabre (2012) som menar att främst mindre företag drar nytta av 

molnbaserade lösningar. Som en kund menar behöver denne till skillnad från tidigare 

inte ha full koll på allt när denne reser bort då det mesta kan lösas direkt via en dator 

eller mobil. För mindre företag där allt ansvar ofta ligger hos en eller ett fåtal 

personer blir flexibiliteten särskilt värdefull. Sidoaktiviteter önskas skötas så smidigt 

och snabbt som möjligt vilket är förenligt med Aljabres (2012) åsikter om 



  
 

79 

molnbaserade lösningar. En effekt av att ha sitt material samlat i molnet upplevs vara 

ökad trygghet och medför stor flexibilitet.  

 

5.2.2.3 Molnbaserade verktyg 

Molnbaserade lösningar har öppnat upp för möjligheten att integrera olika system. 

Direktkoppling mellan system är även dem tecken på förenklingar i processen som 

upplevs värdefulla. Effekter för kunden är färre moment och sparad tid vilket är 

viktigt för det upplevda värdet enligt Woodruff och Gardial (1996). Förhållandet 

mellan olika aktörer blir för processen därmed minst lika viktig som förhållandet 

mellan LRF Konsult och dess kunder (Wikström 1994; Dimitriu & Mateia 2014). 

Med digitaliseringens möjligheter till att sammankoppla system resulterar i att antalet 

aktörer i tjänsteekvationen ökat. Olika aktörer som är involverade har kommit olika 

långt i sina respektive digitaliseringsprocess vilket för tillfället ger efterverkningar 

(Barua et al. 2004) på kundvärdet i redovisningsprocessen. Exempelvis upplever de 

kunder vars bank inte har möjlighet att läsa betalfiler inte få ut maximalt värde från 

tjänsten. För kunder som har en ambition att blir så digitala som möjligt kan sådana 

restriktioner ses som en stor brist på den nytta de förväntar sig av digitala lösningar. 

Tjänsten köps med förväntningar om att kunna spara tid och pengar men så blir inte 

alltid fallet i alla hänseenden. Sådana restriktioner kommer så småningom elimineras 

men i dagsläget upplevs det ha en negativ effekt på det upplevda kundvärdet. 

 

Nixon (2015) menar att molnbaserad teknik för att producera realtidsinformation är 

en förutsättning för överlevnad för redovisningsbyråer vilket framhäver dess 

betydelse för kunder. Konsulterna är något oense om den realtidsinformation som 

produceras är till nytta för småföretagare som LRF Konsults kunder. En konsult 

upplever att ju mindre flöde kunden har desto mindre nytta resulterar 

realtidsinformation i. Så kan säkert vara fallet för många men de kunder som 

intervjuats i studien som bedriver olika sorters verksamheter framhävde ändå att de 

använder realtidsinformationen för att fatta beslut. För att LRF Konsult och deras 

kunder ska kunna nyttja EkonomiOnline i så stor utsträckning som möjligt är det 

viktigt att konsulterna framhäver och inspirerar kunderna till det digitala arbetssättet. 

Många kunder kanske inte ännu känner till eller förstår de fördelar som finns med 

digitaliseringen (Parviainen et al. 2017) varpå det blir viktigt för konsulten att 

förmedla. 
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5.2.2.4 Kommunikation och relation 

Enligt Parasuraman, Zeithaml och Berrys (1985) gap-modell är kommunikation en 

av grundpelarna i den upplevda tjänstekvaliteten. Konsulter och kunder framhäver att 

kommunikationen sker allt mer via digitala kanaler. För kunderna spelar det inte så 

stor roll på vilket sätt de kommunicerar med sin konsult. Vikten av att hålla sig till en 

eller två kommunikationskanaler framhävs dock vara det viktigaste. Om för många 

olika sätt används uppstår frustration och risk för att saker missas ökar. Med 

digitaliseringen har tillgängligheten både för konsulten och kunden ökat och båda 

parterna upplever att det är enkelt att komma i kontakt med varandra vilket gynnar en 

god relation. Interaktionsmönstret mellan konsult och kund har som effekt av 

digitaliseringen ändrats vilket lett till färre personliga möten. När kunden inte hade 

något annat val än att fysiskt överlämna material uppstod påtvingade möten. Frågan 

som väcks är om de personliga mötena någonsin faktiskt behövts eller om de uppstått 

på grund av ett visst arbetssätt.  

 

Upplevda tillgängligheten är viktig då kunderna idag för det mesta endast hör av sig 

om de har några frågor i processen. Uppoffringen i tid och energi (Khalifa 2004; 

McNair-Connolly et al. 2013) som kunden lägger ner på kommunikationen har 

minskat vilket i längden leder till ett ökat kundvärde om kunden anser att den 

fungerar bra. Digitaliseringen gör det lättare för konsult och kund att få kontakt med 

varandra, vilket leder till att färre fel och oklarheter uppstår vilket kunderna anser 

förstärker relationen. En effekt av det närmare samarbetet som uppstår med 

digitaliseringen gör att parterna anser att relationen förbättras. Möjligheten till en 

kontaktperson upplever kunder ge hög kvalitet vilket enligt Zeithaml (1998) samt 

Gale och Wood (1994) ökar totalt upplevt kundvärde.  

 
5.2.3 Kontroll/Värdering 

Många av kunderna som gått över till ett mer digitalt arbetssätt förväntade sig att 

tjänsten skulle bli billigare då de gick över till EkonomiOnline men hittills har det 

inte kunnat urskiljas några större prisförändringar. Att det ännu inte blivit 

prisförändringar kan bero på de extra kostnader kunden betalar för det digitala 

arbetssättet samt att inlärningsperioden tagit tid och kostat pengar (Lai 1995; 

McNair-Connolly et al. 2013) då ökad kontakt med konsulten varit nödvändig. Den 

extra tid som läggs ner i inlärningsperioden borde efterhand som kunden blir mer van 

minska vilket ökar den tidsmässiga besparingen (Bloch & Elmgart 2017). En kund 
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som har sin redovisning så digital som möjligt menar att effekterna av arbetssättet nu 

börjat landa och priset förväntas sjunka. Förväntningar om att priset ska sjunka med 

ett mer digitalt arbetssätt är för vissa en anledning till att gå över till mer digitalt 

arbetssätt. Grönroos (1992) samt Gale och Wood (1994) påstående om att kunder 

avgör köp med utgångspunkt i att upplevt kundvärde är lika med tjänstens kvalitet 

som erbjuds till rätt pris visar sig vara fallet för många kunder i studien.  

 

Med förd diskussion är det tydligt att på grund av de olika sätt processen kan formas 

på blir en sammanhållen och enhetlig bild över hur digitaliseringen påverkar 

processen och vilka effekter det gett svår att skapa. Vidare även för att kundvärde är 

individuellt och dynamiskt (Khalifa 2004). Som Andersson, Axelsson och 

Rosenqvist (2012), Connor (2015) samt Larsson och Viitaoja (2017) påstår förändras 

kundernas förväntningar och krav med digitaliseringen. Dock upplevs det som att 

nya krav ännu inte riktigt formats hos varken konsulter eller kunder. En möjlig 

anledning kan vara att digitaliseringen i företaget inte särskilt länge varit så 

betydande eller för att kunden inte vet vad som kan förväntas med digitala lösningar 

och inte heller vilken nytta det bidrar med.  

 

Sammantaget för digitaliseringens effekter i processen har nyttan i värdeekvationen 

utvecklats i positiv riktning. Parametrarna i den funktionella, känslomässiga och 

ekonomiska nyttan upplevs i de flesta hänseenden ökat eller är oförändrat (se Figur 

5.2). Anledningen till att några aspekter är oförändrade kan bero på att syftet med 

processen fortfarande är densamma. Ekonomisk besparing och samtliga 

uppoffringsparametrar kan tillfälligtvis öka i samband med ändringar i arbetssätt i 

processen eller för helt nya kunder som ska börja med redovisning. På längre sikt 

uppskattas dessa parametrar att minska som en effekt av att rutiner infinner sig. 

 
Figur 5.4 Digitaliseringens effekter på totalt kundvärde i redovisningsprocessen.  

  Teckenförklaring: + ökat, - minskat,  

  -/+ minskat på kort sikt men ökar på lång sikt,  

  +/- ökat på kort sikt men minskar på lång sikt (Källa: Egen). 
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5.3 Värdeskapande processen för rådgivning 

Precis som i redovisningsprocessen har molnbaserade verktyg haft stor inverkan på 

rådgivningsprocessen. Portalen MittKontor har bidragit med att material på ett enkelt 

och säkert sätt kan delas och förmedlas, vilket resulterar i effektivitetsförbättringar 

för både konsulter och kunder. Digitala lösningar möjliggör säkerhetsåtgärder som 

skyddar medarbetare från att förmedla fel saker till fel kund vilket ökar den internt 

upplevda tryggheten. Kunderna har initiala förväntningar på kundvärdet (Woodruff 

och Gardial 1996; Zeithaml 1998; Ewerman 2015), varpå det är viktigt att konsulten 

tydligt förmedlar och kommunicerar till kunden vad som är möjligt. Hur konsulten 

kommunicerar med kunden spelar stor roll för tjänstekvaliteten (Grönroos 1992).  

 

Medan redovisningsprocessen i grunden bygger på lagar som måste följas handlar 

rådgivningsprocessen om den extra hjälp och guidning kunden kan behöva för sin 

verksamhet. Kunskapen som konsulterna har blir därför anledningen till köp av en 

sådan tjänst (Axelsson 1998). Vid första mötet identifieras vilken sorts rådgivning 

kunden eftersöker och vilka möjliga lösningar som finns på problemet. Totala 

kundvärdet avgörs av kunden beroende på hur väl LRF Konsult kan leva upp till 

förväntningarna vilket överensstämmer med Woodruff och Gardial (1996), Zeithaml 

(1998) samt Ewerman (2015). 

 

Beroende på upplägget kunden har på redovisningen kan denne vara mer engagerad i 

processen nu än tidigare vilket resulterar i ökad kontroll och insikt i processen 

(Ewerman 2015) men också den egna verksamheten. Kundens ökade insikt och 

kontroll i den egna verksamheten upplevs ge god kvalitet på rådgivningen vilket ger 

ett ökat kundvärde. Många av kunderna anser det vara positivt att de kan göra mer 

själva men det sätter press på konsulterna att leverera kvalificerad rådgivning. Värdet 

som kunden förväntas få ut av rådgivningen förändras, med digitaliseringen i 

framtiden blir det ännu viktigare för LRF Konsult att leverera ett högt kundvärde om 

de ska lyckas bibehålla och öka kundstocken (Corkern, Kimmel & Morehead 2015; 

Bhansali 2016). 

 

Stegen i rådgivningsprocessen som hittills gåtts igenom kan liknas vid de första fyra 

stegen i Roos et als. (2004) process. Efter dessa moment är förarbetet till själva 

huvudmomentet i processen färdigt. 
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5.3.1 Implementering av vald lösning 

För att den rådgivning som erbjuds ska vara möjlig krävs en hel del förarbete med att 

ta fram lämpligt material. Förberedelserna kan ligga dels på kunden och dels på 

konsulten. Att hantera papper eller filer upplevs vara en smaksak om vilket sätt man 

föredrar att arbeta. Största fördelen med att ha dokument sparade i MittKontor är 

upplevelsen av att allt material är samlat på ett och samma ställe, det är också lättare 

för kunderna att komplettera ifall något underlag skulle saknas. Kunderna upplever 

dessa aspekter fördelaktiga och ger hög kvalitet på tjänsten. En känsla av större 

kontroll infinner sig eftersom det går fortare och enklare att hitta det som eftersöks 

om det finns i portalen vilket bidrar till ett ökat kundvärde. Kundernas uppoffring i 

form av tid och energi (Lai 1995) upplevs ha minskat, vilket är en effekt av 

avmaterialisering det vill säga materiella faktorer som Grönroos (1992) menar 

påverkar kvaliteten på tjänsten.  

 

Eftersom mycket av rådgivningen bygger på kundens redovisning har 

EkonomiOnline bidragit med effekter på värdet i processen. Mycket tid kan sparas in 

på förberedelserna inför rådgivningen. Om kunden tillåter konsulten åtkomst till 

redovisningen i molnet istället för att konsulten ska få informationen av kunden går 

det betydligt fortare för konsulten att förbereda rådgivningen. Tidsbesparingen 

(Bloch & Elmgart 2017) blir på ett vis ömsesidig men konsulterna upplever att 

främst dem sparar tid vilket väcker tankar om kundvärdets påverkan. Om konsulten 

sparar tid på upplägget bör det sannolikt återspeglas även hos kunden för att inte ha 

en negativ effekt på kundupplevelsen och kundvärdet då samma slutresultat 

förmedlas men utan större påverkan på kundens uppoffring.  

 

5.3.1.1 Arbetet i processen 

Enligt konsulterna har kundernas möjlighet till att engagera sig mer i processen 

kommit som en effekt av digitaliseringen. Saunila, Rantala & Ukko (2017) samt 

Neus, Buder & Galdino (2017) menar att digitaliseringen resulterar i förändringar i 

hur värde skapas och uppfattas vilket är märkbart med de något förändrade rollerna i 

processen. Skålén (2016) menar att kundens roll i värdeskapandet blir allt viktigare 

vilket en konsult menar att de bör nyttja bättre nu när det är möjligt. För konsulter 

innebär det mindre jobb och för kunder innebär det att mer tid och energi (Lai 1995) 

behöver läggas på processen. Samtidigt medförs ett ökat engagemang, större kontroll 
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och insikt i kundens egna verksamhet. Samskapande handlar om att företaget ska 

tillhandahålla resurser till kundens värdeskapande enligt Wikström (1994) vilket 

tydligt syns hända med digitaliseringen i rådgivningsprocessen.  

 

Medarbetares kontroll och förståelse för digitala verktyg är betydelsefullt för deras 

förmåga att leverera bättre service och mervärde enligt Corkern, Kimmel och 

Morehead (2015). Konsulternas förmåga att navigera i den digitala miljön och även 

lära kunden detta blir viktigt för värdeskapandet. En konsult menar att deras förmåga 

att hjälpa kunden att nyttja de digitala systemen är bra rådgivning. Många kunder 

finner det relativt värdefullt att lära sig hur de kan göra analyser men idag finns det 

en viss irritation bland både konsulter och kunder då systemen och verktygen inte 

fungerar som avsett. När kunden lär sig att göra analyser och liknande själv måste 

konsulterna leverera mer kvalificerad rådgivning vilket kräver kompetensutveckling 

(Digitaliseringskommissionen 2016). Med kundens ökade grad av involvering och 

insikt i processen samt sin egen verksamhet kommer det i framtiden ställas höga krav 

på rådgivningen som LRF Konsult erbjuder vilket även Nixon (2015) framhäver.  

 

Konsulterna menar att kvaliteten på tjänsten inte påverkas av digitaliseringen, men 

om konsulten lättare får tillgång till kundens redovisning och kan kontrollera så att 

allt stämmer borde konsulten känna sig tryggare med att ge råd till kunden. När 

konsulten känner sig tryggare i rådgivningen borde tjänsten som levereras bli mer 

pålitlig vilket är en tjänsteparameter som Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) 

framhäver. Risken att ge fel råd minskar vilket tillsammans med pålitligheten ökar 

det totala upplevda kundvärdet. Med digitaliseringen och möjligheten till integrerade 

plattformar där fler har tillgång till samma material kan processen enligt Giertz et al. 

(2016) effektiviseras och kvalitetssäkras. Tidsbesparingen som konsulten upplever 

väcker frågan om vad kunden får ut av att konsulten blir mer effektiv. Ett lägre pris 

för tjänsten vore kanske att föredra men som Nixon (2015) menar bör prissättningen 

grundas på värdet kunden får ut, inte antalet timmar konsulten lägger ner.  

 

Många forskare menar att tekniken ständigt utvecklas och att det i framtiden kommer 

gå allt fortare (e.g Prahalad & Ramaswamy 2004; Salo 2006; Mejtoft 2006; Chou 

2015). De flesta funktionerna i den digitala tekniken som används idag fungerar men 

kommer mest troligtvis ändras i framtiden. Utveckling och förändring i LRF Konsult 
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leder även till förändring för deras kunder vilket gör att följande citat blir väldigt 

talande för problematiken som kan uppstå. 

 

”Jag är ju jordbrukare och mitt arbete är att producera, jag ska inte sitta 

vid datorn och därför så tror de ibland att vi är duktigare än vad vi är.” 

(Kund C) 

 

Citatet förmedlar vad kunden anser om den pågående utvecklingen av digitala 

verktyg. Digitaliseringskommissionen (2016) menar att digitaliseringen ställer krav 

på företags anpassningsförmåga, det blir därmed viktigt för LRF Konsult att även 

försöka hjälpa till att lindra förändringar för kunden. Precis som Kund C menar 

ligger inte dennes intresse i att sitta vid en dator varpå omfattande förändringar i 

verktygen kan upplevas psykiskt påfrestande. Syftet med verktygen är att kunderna 

ska kunna göra mer själva i processen, vilket gör det extra viktigt att LRF Konsult 

arbetar för att underlätta kundernas vardag om digitaliseringen fortsätter utvecklas i 

riktning mot att kunden ska göra mer själv. 

 

Kunderna och konsulterna förväntar sig att de digitala verktygen ska fungera felfritt. 

Det har dock uppmärksammats att så inte alltid är fallet vilket gör att LRF Konsult 

misslyckas med att uppfylla förväntningar som utlovats. Om LRF Konsult i 

samarbete med andra aktörer och programleverantörer (Wikström 1994; Aljabre 

2012) inte kan leverera det som lovats sker en negativ effekt på kundvärdet. Genom 

digitala paket och verktyg har företaget skapat förväntningar hos kunderna som de 

sedan har svårt att leva upp till (Woodruff & Gardial 1996; Zeithaml 1998; Ewerman 

2015). Troligtvis kommer problemen att lösas men kundernas förtroende för 

verktygen kan vara skadat och det kan finnas en del tvivel kring deras tillförlitlighet. 

Enligt Baltova och Baltov (2017) krävs mycket tillit, förtroende, lojalitet och bra 

rykte för kunskapsintensiva företag att verka i en digital miljö vilket i detta exempel 

blir tydligt. LRF Konsult upplevs klarat sig hittills i digitaliseringen, mycket 

beroende på lojala kunder enligt en konsult, men frågan som uppstår är hur länge det 

är möjligt att leva på den lojaliteten. 

 
5.3.1.2 Kommunikation och relation 

Grönroos (1992) menar att kommunikationen är ett viktigt inslag i det upplevda 

värdet av tjänsten då det är i interaktion mycket av värdet skapas. För processen som 

bygger på interaktionen med kund blir denna aspekt viktig att ha i åtanke i den ökade 
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digitaliseringen enligt Sörqvist (2013). Kommunikationen sker alltmer via digitala 

kanaler vilket upplevs fungera bra av respondenterna. Anledningen till detta kan bero 

på att det i uppdragsavtalet bestämts om hur kommunikationen ska ske. En konsult är 

dock något missnöjd med hur simpel kommunikationen via MittKontor är i 

dagsläget. Möjligheten att skapa ett mer professionellt intryck med speciella 

signaturer upplevs vara en aspekt som sänker denna kommunikationskanal jämfört 

med mail. Form och utseende kan vara attribut som påverkar kundvärdet enligt 

Andersson och Larsson (2006). Fina signaturer, kan vara en sådan utseendeaspekt 

som kan öka kundens förtroende för företaget och upplevelsen av processen. 

 

Konsult E framhäver att många inom företaget upplever att deras relation med 

kunden drabbats av minskade fysiska möten som en effekt av digitaliseringen. 

Mycket av denna uppfattningen grundar sig i att de som jobbat på företaget länge har 

skapat invanda rutiner och arbetssätt som kan vara svåra att frångå. Det blir även en 

viss balansgång med tanke på att många av företagets kunder är av äldre generation 

och ofta inte är så bevandrade i digitala miljöer. Vad som blir möjligt att genomföra i 

processen beror till viss del på hur förändringsbenägna (Parviainen et al. 2017) både 

konsulter och kunder är. Kunderna finner det värdefullt att ha möjligheten till att 

fysiskt träffa sin konsult men att mötena till antal minskat med digitaliseringen. 

Många upplever att eftersom det nu är möjligt att utan större kraftansträngning ha 

kontakt via digitala kanaler påverkar inte minskningen i fysiska möten relationen i 

större utsträckning. Kunder i studien upplever att det drabbar företaget mer än det 

drabbar dem själva.  

 

Nixon (2015) menar att det blir allt lättare för kunderna att själva hitta information på 

internet. Kunden kan lösa problem själv istället för att ta hjälp av en konsult, varpå 

personliga möten kan komma att minska allt mer. Om de personliga mötena minskar 

finns det risk för att personkemin försvinner vilket LRF Konsult inte vill se hända då 

de anser att den är viktig, vilket kunderna inte alltid upplever är lika viktig. 

Personliga mötet är vad som tidigare varit grundbulten i rådgivningsprocessen men 

när kunden enkelt kan göra mer av arbetet själv, vilket är önskvärt av konsulterna, 

ställs frågan om hur viktigt det egentligen är. Konsulterna anser att kunderna idag är 

mer engagerade i processen men att de skulle kunna bli ännu mer involverade, 

konsulten skulle då agera mer som ett stöd och samarbetspartner. Enligt Cöster och 
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Westelius (2016) är det mänskligt tänkande i samspel med digital teknik som är 

framtiden vilket på ett vis ifrågasätter fysiska möten.  

 
5.3.2 Kontroll/Värdering 

Digitaliseringen resulterar i många fördelar för såväl kund som konsult i processen. 

Dock innebär det för vissa kunder tillfälligt mer uppoffringar. Huruvida den 

tillfälliga uppoffringen som kan krävas överstiger den nytta som senare genereras blir 

en individuell avvägning för kunden (Khalifa 2004). Hur digitaliseringen påverkar 

processen och vilka effekter som kan urskiljas i processen för rådgivning är i många 

hänseenden väldigt lika de som kan urskiljas i processen för redovisning. Stor 

anledning till detta beror på kopplingen mellan tjänster som affärsrådgivning, bokslut 

och redovisning. Sammantaget för allt digitaliseringen fört med sig i processen har 

nyttan i värdeekvationen utvecklats i positiv riktning. Parametrarna i den 

funktionella, känslomässiga och ekonomiska nyttan upplevs i de flesta hänseenden 

ha ökat eller är oförändrad (se Figur 5.3). Kundens uppoffring gällande tid, 

kraftansträngning och pengar kan tillfälligtvis öka då upplärning sker av nyttjandet 

och förståelse för resultaten som tas fram med hjälp av digitala verktyg. Dessa 

parametrar förväntas dock minska efterhand som kunden lär sig mer och etablerar 

rutiner. Uppoffringen i risk för kunden upplevs vara oförändrad. 

 
Figur 5.3 Digitaliseringens effekter på totalt kundvärde i rådgivningsprocessen.  

 Teckenförklaring: + ökat, - minskat,  

 -/+ minskat på kort sikt men ökar på lång sikt,  

 +/- ökat på kort sikt men minskar på lång sikt (Källa: Egen). 

 

5.4 Värdeskapande processen för fastighetsförmedling  

Det finns ett grundläggande problem i fastighetsförmedlingsprocessen gällande vem 

som utgör kunden. Mäklaren ska agera agent för säljare och köpare. Säljaren av 

fastigheten är den som betalar för tjänsten och ses därför oftast som primär kund. 

Dock ses även köparen av fastigheten som kund då mäklaren ska tillgodose båda 

parters intressen. I priset köparen betalar kan det dock ses som att köparen betalar 
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säljaren för tjänsten. Både säljare och köpare kommer därför vidare behandlas som 

kund i processen. 

 

Processen för värdeskapande börjar som Roos et al. (2004) menar med identifiering 

av problem. Inom fastighetsförmedling handlar problemet ofta om att någon vill sälja 

en fastighet varpå begränsningar i bland annat kunskap (Axelsson 1998) leder till att 

säljaren kontaktar en mäklare. Mäklaren börjar med att undersöka kartor och annat 

material som finns för fastigheten vilket är ett steg som förenklats som en effekt av 

digitaliseringen, vilket kortat ner ledtiderna (Salo 2006). När mäklaren gjort en 

bedömning om situationen, diskuterar parterna för att slutligen komma fram till om 

mäklaren förvärvar rätten (Roos et al. 2004) att ta sig an försäljningen. Därefter 

diskuteras säljarens förväntningar (Woodruff & Gardial 1996; Ewerman 2015) på 

processen och resultatet av den. Förmedlingsuppdraget upprättas sedan, vilket 

beskriver formerna för försäljning, förmedlingsarvode och andra aspekter av 

uppdraget, det vill säga problemlösning och val av rätt lösning för säljaren. 

 

Kunden kan vara mer eller mindre involverad i processen beroende på hur 

intresserad denne är. Kunden är dock inte medskapare av värde i processen på det 

sättet som kunderna är i redovisnings- och rådgivningsprocesserna då kunden inte 

utför några större delar av processen själv. Enligt Woodruff och Gardial (1996) samt 

Linn (2002) handlar inte värdeskapandet om själva tjänsten utan det är hur kunden 

upplever tjänsten som också avgör värdet. När kunden inte är involverad i 

tjänsteproduktionen ställs höga krav på att mäklaren kan förmedla värdet kunderna 

kan förvänta sig. Samspelet och förståelsen mellan mäklaren och kunderna blir 

därmed extra viktigt för att mäklaren ska kunna förmedla en tjänst med hög kvalitet.  

 
5.4.1 Implementering av vald lösning 

Första steget för implementering av vald lösning (Roos et al. 2004) börjar med att 

mäklaren grundligt tar fram ytterligare material som kartmaterial samt offentliga och 

övriga uppgifter som krävs för förmedlingen. Majoriteten av informationen som 

krävs för förmedlingen nås via internet men en del måste säljaren förmedla. Allt 

insamlat material utmynnar i en utförlig beskrivning av försäljningsobjektet. För 

detta nyttjas idag ett molnbaserat program, Mspecs, som mäklaren nyttjar genom 

hela processen vilket Gugel (2016) menar resulterar i ökad produktivitet och 

effektivitet i processen. Varken kunderna eller mäklarna upplever att pålitligheten 
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påverkas med digitaliseringen. Med tanke på ökad tillgänglighet av material på grund 

av digitaliseringen kan mängden information som mäklaren förmedlar öka, vilket 

borde ge effekten av en mer pålitlig tjänst. 

 

Fastighetsbeskrivningen ska sedan godkännas av säljaren, vilket digitaliseringen har 

stor inverkan på då den nu kan mailas. Genom detta kan mycket tid sparas in (Bloch 

& Elmgart 2017) jämfört med förr. Effekten för kunden borde också vara minskad 

uppoffring i tid (Lai 1995). Att få materialet digitalt upplevs positivt då det går 

fortare än post och att materialet lättare hålls samlat. Konsult F menar att 

digitaliseringen sammantaget har bidragit med smidigare aktiviteter, möjlighet till 

skapande av finare material som enkelt förmedlas och kommuniceras. Som med alla 

molnbaserade program finns flexibilitetsfördelar vilket framhävs av Aljabre (2012). 

Med Mspecs kan mäklaren rätta fel fortare då det endast kräver en data med 

internetuppkoppling. Som Aljabre (2012) menar är det viktigt att internet nyttjas på 

ett bättre sätt för att kunna uppfylla krav om pålitlighet, prisvärdhet och aktualitet. 

Som en effekt av digitaliseringen har antalet assistenter under mäklaren har minskat 

och ersatts av digitala verktyg.  

 

Samhället går enligt Parviainen et al. (2017) mot att vara allt mer papperslöst, vilket 

även märks av i processen. Digitaliseringen möjliggör digital lagring av dokument 

och annan nödvändig information vilket underlättar åtkomsten och därmed arbetet 

för mäklarna och kunderna (Aljabre 2012). Att kunderna kan gå tillbaka och titta på 

materialet anses bidra till en hög kvalitet på processen. Att information finns 

skriftligt upplevs öka värdet på processen då tid kan sparas och parterna upplevs ha 

mer kontroll.  

 

Lagar och interna rutiner sätter restriktioner för digitaliseringen i processen. 

Exempelvis tillåts inte köpekontrakt idag vara digitala. I andra tjänster som LRF 

Konsult erbjuder är det möjligt för kunderna att signera med mobilt BankId vilket 

skulle vara fördelaktigt att kunna göra även inom fastighetsförmedling. Troise (2018) 

framhäver digitala signeringar som en konkurrensfaktor för fastighetsbyråer i 

framtiden. Även om incitamenten finns till denna utveckling är det kanske något som 

aldrig kommer bli möjligt på grund av lagar och med tanke på de stora transaktioner 

som fastighetsköp innebär. 
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Gugel (2016) menar att fastighetsförmedlingstjänsten borde påverkas av 

digitaliseringen i samma utsträckning som andra branscher. Men som mäklarna och 

kunderna påpekar är tjänsten kvalificerad och går inte att standardisera i större 

utsträckning. Standardiseringar och förenklingar kan klart förekomma men då i form 

av dokument och mallar. Processen måste alltid anpassas efter det specifika objekt 

som ska säljas, vilket Andersson, Axelsson och Rosenqvist (2013) menar är viktigt 

anpassa processen efter kundens önskemål. På grund av att tjänsten är 

situationsanpassad blir det också svårt att automatisera den och det enda som kan ske 

automatiskt är att vissa filer kan läsas in automatiskt i Mspecs. 

 

5.4.1.1 Annonsering 

Om fastigheten läggs ut på öppna marknaden skapas annonser av 

fastighetsbeskrivningen. Annonseringen sker idag delvis via tryckt media men främst 

via LRF Konsults hemsida som är kopplad till Hemnet. Genom digitala forum når 

annonsen ut till många fler möjliga spekulanter än via tryckt media. Mängden 

information som kan förmedlas i digitala annonser är betydligt större än via andra 

kanaler. Digitaliseringen utsätter tidningsbranschen för stora påfrestningar vilket 

driver upp annonseringspriset men ändå sker en del annonsering i tidningar idag. En 

stor anledning till detta kan vara den lokala förankring som LRF Konsult har samt 

typen av fastigheter som de säljer. För att skapa kundvärde är det viktigt att företag 

använder sina resurser på bästa sätt (Lindvall 2011; McNair-Connolly et al. 2013), 

men med stigande annonseringspriser och fallande konsumtion av tidningar blir 

frågan de nyttjar resurserna på bästa sätt för att gynna kunden. 

 

Hemsidor möjliggör stor spridning och det är enkelt för spekulanter att finna objekt, 

men de måste fortfarande åka till fastigheten för att titta på den. Att kunna förmedla 

mycket och snyggt material upplevs ge ett mer professionellt intryck och idag kan 

detta enkelt göras av mäklaren själv utan mellanhänder. Andersson och Larsson 

(2006) menar att form och utseende kan vara attribut som påverkar kundvärdet vilket 

för fastighetsförmedlingen kan jämföras med annonserna som mäklaren skapar. 

Genom annonserna når företaget ut till spekulanter och ju fler spekulanter desto 

bättre är det för säljaren. En köpare finner att annonserna borde kunna utvecklas 

ytterlgiare med dagens snabba teknikutveckling. Exempelvis videoklipp skulle kunna 

generera ett mervärde framförallt för köpare då denne kan få bättre uppfattning om 
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fastigheten. Fler spekulanter kan på så vis bli intresserade vilket gynnar säljaren då 

det kan driva upp försäljningspriset.  

 
5.4.1.2 Kommunikation och relation 

Kommunikationen mellan mäklare och säljare/köpare upplevs blivit bättre då de kan 

kommunicera via digitala kanaler. På så sätt behöver ingen av parterna avsätta tid för 

att vara tillgängliga på samma sätt som förr. Förskjutningen i tid och rum blir här 

mycket påtaglig (Giertz et al. 2016). Till exempel skedde budgivningen förr endast 

via telefon medan det idag även sker via sms. Då fastighetsaffärer är väldigt stora 

upplevs personliga möten vara det bästa sättet att diskutera saker med säljaren och 

köparen. På grund av fastighetsköpens storlek och att de ofta är av engångskaraktär 

är det vanligt att frågor uppkommer varpå mäklaren måste hjälpa till att besvara. 

Tryggheten i att allt sker korrekt för parterna i affären upplevs vara viktigt för den 

upplevda kvaliteten av tjänsten. Gilan och Hammarberg (2016) samt Bloch och 

Elmgart (2017) framhäver även de vikten av ett fysiskt möte och att en personlig 

relation fortfarande spelar stor roll trots att processen blir allt mer digitaliserad. 

 

Vikten av personliga möten upplevs vara hög för alla inblandade. En kund menar 

dock att möjligheten är viktig men som köpare är det viktigare att så mycket 

information som möjligt om fastigheten ges genom annonsen. Personligt förtroende 

för mäklaren upplevs viktigt för kunder och höjer kvalitet i processen vilket är 

förenligt med Parasuraman, Zeithaml och Berrys (1985) och även Söderlunds (2013) 

tankar om intryck som ges vid personliga möten. Att mäklaren ska tillfredsställa både 

säljare och köpares intressen menar en kund är fördelaktigt då det endast är en agent 

inblandad i processen. Marsh och Zumpano (1988) menar dock att det blir svårt för 

en ensam agent att tillgodose parternas behov. Fördelen som kunden upplever är just 

att mäklaren enklare kan se till båda parters behov.  

 
5.4.2 Kontroll/värdering 

Grönroos (1992) resultatrelaterade kvalitetsdimension är av stor vikt i processen då 

resultatet av köpet för många säljare handlar om ett så högt försäljningspris som 

möjligt medan köpare önskar ett så förmånligt pris som möjligt. Som framhålls av 

Grönroos (1992) är yrkesmässighet och sakkunskap aspekter som starkt kan påverka 

resultatet. Med tanke på LRF Konsults starka anknytning till grön näring och sådana 

fastigheter blir företagets kunskaper, kontaktmöjligheter och annonser av stor 

betydelse för resultatet och därmed det totala upplevda kundvärdet.  



  
 

92 

Tidsaspekten kan vara en viktig del i kundernas upplevelse av 

fastighetsförmedlingsprocessen enligt en konsult vilket stämmer med Woodruff och 

Gardial (1996) som menar att tid är en viktig värdedrivande faktor. Ibland vill 

säljaren att försäljningen ska ske så fort som möjligt medan det i andra fall är 

viktigare vem som köper fastigheten än vilken tid det tar. Digitaliseringen leder till 

kortare ledtider (Salo 2006; Mejtoft 2006; Chou 2015; Parviainen et al. 2017) vilket 

bör innebära att inte bara mäklaren utan även kunderna kan vinna på digitaliseringen 

i processen. För kunden som vill sälja sin fastighet så fort som möjligt bör 

digitaliseringen öka det totala upplevda kundvärdet.  

 

Priset, alltså den uppoffring säljaren gör i pengar för tjänsten, menar flertalet 

författare (e.g Zeithaml 1988; Gale & Wood 1994; Kaplan & Norton 1996; Simons 

2014) är en viktig del i det upplevda kundvärdet. Med den ökade produktiviteten och 

effektiviteten som effekt av digitaliseringen, upplevs priset för kund inte vara 

förenligt med vad denne får ut av tjänsten. Enligt en konsult har det inte skett några 

större kostnadsreduceringar i processen vilket kan vara en anledning till kundens 

uppfattning om priset. Med tanke på vad digitaliseringen kan resultera i för företag 

bör kostnadsreduceringar i processen vara möjliga vilket kunderna förväntar sig ska 

påverka den uppoffring de gör (Lai 1995). Vidare för kundernas subjektiva 

upplevelse av priset (Zeithaml 1988) vore det fördelaktigt om priset baserades på 

faktorer som vad det är för fastighet som ska säljas och hur marknaden för sådana ser 

ut för att öka kundvärdet. 

 

Digitaliseringen upplevs i dagsläget inte påverka fastighetsförmedlingsprocessen i 

någon större utsträckning. Påverkan är främst internt på LRF Konsult och kunden 

påverkas främst indirekt genom ökad effektivitet, digitalt material och 

kommunikation via digitala kanaler. För processen som helhet har nyttan i 

värdeekvationen utvecklats positivt. Nyttoparametrarna funktionellt, känslomässigt 

och ekonomiskt har ökat eller är oförändrade (se Figur 5.4). Digitaliseringen har 

främst bidragit till minskning av kundernas uppoffring gällande tid och 

kraftansträngning i fastighetsförmedlingsprocessen. 



  
 

93 

 
Figur 5.4 Digitaliseringens effekter på totalt kundvärde i 

 fastigehtsförmedlingsprocessen. 

  Teckenförklaring: + ökat, - minskat,  

  -/+ minskat på kort sikt men ökar på lång sikt,  

  +/- ökat på kort sikt men minskar på lång sikt (Källa: Egen). 

  

5.5 Verksamhetsstyrning 

Digitaliseringens påverkan på LRF Konsults verksamhetsstyrning är studiens andra 

frågeställning som ämnas besvaras. Följande kommer empiriskt material analyseras 

utifrån referensramen och konceptuell modell (Figur 3.8). 

 

Verksamhetsstyrning handlar om att styra individers beteenden i syfte att gemensamt 

arbeta mot att uppnå organisationens mål (Lindvall 2011; Anthony et al. 2014). 

Lindvall (2011) menar att organisationer ständigt utsätts för inre och yttre drivkrafter 

som leder till förändringar som i sin tur kräver att styrningen anpassas för att kunna 

tackla nya krav på styrningen. Digitaliseringen och dess utveckling har kommit att 

bli en strategiskt viktig faktor för LRF Konsult. För att kunna hantera kundernas 

förändrade krav och förväntningar och hårdnande konkurrens vore det oundvikligt 

för företaget att inte investera i digitaliseringen vilket är förenligt med vad Nixon 

(2009, 2015) påstår. Företaget investerar mycket pengar i att förvärva rätten att nyttja 

och att utveckla digitala verktyg som används i företagets värdeskapande processer. 

Att företaget fått en ny majoritetsägare ses även det som en effekt av den ökade 

digitaliseringen i såväl samhället som branschen.  

 

Larsson och Löwstedt (2011) menar att företagets viktigaste uppgift är att hantera 

kraven på utveckling och förändring. Digitaliseringen leder till förändringar i företag 

vilket enligt Bruzelius och Skärvad (2012) innebär att nya mål behöver formuleras 

och strategier implementeras. Digitaliseringens påverkan på LRF Konsults 

övergripande mål är tydlig. Effekten av ökad effektivitet som sker till följd av 

digitaliseringen i företagets processer leder till att företaget behöver växa, därav 
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tillväxtmålet. Giertz et al. (2016) menar att konsultföretag kan genom 

digitaliseringen skapa stordriftsfördelar vilket även det utgör en del i det stora fokus 

som ligger på tillväxt. Genom effektivare processer blir det möjligt för medarbetarna 

att hantera fler kunder. Förändringarna som görs måste dock göras med kunden i 

fokus (Goodstein & Butz 1998) eftersom det är dennes förväntningar som företaget 

ska försöka leva upp till. Om inte kundvärdet ökar som Ewerman (2015) framhäver 

bör förändringarna ifrågasättas och kanske inte genomföras. 

 
5.5.1 Digitaliseringens påverkan på formell styrning 

Enligt Holmberg och Tyrstrup (2013) påverkar interna och externa drivkrafter 

organisationsstrukturer, vilket digitaliseringen upplevs göra i LRF Konsult. 

Samtidigt som företaget är i sin digitaliseringsprocess och har som mål att växa 

ökade behovet av närhet till chefer. Till följd av omstruktureringen blev regionerna 

större och enheterna mindre vilket innebär ett närmare samarbete mellan kontoren 

inom enheten. Omstruktureringen medförde precis som Malmi och Brown (2008) 

påpekar att relationer och kontakt uppmuntras. En chef tycker att den nya 

uppdelningen medför att denne blir mer involverad och kan lättare framföra sina 

åsikter. Att kunna få gehör för sina åsikter upplevs motiverande till att delta i det nu 

mer decentraliserade beslutstagandet. 

 

Som Malmi och Brown (2008) menar krävs planering vilket kan omfatta såväl 

finansiella som icke-finansiella aspekter. Planeringen som kontinuerligt görs i 

företaget tar utgångspunkt i målen, kunderna och digitaliseringen. Med tanke på 

ledningens möjlighet till en god överblick av interna och externa påtryckningar 

förväntas deras planering vara till stor hjälp i den lokala planeringen. Planeringen 

längre ner i företaget bygger därför mycket på ledningens riktlinjer men integrerar 

lokala förutsättningar. Enligt Anthony et al. (2014) är planering av arbetstid i 

tjänsteföretag en utmaning vilket det även upplevs vara i LRF Konsult. För att kunna 

arbeta mer proaktivt med digitaliseringen upplevs planeringen fokusera mycket på 

den tid som till en början krävs med digitalt arbetssätt. En chef menar att mycket 

handlar om engångsaktiviteter som att exempelvis omvandla en traditionell kund till 

en digital. Svårigheten ligger i att planera för sådana aktiviteter samtidigt som alla 

vanliga arbetsuppgifter också ska göras.  
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5.5.1.1 Prestationsmätning, kontrollkort 

Burke (2011) menar att särskilt vid stora förändringar krävs mätningar för att följa 

upp förändringen. Robertson och Swan (2003) samt Borg och Söderlund (2012) 

hävdar att kunskapsintensiva företag inte styrs särskilt mycket genom formella 

styrmedel. Dock upplevs det som att fokus i LRF Konsult idag ligger på 

prestationsmätningar vilka tros ha ökat som en effekt av digitaliseringen. Kanske inte 

direkt på grund av digitaliseringen men indirekt på så vis att förändringen som den 

innebär för företaget behöver följas upp och kontrolleras. Även för att måtten och 

utfallen idag enklare och snabbare kan samlas in av cheferna själva för att styra 

verksamheten. Kaplan och Norton (2001) samt Jannesson och Nilsson (2016) menar 

att det är förutsättningar för att kunna styra proaktivt. 

 

Utöver tillväxtmålet finns det ytterligare några övergripande mål som ingår i LRF 

Konsults kontrollkort som mäts och följs upp. Företagets finansiella resultat har i 

princip alltid varit ett av dessa mål. Resultat mäts på olika nivåer i företaget ända ner 

på medarbetar- och kundnivå om det anses nödvändigt. Utfallet jämförs med 

budgeten som ställts upp vilket är ett sätt att följa upp måluppfyllelsen enligt 

Anthony et al. (2014). Anthony et al. (2014) menar att ett formellt kontrollsystem i 

professionsföretag kan innehålla utvärderingar utförda av exempelvis kunder vilket 

görs i företaget. Ett kontrollkort innehåller måttet Net Promoter Score, NPS, som 

mäts genom kundutvärderingen som regelbundet mailas ut till kunder, ofta i samband 

med ett rådgivningsmöte. Även denna uppföljning görs på olika nivåer för att ge 

input till verksamheten om hur kunderna upplever de två kvalitetsdimensionerna, 

process- och resultatrelaterad, som Grönroos (1992) skriver om. 

 

Genom de frågor som ställs i utvärderingen försöker cheferna få en uppfattning om 

de eventuella gapen i medarbetarnas och kundernas uppfattningar om tjänsterna 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry 1985). Att leverera vad kunderna efterfrågar och på 

ett lämpligt sätt är i fokus i dagens verksamhetsstyrning (Lindvall 2011; Baltova & 

Baltov 2017) vilket LRF Konsult försöker undersöka genom kundutvärderingen. 

Vidare kan NPS-måttet ses som en viktig komponent för andra mål och mått som 

används som tillväxt och resultat. Detta då Kaplan och Norton (1996) samt Ewerman 

(2015) menar att långsiktiga relationer leder till lojala kunder, mindre kostnader och 

lönsamhet. Kundernas åsikter är viktiga då kunskapsintensiva företag behöver lojala 

kunder för att kunna verka i en digital miljö (Baltova & Baltov 2017). 
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Ett av företagets nyare mått är antalet digitala kunder. Alla kunder som köper någon 

form av digital tjänst räknas med i utfallet. Måttet har utvecklats på grund av 

digitaliseringen för kontroll över utvecklingen. Enligt en chef kan måttet upplevas 

som något missvisande på grund av hur det mäts. Måttet kan exempelvis inte 

förmedla några indikationer om lönsamheten för de som köper någon digital tjänst. 

Intäkterna som genereras kan variera kraftigt beroende på upplägget av uppdragen 

vilket inte framgår med måttet. Om åtskillnad hade kunnat göras i spannet av de 

möjliga graderna av digitalisering hade cheferna kunnat få en bättre fingervisning om 

hur de ska agera för att fortsätta tillfredsställa sina kunder och gå med vinst. 

 

5.5.1.2 Styrkort 

Upptill kontrollkorten har LRF Konsult styrkort som används för att bryta ner målen 

i kontrollkorten för att på så vis följa upp måluppfyllelsen. Ett styrkort representerar 

säljaktivitet och prospekts. Måttet används bland annat till målen för tillväxt och 

andelen rådgivning. Ett annat styrkort representerar andelen rådgivning. Även detta 

mått har fått fokus som en effekt av digitaliseringen. Redovisnings- och 

rådgivningsprocessen är starkt korrelerade med varandra så när exempelvis 

redovisningsprocessen förändras och blir mer effektiv behöver verksamheten 

kompensera för detta, vilket de förväntas göras genom mer rådgivning. Mer 

avancerad rådgivning anses inte lika lätt kunna konkurreras ut av digitala verktyg 

vilket Nixon (2015) och Kairos Future (2016) framhäver. Att vidga vissa 

affärsområden ses som en konsekvens av digitaliseringens stora påverkan på 

företaget, vilket även vittnar om deras plan för framtiden. 

 

Ett styrkort som även det är förknippat med tillväxt är det som ämnar att följa upp 

effektivisering och automatisering i processerna. Giertz et al. (2016) samt Parviainen 

et al. (2017) lyfter fram digitaliseringens effekter på effektivitet vilket styrkortet ska 

följa upp. Att mäta effektivitet och automatisering i tjänsteprocesser kan upplevas 

svårt vilket återspeglas i hur detta mått konstruerats. Kontoren som helhet samt 

respektive medarbetare jämförs med en fiktiv medarbetare för att ge styrindikationer 

på hur väl de når effektiviseringsmålet. Tvetydigheten som finns med måttet antalet 

digitala kunder återfinns även i detta mått. Måttet för effektivisering och 

automatisering är starkt relaterat till vilken typ av kunder som medarbetarna har. 

Storleken på kundens företag och dennes preferenser för digitala verktyg och system 

som finns tillgängliga påverkar utfallet. Som Chef B framhäver är tanken med målen 
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och måtten goda men att finna lämpliga mål och mått att följa upp utvecklingen på 

kan vara problematisk. Utfallen av måtten måste för en rättvis slutsats därför 

analyseras med hänsyn till interna och externa faktorer vilket även David och David 

(2015) framhäver. 

 

Samtliga mål sätts av ledningen för hela företaget men bryts ned för regioner, 

enheter, kontor och medarbetare. Varje kontor får sätta sina egna måltal för kontroll- 

och styrkorten utifrån deras respektive förutsättningar. Roos et al. (2004) och 

Lindvall (2011) framhäver att det är viktigt att bryta ner målen för att säkra 

strategiimplementingen vilket LRF Konsults kontroll- och styrkort påvisar. Personal 

är tjänsteföretags främsta produktionsresurs varpå mätningar och uppföljningar på 

individnivå upplevs viktigt för utvecklingen mot företagets mål, men även för deras 

professionella utveckling. Som Merchant och Van der Stede (2010) framhäver kan 

de finnas tre anledningar till behovet av styrning av medarbetarna vilka det för 

cheferna blir viktigt att vara medvetna om. Chef B framhäver att för att kunna styra 

och motivera medarbetarna bör denne lära känna medarbetarna för att kunna anpassa 

dels mått och måltal men också hur frekvent dessa ska diskuteras. 

 

Kontorens sammanlagda utfall på måtten presenteras månatligen för medarbetarna, 

enheten och ledningen. Att kommunicera utfallen av måtten är viktigt enligt Anthony 

et al. (2014) och Sweco (2017). Dels är det viktigt för ledningen så att de ser att 

företaget som helhet utvecklas i rätt riktning och dels för kontoren och medarbetarna 

för deras utveckling. Med kommunikation av måtten och utfallen blir det möjligt för 

medarbetarna att kunna jämföra det individuella utfallet med kontoret som helhet och 

det samma gäller för kontorscheferna att jämföra kontoren inom enheten. Med den 

nya organisationsstrukturen och det närmare samarbetet inom enheten kan de olika 

utfallen diskuteras på ett mer lokalt plan och på så vis sporra och motivera respektive 

kontor till att prestera bättre. Enhetsspecifika eller kontorsspecifika strategier kan 

utifrån utfallen och deras typ av kunder utarbetas för att tackla digitaliseringen.  

 

Det kan vara svårt att hitta lämpliga mål och mått att använda och Anthony et al. 

(2014) menar att tjänsteföretag oftast nyttjar subjektiva mått för uppföljning. För 

LRF Konsult idag är det något motstridigt då allt fler objektiva mått har fått ta plats i 

företagets kontroll- och styrkort. Digitaliseringen kan påverka ledtider, 
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produktionskostnader och försäljning (Salo 2006; Mejtoft 2006; Chou 2015; 

Parviainen et al. 2017) som kan ses som relativt objektiva aspekter. Vilket kan vara 

en anledning till mer vikt läggs vid sådana mått i verksamhetsstyrningen. Huruvida 

detta är en tillfällig konsekvens av den tilltagande digitaliseringen i företaget för att 

följa och kontrollera utvecklingen eller om det kommer vara mer av en långsiktig 

strategi återstår att se. 

 

Valet av digitalisering i processerna återspeglas i de nya mål och mått som används i 

både informations- och kontrollsyfte (Malmi & Brown 2008). Jannesson och Nilsson 

(2016) framhäver att digitaliseringen möjliggör insamling och bearbetning av mer 

information vilket även det kan vara en anledning till att LRF Konsult idag arbetar 

med flertalet prestationsmått. Informationen kan fås fram mer i realtid vilket 

cheferna tror att de kommer se mer av inom styrningen av verksamheten. Dock 

kräver detta att de idag något aggregerade måtten blir mer definierade och 

detaljerade för att kunna resultera i mer proaktiv styrning. Fler prestationsmått 

möjliggör även för ledningen att ha kontroll trots ökad decentralisering. 

 
5.5.1.3 Roller och rutiner 

Ledningen har börjat diskutera verksamheten alltmer utifrån ett processperspektiv 

vilket kan vara en effekt av digitaliseringen. Vidare resulterar dettta i digitala 

paketerbjudanden samt därmed fler arbetsrutiner. Autonomin äventyras därmed 

genom digitaliseringen varpå svårigheten att skapa balans mellan autonomi och 

kontroll samt osäkerhet och flexibilitet med effektivitet (Robertson & Swan 2003) 

kan bli en svår men väl så viktig ledningsfråga (Tell 2012). Självstyret upplevs vara 

viktigt för medarbetarna och anses vara en styrka för verksamheten och bör därmed 

inte äventyras. Merchant och Van der Stede (2007) framhäver att ökad kontroll inte 

alltid leder till bättre styrning vilket kan bli något som LRF Konsult får tänka på 

framöver för att inte hämma kreativiteten. 

 

Ofta råder det självstyre inom kunskapsintensiva företag (Robertson & Swan 2003) 

vilket det även anses göra inom LRF Konsult. Medarbetarna har traditionellt sett 

varit fria i val av arbetssätt. Utifrån riktlinjer inom företaget som helhet har 

medarbetarna valt att ta till sig det som passar denne bäst. Bengtsson och Tell (2012) 

framhäver rutiner och regler som viktiga styrmedel varpå Robertson och Swan 

(2003) framhäver särskilt normativa processer som viktiga i kunskapsintensiva 
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företag. LRF Konsult verkar inom affärsområden som präglas mycket av diverse 

branschnormer och lagar vilka även de påverkas av digitaliseringen.  

 

Bengtsson och Tell (2012) hävdar att rutiner och regler kan verka stabiliserande i en 

organisation vilket det digitala arbetssättet förväntas leda till. Det finns en ambition 

om att alla ska arbeta digitalt som med MittKontor och EkonomiOnline för att göra 

arbetet mer överlämningsbart mellan konsulterna. För att betjäna kunden på bästa 

sätt är det viktigt att alla konsulter kan hjälpa vilken kund som helst. Företaget står 

därför inför en stor utmaning i framtagandet av fungerande rutiner och spridning av 

dem inom företaget vilket enligt Giertz et al. (2016) kan leda till genererandet av 

stordriftsfördelar. Digitala verktyg som används i de värdeskapande processerna har 

möjliggjort att säkerhetsåtgärder kan programmeras in vilket även det styr 

medarbetarnas arbete. Digitalt arbetssätt ses av cheferna som en direkt förutsättning 

för överlevnad vilket också innebär att ju förr de lyckas digitalisera mer och skapa 

rutiner för arbetet desto fortare kan de fokusera på andra utvecklingsfrågor. 

 

5.5.2 Digitaliseringens påverkan på informell styrning 

Företagskulturens samstämmighet med företagets strategier är enligt Alvesson 

(2013) viktig för ett företags utveckling och måluppfyllelse. Att styra genom kultur 

handlar enligt Malmi och Brown (2008) om att arbeta med värderingar symboler och 

klaner i företaget. Kulturen i LRF Konsult upplevs bygga mycket på frihet, ansvar 

och autonomi vilket cheferna upplever vara mycket stark. Digitaliseringen upplevs 

delvis påverka kulturen, på så vis att värderingarna kommit att ändras. Precis som 

Normann (2011) och Digitaliseringskommissionen (2016) menar att organisationers 

anpassningsförmåga och flexibilitet utmanas framhävs detta påverka kulturen enligt 

cheferna. Förändringar sker allt fortare vilket även medarbetare som jobbat i 

företaget en längre tid börjar acceptera. Tillväxten av nya medarbetare ses även det 

påverka kulturen då de genom att direkt lära sig det digitala arbetssättet bli förebilder 

för andra i företaget. 

 

Enligt cheferna upplevs företagets värderingar vara viktiga i hur verksamheten styrs 

och förändrades relativt nyligen. Med verksamhetsstyrningen har mer fokus på 

kunden vuxit fram enligt Lindvall (2011) vilket framhävs tydligare i LRF Konsults 

nya värderingar. Larsson och Löwstedt (2011) framhäver att utvecklade 

organisationsföreställningar är förutsättningar som behövs för att möjliggöra 
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framgångsrika förändringar vilket mycket väl kan vara en anledning till att 

värderingarna ändrats. Tidigare värderingar kanske inte lika tydligt lyfte fram kunden 

och digitaliseringens möjligheter vilket ansågs vara viktigt att framhäva varpå de nya 

värderingarna kom. Precis som en chef framhäver kan anledningen till att 

värderingarna ses som särskilt viktiga vara på grund av att de ägs av LRF. LRF 

Konsult startades för att serva företagare inom den gröna näringen, alltså främst 

medlemmar i LRF, vilket vittnar om vikten värderingarna haft genom tiden. Vad som 

kommer hända med värderingarna framöver med en ny huvudägare är oviss. 

 
5.5.2.1 Motivation 

Digitaliseringen utmanar självstyret varpå det bli viktigt att motivera medarbetarna 

att ta till sig och utvecklas i det digitala arbetssättet. Eftersom cheferna ofta själva har 

en viss del kundarbete kan de föregå med gott exempel inför medarbetarna då deras 

agerande ständigt sänder ut signaler om hur man förväntas agera i företaget. Genom 

att cheferna själva tar en aktiv roll i företagets processer kan de också enklare hjälpa 

och stödja medarbetarna vilket Nurmi (1998) och Bredmar (2016) benämner som 

informell kommunikation. Precis som Nixon (2015) menar att konsulterna måste 

sälja in det digitala konceptet för kunderna så måste cheferna sälja in det till 

medarbetarna. 

 

Förändring och utveckling leder till anpassningar som inte alltid tas emot positivt av 

medarbetarna (Roos et al. 2004). Hammer och Champy (2003) menar att övertyga 

individerna inom organisationen att allra minst inte motstrida förändringen är en av 

de svåraste utmaningarna. Anthony et al. (2014) framhäver betydelsen av närvarande 

chefer som kan inspirera och skapa större engagemang bland medarbetare. En chef 

på LRF Konsult framhäver angående just det digitala arbetssättet, hur viktigt det 

även är att medarbetarna hjälper, motiverar och inspirerar varandra. Merchant och 

Van der Stede (2007) framhäver att personliga begränsningar kan vara en orsak till 

att styrning krävs vilket lyfts fram av medarbetarna kring företagets processer. 

Många medarbetare upplever att vissa kollegor inte vill ta till sig digitaliseringen på 

grund av att de inte är särskilt bekväma med det arbetssättet. Genom att försöka få 

medarbetarna att arbeta mer tillsammans försöker skillnader i erfarenhet, kunskap 

och intelligens (Merchant & Van der Stede 2007) överkommas för att driva företaget 

framåt. Chef B framhäver vikten av att inte dela upp medarbetarna efter hur de 

arbetar för att på så sätt få samtliga medarbetare att arbeta på samma sätt. 
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För att uppmuntra och motivera medarbetarna kan cheferna delegera mer ansvar men 

också låta dem gå på utbildningar. Hammer och Champy (2003) lyfter att 

kommunikation och utbildning måste genomsyra organisationen för att förändringar 

ska vara genomförbara. Även Nixon och Burns (2005), Merchant och Van der Stede 

(2010), Burke (2011) samt Ewerman (2015) lyfter fram vikten av utbildning och 

kunskap i organisationer. Utbildningar är inte bara till för motiverande syfte utan är 

också viktigt för LRF Konsult för att kunna leverera den kompetens som kunden 

betalar för (Axelsson 1998). Även Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) lyfter 

fram kompetens som en essentiell del av upplevd tjänstekvalitet.  

 

Med digitaliseringen förändras processerna i företag och det kräver exempelvis att 

LRF Konsult måste leverera mer kvalificerade tjänster vilket kräver 

kompetensutveckling. Förändringar sker inte bara internt utan även externt. Lagar 

förändras, branschnormer förändras och nya digitala verktyg kommer ut på 

marknaden vilket det blir viktigt för LRF Konsult att agera utifrån för att kunna 

erbjuda kunderna högsta möjliga kundvärde. Utbildning och kompetensutveckling 

har alltid behövts för att styra företaget men vikten av det har blivit allt tyngre idag 

på grund av stort förändringstryck såväl internt som externt. 

 
5.5.3 Digitaliseringen för konkurrenskraft 

Roos et al. (2004) menar att upprätthållandet av konkurrensfördelar är det viktigaste 

med strategiarbete och förändring. Digitaliseringen är en stark drivkraft som LRF 

Konsult måste ta del av för att förbli konkurrenskraftiga (Nixon 2015). 

Verksamhetsstyrningen anammar ett utifrån och in perspektiv varpå kundens 

betydelse, kundorientering, blir en grundpelare som Hill och Jones (2010) menar är 

betydelsefullt för konkurrenskraft. Enligt definitionen av digitaliseringen som 

använts i studien framhävs att digitaliseringen leder till förändrade roller vilket 

konstateras hända. Kunden kan ta en mer aktiv roll i de värdeskapande processerna 

på grund av de digitaliseringen. Till skillnad från tidigare så kan kunder styra mer 

över processerna då dessa kan anpassas mer utefter önskemål och behov. 

 

Flertalet författare (Zeithaml 1998; Linn 2002; Khalifa 2004; Skålén 2016) menar att 

kundvärde är dynamiskt och individuellt. Saunila, Rantala och Ukko (2017) menar 

att digitaliseringen påverkar hur kundvärde uppfattas vilket blir viktigt för LRF 
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Konsult att ha i åtanke för att förbli konkurrenskraftiga. De måste ständigt ställa sig 

frågorna om vad som är värdefullt för kunderna och vad kunderna vill ha (Woodruff 

& Gardial 1996). Vidare måste företaget även ställa sig frågan om hur 

digitaliseringen påverkar kundvärdet. Kundundersökningarna som görs regelbundet 

bör med fördel innehålla några frågor som kan hjälpa LRF Konsult att faktiskt ta 

reda på vad de behöver göra härnäst för att förbli konkurrenskraftiga. Eftersom 

företaget idag har många kunder som inte tagit sig an den digitala världen i större 

utsträckning behöver de hantera ”båda världarna” ett bra tag framöver. Men, precis 

som Chef A framhäver måste de hänga med i digitaliseringen då den är här för att 

stanna. Vidare framhävs att det är den mest förändringsbenägna överlever. 

 

Digitaliseringen i de värdeskapande processerna resulterar i ökad effektivitet vilket 

enligt Hill och Jones (2010) är en viktig faktor för konkurrenskraft. Ändringar i 

arbetssätt för såväl medarbetare som kunder kan kräva mer tid till en början men allt 

eftersom rutiner och vanor skapas kommer effektiviteten öka. Dock innebär 

effektiviseringen att det kommer frigöras tid som medarbetarna måste fylla med 

annat varpå det kan vara antingen öka antalet kunder eller arbeta med helt andra 

arbetsuppgifter. Exempelvis spås redovisningen i framtiden att bli helt automatiserad 

och konsulterna kommer arbeta mer med rådgivning, särskilt mer kvalificerad sådan. 

Frågan blir vad kvalificerad rådgivning faktiskt innebär och om kunderna som är 

småföretagare är i behov av sådan rådgivning samt om denne är villig att betala för 

tjänsten. Med tanke på att Nixon (2009, 2015) menar att priset ska grundas på värdet 

bör mer kvalificerad kunskap innebära högre pris på tjänsten. Vilka de nya 

arbetsuppgifterna kan komma att bli för fastighetsmäklare är svårare att besvara. De 

är särskilt inriktade på jord- och skogsbruksfastigheter men digitaliseringens effekter 

kanske kommer att resultera i att deras typ av fastigheter kommer behöva vidgas för 

att hantera tidsbesparingar. Vidare som Marsh & Zumpano (1988) menar kan ökad 

differentiering komma att krävas för överlevnad i fastighetsbranschen. 

 

Förändring och utveckling är viktiga att följa upp för att kunna agera och styra 

verksamheten i rätt riktning. Förändringar som sker på grund av digitaliseringen 

influerar verksamhetsstyrningen på LRF Konsult vilket har gett cheferna ändrade 

arbetsuppgifter jämfört med förr. Cheferna kan använda digitala verktyg som 

effektiviserar deras arbete med att styra och leda verksamheten vilket i sin tur leder 
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till att de får arbeta mer aktivt med förvärv, rekrytering och tjänsteutveckling. 

Arbetsuppgifterna kan även i ett senare skede komma att handla mer om 

innovationer som även det är en viktig faktor för konkurrenskraft enligt Hill och 

Jones (2010). Innovationer likt de digitala paketen som erbjuds skapas på 

organisationsnivå men även på mer lokal nivå arbetas det med nya idéer. Genom 

ärendesystem, närhet till närmsta chef och kontinuerlig input från nyanställda kan 

alla tillsammans aktivt arbeta med att utveckla verksamheten.  

 

Saunila, Rantala och Ukko (2017) samt Neus, Buder och Galdino (2017) menar att 

digitaliseringen förändrar sättet att producera och konsumera tjänster vilket 

identifieras genom företagets värdeskapande processer. Då Corkern, Kimmel och 

Morehead (2015) för några år sedan hävdade att digitaliseringen i konsultbranschen 

ännu inte slagit till med full kraft kan det förväntas ännu fler förändringar för LRF 

Konsult. Med digitaliseringen har det som tidigare nämnts blivit ett mer aktivt 

samarbete mellan konsulter och kunder vilket även skulle vara möjligt mellan LRF 

Konsult och andra företag. Som ett av dotterbolagen till LRF vore det möjligt att 

skapa nätverk av ytterligare tjänster relaterade till företagande som övriga 

dotterbolag erbjuder. Detta då digitaliseringen enligt Wikström (1994), Andersson 

och Larsson (2006) samt Lindvall (2011) öppnat upp för andra sätt att strukturera 

värdeskapandet. 

 

Förändringarna i produktion och konsumtion av varor har bland annat inneburit 

utveckling av digitala plattformar som Giertz et al. (2016) menar kan nyttjas för att 

utöver effektivisera även kvalitetssäkra tjänsterna som erbjuds. Kvalitet ses även det 

som en mycket viktig konkurrensfördel av Hill och Jones (2010). Grönroos (1992) 

menar att kontroll av kvaliteten är bland de svåraste uppgifterna i tjänstestyrning. Om 

LRF Konsult kan nyttja digital teknik för att säkra kvaliteten kan de öka sin 

konkurrenskraft. Giertz et al. (2016) menar vidare att företag kan öka marginalerna 

genom att frångå löpande arvode till att debitera fast pris. Nixon (2015) framhäver 

även vikten av att förändra prissättningen, dock i hänsyn av debiteringsgrund, att 

frångå tid till värde för att framhäva vad kunden faktiskt betalar för. Dessa åsikter 

ligger djupt rotade i den ökade digitaliseringen och kundorienteringen.  
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6 Slutsatser, reflektioner och förslag på fortsatt forskning 
Studien syftar till att öka kunskapen om digitaliseringens effekter på LRF Konsults 

värdeskapande processer och vilka krav det i sin tur ställer på 

verksamhetsstyrningen. I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar 

och de slutsatser som dras med hjälp av referensramen och empiri och därmed 

presenteras även studiens bidrag. Vidare framförs egna reflektioner kring 

digitaliseringens effekter i framtiden och förslag till framtida forskning ges.

 

6.1 Slutsatser 

Som framgick i inledningskapitlet är digitaliseringen ett aktuellt ämne för alla företag 

och det finns behov av mer forskning kring dess påverkan på företag. Studien syftade 

därför till att öka kunskapen om digitaliseringens effekter på LRF Konsults 

värdeskapande processer och vilka krav det i sin tur ställer på 

verksamhetsstyrningen. Genom att undersöka digitaliseringens påverkan på LRF 

Konsults värdeskapande processer och dess effekter samt digitaliseringens påverkan 

på verksamhetsstyrningen har vi bidragit till att öka kunskapen inom området. Vidare 

ämnade studien att bidra med djupare förståelse och kunskap till LRF Konsult och 

liknande företag om den pågående digitaliseringen. Inledningskapitlets presentation 

av tidigare forskning och problematisering mynnade ut i två frågeställningar som 

besvaras nedan. 

 
6.1.1 Hur påverkar digitaliseringen LRF Konsults värdeskapande processer och 
vilka effekter har det gett? 

I studien framgår det att digitaliseringen påverkar LRF Konsults värdeskapande 

processer i olika utsträckning. Som bland annat Prahalad och Ramaswamy (2004), 

Ewerman (2015) samt Baltova och Baltov (2017) framhäver bidrar digitaliseringen 

till förändrade sätt att leverera tjänster vilket studien bekräftar. Likt den definition av 

digitaliseringen som används i studien konstateras det att digitaliseringen förändrat 

arbetsrollerna i de värdeskapande processerna. Saunila, Rantala och Ukko (2017) 

menar att en effekt av digitaliseringen är att kunder kan vara mer aktiva och i 

kontroll av värdeskapandet. Studien bekräftar genom medarbetares och kunders 

upplevelser en ökad grad av involvering av kunden i processerna. Dock utgör 

säljande kund i fastighetsförmedlingen ett undantag för denna slutsats på grund av 

digitaliseringen hittills inte påverkar kundens roll. 

 

Genom studien konstateras vidare att digitaliseringen påverkar samtliga 

värdeskapande processer genom nyttjande av molnbaserade digitala verktyg, ökad 
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digital kommunikation och avmaterialisering. Effekter av detta är ökad effektivitet, 

flexibilitet och tillgänglighet till information och kontakt, såväl internt som externt, 

vilket upplevs av respondenterna i studien gynna värdeskapandet i processerna. 

Larsson och Viitaoja (2017) framhäver enkelheten i användning vilket studien 

bekräftar då respondenterna anser att enkelheten i användningen av molnbaserade 

digitala verktyg är värdefull. Ökad digital kommunikation har lett till mer frekvent 

kommunikation och minskade antal fysiska möten vilket Baltova och Baltov (2017) 

menar beror på att även omgivningen är digital i större utsträckning än tidigare. 

Flertalet respondenter i studien upplever att en effekt av digital kommunikation och 

digitalt material är en stärkt relation, detta trots antalet minskade fysiska möten och 

möjligheten till personkemi. Flertalet respondenter upplever att negativa 

konsekvenser av digitaliseringen såsom stress och minskad personkemi drabbar 

företaget snarare än kunderna. 

 

Flertalet författare (e.g Zeithaml 1998; Linn 2002) menar att kundvärde är 

individuellt och dynamiskt vilket bekräftas i studien. Ändå framhävs 

digitaliseringens påverkan och effekter likvärdigt av samtliga respondenter i studien. 

Slutsatsen som genom studien kan dras gällande kundvärde är att digitaliseringen 

ökar den totala nyttan för kund samtidigt som kundens totala uppoffring ökar eller 

tillfälligtvis kan öka, men i längre perspektiv minskar. Om kundens totala uppoffring 

ökar på lång sikt innebär det även en högre nytta för kunden. Digitaliseringen 

påverkar de värdeskapande processerna i LRF Konsult och utifrån värdeekvationen 

ger den effekten av ett högre upplevt kundvärde.  

 

Tidigare forskning (Christensen, Wang & Bever 2013) framhäver att digitaliseringen 

än så länge är i ett tidigt stadie i konsultbranschen vilket bekräftas i studien. Med 

dragna slutsatser och konstateranden bidrar studien med kunskap om 

digitaliseringens påverkan på värdeskapande processer och effekterna den gett.  

 
6.1.2 Hur påverkar digitaliseringen LRF Konsults verksamhetsstyrning? 

Digitaliseringen innebär stora förändringar för företag och dess medarbetare (Cianni 

& Steckler 2017; Meier 2017). Digitaliseringskommissionen (2016) samt Parviainen 

et al. (2017) framhäver att styrningen behöver anpassas då digitaliseringen för med 

sig förändringar vilket studien bekräftar. En slutsats som dras av studien är att främst 

den formella styrningen påverkas av digitaliseringen varpå betoningen på formell 
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styrning även ökat. Detta utmanar Robertson och Swans (2003) uppfattning om att 

kunskapsintensiva företag styrs främst via informell styrning. För att kunna tackla 

digitaliseringen har organisationsstrukturen blivit mer decentraliserad vilket 

möjliggör fler lokala samarbeten och ger cheferna mer lokalt inflytande och makt. 

Ökad formell styrning möjliggör för ledningen att vara i kontroll trots ökad 

decentralisering.  

 

Bredmar (2017) framhäver tid som en kritiskt styrfaktor att behandla i 

digitaliseringen vilket bekräftas i studien då förändring i arbetssätt är tidskrävande 

samt att arbetsroller förändras. Det konstateras att digitaliseringen påverkar 

förutsättningarna för proaktiv styrning då fler prestationsmått utvecklats, som enkelt 

kan tas fram, är lättillgängliga och kommuniceras frekvent. Robertson och Swan 

(2003) samt Bengtsson och Tell (2012) framhäver styrning genom rutiner som 

viktiga styrmekanismer, vilket genom studien bekräftas. Digitaliseringen leder till 

ökad styrning via rutiner för att kunna säkerställa värdeskapandet samt förbli 

konkurrenskraftiga.  

 

I syfte att dra nytta av digitaliseringen för att förbli konkurrenskraftiga blir 

balansgången mellan autonomi och kontroll en viktig aspekt för cheferna att 

behandla vilket också Robertson och Swan (2003) framhäver. Digitaliseringen leder 

till högre krav på tjänsterna och förändrat arbetssätt vilket ökar kraven på cheferna 

att leda förändringen. Det ställs därmed högre krav på att utbilda, inspirera och 

motivera medarbetarna. Digitaliseringen innebär förändringar för företaget och 

medarbetarna vilket påverkar kulturen, dels genom många nyanställningar och dels 

att acceptansen för snabba förändringar ökar. Även värderingarna i företaget har 

anpassats till följ av digitaliseringen genom bland annat större betoning på kunden. 

Genom studien konstateras att digitaliseringen påverkar verksamhetsstyrningen och 

ställer fler och högre krav på såväl formell som informell styrning. Med studien har 

kunskapen om digitalisering och kraven det ställer på verksamhetsstyrningen ökat. 

 

6.2 Reflektioner kring studien och tankar kring dragna slutsatser 

Studiens teoretiska relevans bygger på att studieområdet till stor del är svagt 

beforskat, då det idag inte finns särskilt mycket forskning om hur digitaliseringen 

påverkar befintliga och väletablerade företags värdeskapande processer. Genom 

studien har därför ett bidrag till den kunskapslucka som finns kunnat göras. Studien 
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kan fungera som en språngbräda för vidare studier inom området i såväl andra 

perspektiv som annan vidd. Studiens praktiska relevans bygger på att digitaliseringen 

påverkar alla organisationer varpå studien ger ökad medvetenhet om dess påverkan 

och effekter. Vidare belyser studien digitaliseringen i LRF Konsult ur ett externt 

perspektiv vilket kan bidra till företagets fortsatta utveckling för att lyckas bibehålla 

och skapa mer kundvärde samt förbli konkurrenskraftiga. 

 

Redan på förhand fanns förhoppningar att genom studien kunna dra generella 

slutsatser trots medvetenhet om komplexiteten att härleda vilka effekter som 

digitaliseringen gett och påverka studiens slutsatser. Insikten om att det inte går att 

likställa företagets processer med varandra kom längs studiens gång. Detta med 

grund i att processerna påverkas olika av digitaliseringen och kan utifrån kundens 

preferenser anta väldigt olika form vilket har stor inverkan på de slutsatser som dras. 

Studien kan anses ha metodologiska begränsningar såsom urvalet av medarbetare 

och kunder. Exempelvis kan digitaliseringen i respektive uppdragsprocess anta olika 

styrka och vidd och därmed kan de aspekter som lyfts fram i intervjuerna påverkats. 

Ett större antal fall att studera hade möjligen bidragit till större generaliserbarhet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att i första hand inom LRF Konsult intervjua fler 

medarbetare och kunder för att få en större och mer enhetlig bild över hur 

digitaliseringen påverkar de värdeskapande processerna och styrningen i företaget i 

stort. Ett annat förslag för vidare forskning är att undersöka fler företag som erbjuder 

ungefär samma tjänster som LRF Konsult för att kunna urskilja om digitaliseringen 

påverkar andra företag på ett liknande sätt.  

 

Det konstaterades i studien att digitaliseringen i de värdeskapande processerna är i ett 

förhållandevis initialt skede vilket hade gjort det intressant att genomföra 

undersökningen i ett senare skede för att utröna om tydligare effekter kan urskiljas av 

digitaliseringen. Ytterligare förslag till vidare forskning är att ta fram ett verktyg som 

företag skulle kunna använda i sin övergång till att bli mer digitala. Utgångspunkt 

skulle kunna tas i Parviainen et al.s (2017) studie som tog fram en modell för hur 

digitaliseringen kan implementeras i en organisation. Modellen är inte testad i 

verkligheten vilket skulle göra den intressant att testa och modifiera för se om den 

kan användas för att hjälpa företag i deras digitaliseringsprocess.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1, intervjuguide för medarbetare på LRF Konsult 

 

Process 

Kan du steg för steg förklara hur tjänsten levereras från kundbehov till slutförd 

tjänst? 

Vilka aktiviteter påverkas av digitaliseringen? Hur? Är det någon aktivitet i 

processen som du upplever ännu inte blivit berörd av digitaliseringen men som på 

något sätt skulle generera nytta i tjänsten du levererar?  

Hur digital upplever du att denna tjänst har blivit? Om du jämför med de andra 

tjänsterna ni levererar, är denna tjänst mer eller mindre påverkad av digitaliseringen? 

Varför tror du det är så? Vad tror du kunden anser om detta? 

Hur involverad är kunden i aktuell tjänst? Vilka aktiviteter är/kan de vara aktiva i 

och hur är de delaktiga? Var detta annorlunda före digitaliseringen? Kan du förklara?  

Vad krävs av medarbetare respektive av kunden för leverans av tjänsten? Har 

arbetsfördelningen ändrats med digitaliseringen? Hur? 

Vad är medarbetarens respektive kundens ansvar i tjänsten? Har detta förhållande 

förändrats på grund av digitaliseringen? Kan du förklara? (Tid, pengar, risk och 

mänsklig kraftansträngning före, under och efter köp av tjänst) 

 

Kundvärde 

Vad tänker du att kunden får ut av den här tjänsten? Vilka värden tillförs kunden? 

Har detta värde förändrats över tid och av digitaliseringen? Hur? Varför? 

Vad innebär god kvalitet i tjänsten du levererar? Vilka effekter har digitaliseringen 

på detta? 

Digitaliseringen leder ofta till kostnadsreduceringar, är det något som ni märkt av? 

Vad har effekterna av detta blivit, för er och för kund? 

Varför väljer kunderna ert erbjudande framför andra? Beror det på funktionella, 

ekonomiska eller känslomässiga aspekter? 

 

Verktyg 

Vilka effekter har digitaliseringen på din arbetsplats? Hur? Hur tror du kunden 

påverkas av detta? Varför/varför inte? 

Vilka digitala verktyg används och i vilket syfte? (datorprogram, plattformar, 

smartphone, läsplatta) Vilka effekter har det gett på tjänsten du levererar? 

Har någonting i processen automatiserats? Vilken effekt har detta på ditt arbete och 

för kund? 

Har digitaliseringen påverkat er förmåga att betjäna kunden? Krävs mer/mindre tid 

till respektive kunduppdrag? Leveransprecision? Vilka effekter har detta för den 

enskilde kunden? 

 

Kommunikation 

Vilka effekter har digitaliseringen på kommunikationen mellan företaget och kund? 



  
 

ii 

Påverkar digitaliseringen sättet som ni skapar kundrelationer? Hur? Vilka effekter 

har detta på er som medarbetare och för kund? 

Har digitaliseringen haft några effekter på kundbemötandet? Vilka? Hur? 

Förmedlas kundspecifika dokument via digitala kanaler? Upplevda effekter av detta i 

medarbetare- och kundperspektiv? 

 

Information 

Förmedlas information via digitala kanaler? Vad har detta för effekter utifrån 

medarbetar- och kundperspektiv?  

Hur gör du för att på ett enkelt och smidigt sätt sätta dig in i den enskilda kundens 

situation? Vilka effekter har digitaliseringen på detta och er möjlighet att prestera 

bättre?  

Har digitaliseringen lett till att ni kan leverera en mer pålitlig tjänst? Exempelvis om 

det sker fler eller färre fel i processen och i resultatet? Hur? 

Hur tar du reda på information (ej kundspecifik) för att betjäna kund? Vilka effekter 

har detta på de värden ni vill leverera till kund? 

Anser du att digitaliseringen hjälper dig att leverera en säkrare tjänst? Risk för att 

exempelvis dokumentera information på fel ställen eller ge felaktig information och 

råd?  

Har digitaliseringen påverkat kundens trygghet i att köpa tjänsten? Hur? Varför? 

 

Konkluderande  

Vad är enligt dig den största fördelen med digitaliseringen för dig som medarbetare 

och för kunden? 

Vad är enligt dig den största nackdelen med digitaliseringen för dig som medarbetare 

och för kunden? 

Hur upplever du att medarbetarna tycker om digitaliseringen i företaget? Är de 

överlag positiva/negativa? Varför tror du att det är så?  

Hur upplever du att kunden tycker om digitaliseringen i tjänsten? Är de överlag 

positiva/negativa? Varför tror du att det är så?  

Något du vill tillägga som du känner att vi inte berört intervjun, som är av vikt i 

digitaliseringens effekter på företagets processer? 

 

  



  
 

iii 

Bilaga 2, intervjuguide för redovisningskunder 

 

Allmännt 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du det vara att LRF Konsult arbetar med 

digitala verktyg?  

Vem utför bokföringen? Konsult Kunden 

Har detta ändrats? Ja Nej → Varför? 

 

Program 

Utförs bokföringen i ett molnbaserat program? Ja  Nej → Om nej, varför? 

→ Om ja, har detta ändrats?  Ja  Nej  → Varför? (Upplever du det 

bättre/sämre/enklare/osv.) 

På en skala 1 2 3 4 5 hur stor del av bokföringsunderlaget är digitalt?  

På en skala 1 2 3 4 5 hur fördelaktigt anser du att det är att ha bokföringsunderlaget 

digitalt?  

Sker överlämning och förmedling av material digitalt? Ja Nej 

→ Om ja, hur upplever du detta? 

→ Om nej, varför? 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt är det för dig att ha material och 

realtidsinformation enkelt tillgängligt? 

→ Upplever du att detta är ett stressmoment? Ja Nej 

Tycker du att det har blivit lättare att ha kontroll på din verksamhet? Ja Nej 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du det vara att själv kunna göra analyser 

med hjälp av digitala verktyg? 

 

Kommunikation 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du det vara att kunna kommunicera via 

flera kanaler? (Mail, MittKontor, kommentarer i filer, ej telefonsamtal!) 

Har sättet ni kommunicerar på förändrats över tid? Ja Nej → Hur? 

På en skala 1 2 3 4 5 hur mycket kommunicerar du och din konsult via digitala 

kanaler? 

På en skala 1 2 3 4 5 hur väl fungerar kommunikationen idag?  

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du att det är med personliga möten med din 

konsult? 

 

Relation 

Tycker du att digitaliseringen har inverkan på din relation med LRF Konsult och din 

konsult i tjänsten du köper? Ja Nej 

→ Om ja, tycker du relationen har förstärkts eller försvagats? Hur, varför? 

 

Kvalitet 

Vad anser du ger hög kvalitet på tjänsten?  

Tycker du att digitaliseringen ökat kvaliteten på tjänsten? Ja Nej → Varför? 
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Osäkerhet/risk 

Hur trygg känner du dig i de digitala verktyg som används, på en skala 1 2 3 4 5? 

Varför? 

Upplever du att detta har förändrats? Ja Nej 

 

Pengar 

Upplever du att du fått göra investeringar för att kunna få ut det du vill ha av 

tjänsten? Ja Nej 

 

Tid 

Lägger du ner mer tid nu än tidigare på din bokföring/redovisning? Ja Nej → Hur, 

varför? 

Anser du att detta är positivt eller negativt? 

Upplever du att din totala tid du lägger ner på tjänsten minskat med digitaliseringen? 

Ja Nej  

Hur mycket på en skala 1 2 3 4 5?  

Upplever du att din totala energi du lägger ner på tjänsten minskat med 

digitaliseringen? Ja Nej 

Hur mycket på en skala 1 2 3 4 5? 

 

Övrigt 

Är det något du skulle vilja ha digitalt som du inte har idag? Vad skulle få dig att ta 

steget? 

Varför väljer du LRF Konsult? 

Uppfylls dina förväntningar av tjänsten när du köper den? Ja Nej 

Något du vill tillägga om digitaliseringen som du anser att vi bör ha i åtanke? Något 

som vi inte berört som du tycker är värdefullt? 
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Bilaga 3, intervjuguide för rådgivningskunder 

 

Allmännt 

Vilken typ av rådgivning är det du efterfrågar? 

Ingår denna rådgivning i något slags paket till exempel digital företagare, digital 

bonde etc.?  

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du det vara att LRF Konsult arbetar med 

digitala verktyg?  

 

Involvering/Program 

Vem utför bokföringen? Konsult Kunden 

Utförs bokföringen i ett molnbaserat program? Ja  Nej → Om nej, varför? 

→ Om ja, har detta ändrats? Ja Nej → Varför? (Upplever du det 

bättre/sämre/enklare/osv.) 

Sker överlämning och förmedling av material digitalt? Ja Nej 

→ Om ja, hur upplever du detta? 

→ Om nej, varför? 

Hur värdefullt anser du det vara att själv kunna göra analyser med hjälp av digitala 

verktyg, på en skala 1 2 3 4 5? 

Hur värdefullt är det för dig att ha material och realtidsinformation enkelt 

tillgängligt, på en skala 1 2 3 4 5? 

Anser du att digitaliseringen hjälper dig att få en bättre insikt i din verksamhet? Ja 

Nej 

Tycker du att det har blivit lättare att ha kontroll på din verksamhet? Ja Nej 

 

Kommunikation 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du att det är att kunna kommunicera via 

flera kanaler? (Mail, MittKontor, kommentarer i filer, ej telefon!) 

Rangordna utefter vilket sätt du och din konsult vanligtvis utför rådgivningen. 

Telefon, personligen, mail eller annan digital form. 

På en skala 1 2 3 4 5 hur väl fungerar kommunikationen idag?  

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt anser du att det är med att personligen möta din 

konsult? 

På en skala 1 2 3 4 5 hur värdefullt tycker du det är att kunna komplettera fysisk 

rådgivning med rådgivning via digitala kanaler? 

 

Relation 

Tycker du att digitaliseringen har inverkan på din relation med LRF Konsult och din 

konsult i tjänsten du köper? Ja Nej 

→ Om ja, tycker du relationen har förstärkts eller försvagats? Hur, varför? 

 

Kvalitet 

Vad anser du ger hög kvalitet på tjänsten? 

Tycker du att digitaliseringen ökat kvaliteten på tjänsten? Ja Nej → Varför? 
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Osäkerhet/Risk 

Hur trygg känner du dig i de digitala verktyg som används, på en skala 1 2 3 4 5? 

Varför? 

 

Tid, pengar och energi 

Upplever du att din totala tid du lägger ner på tjänsten minskat med digitaliseringen? 

Ja Nej  

Hur mycket på en skala 1 2 3 4 5? Varför? 

Upplever du att din totala energi du lägger ner på tjänsten minskat med 

digitaliseringen? Ja Nej 

Hur mycket på en skala 1 2 3 4 5? 

 

Övrigt 

Varför väljer du LRF Konsult? 

Vad är enligt dig största fördelen med digitaliseringen? 

Vad är enligt dig största nackdelen med digitaliseringen? 

Uppfylls dina förväntningar av tjänsten när du köper den? 

Något du vill tillägga om digitaliseringen som du anser att vi bör ha i åtanke? Något 

som vi inte berört som du vill lyfta fram som är värdefullt? 
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Bilaga 4, intervjuguide för fastighetsförmedlingskunder 

 

Allmännt  

Är det första gången du säljer/köper en fastighet? Ja Nej 

Köpt eller sålt? 

Upplevde du några förändringar i hur tjänsterna levererades? Ja Nej → Varför? 

Hur upplever du att digitaliseringen påverkar tjänsten? På vilket sätt? både internt 

och externt 

På en skala 1 2 3 4 5 hur mycket upplever du att digitaliseringen påverkat tjänsten du 

köpte? Åsikter om det? 

 

Kommunikation 

Hur värdefullt anser du att det är att kunna kommunicera via flera kanaler? 

Hur mycket kommunicerade du och din mäklare via digitala kanaler? 

Hur väl fungerade kommunikationen? 

Hur värdefullt anser du det vara att personligen möta din mäklare? 

Sker överlämning och förmedling av material digitalt? Ja Nej 

→ Om ja, hur upplever du detta? 4 

→ Om nej, varför? 

 

Involvering 

Hur involverad var du i förmedlingsprocessen? 

Upplever du att din totala tid du lade ner på tjänsten minskat med digitaliseringen? Ja 

Nej Varför/åsikter? 

Upplever du att din totala energi du lade ner på tjänsten minskat med 

digitaliseringen? Ja Nej Varför/åsikter? 

 

Kvalitet 

Vad anser du ger hög kvalitet på tjänsten? 

Upplever du att digitaliseringen påverkar kvalitet på tjänsten? Ja Nej → Varför? 

 

Osäkerhet/risk 

Upplever du att digitaliseringen lett till en mer pålitlig fastighetsförmedling? Ja Nej 

 

Relation 

Hur upplevde du relationen till din mäklare? 

Upplevde du att digitaliseringen hade någon inverkan på relationen? Ja Nej → Hur, 

varför? 

 

Övrigt 

Har du och köpare/säljare samma mäklare? Åsikter? 

Upplever du att du får vad du betalar för? (digitalisering) 

Är det något i fastighetsförmedlingsprocessen som inte var digitaliserat men som du 

anser skulle kunna vara det? 

Övrigt, något du vill tillägga om digitalisering som du anser att vi bör ha i åtanke? 

Något som vi inte berört? 
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Bilaga 5, intervjuguide för chefer  

 

Mål 

Vilka är de övergripande målen för verksamheten?  

På regions-/kontorsnivå hur arbetar ni med målen? Finns det specifika för varje 

enskild enhet/kontor? (Mål för de olika affärsområdena?)  

Har målsättningarna förändrats med digitaliseringen? 

 

Strategi 

Har ni några uttalade strategier för att nå era mål? Vilka? 

Har de ändrats de senaste 5 åren? 

Vad har ni för strategier angående digitaliseringen?  

Har de ändrats de senaste 5 åren? 

Vilka strategier har ni för att skapa kundvärde?  

Hur arbetar ni med det operativt? 

 

Vi har lagt upp vårt arbete efter värdeskapande processer, hur ser ni på 

verksamhetens olika delar, är det som processer eller enskilda aktiviteter eller 

liknande? 

Hur gör ni för att styra mot värdeskapande? 

Har det förändrats något med digitaliseringen? 

Värdeskapande process: en serie av aktiviteter som utförs och leder till att kundvärde 

skapas. 

 

Planering, budget 

Är kundtänk synligt i er planering och uppföljning av processen? På vilket sätt? 

Har digitaliseringen haft någon inverkan på detta? 

Digitaliseringen ska enligt forskning påverka kostnadsstruktur och prissättning, är 

det något som hänt eller kommer förändras i verksamheten? Hur hanteras det? 

 

Prestationsmätning 

Använder ni er av prestationsmått? Vilka? Varför just dem? (Har ni mått relaterade 

till kunder, affärsområden och värdeskapande?) 

Har ni möjlighet att sätta upp egna prestationsmått för kontoren? Vilka i så fall? 

Varför? 

Kommuniceras mål och mått till medarbetarna? Vilka och varför? Hur ofta? 

Påverkas prestationsmätningarna av digitaliseringen? Om inte, tror ni att det kommer 

göra det i framtiden? (variationer på tjänsten, om kund eller konsult gör det, material 

digitalt eller ej, lönsamhet med de digitala?) 

 

Roller, rutiner och regler 

Hur mycket försöker ni via normer och rutiner styra medarbetarna? Hur påverkar 

digitaliseringen detta? 

Är det tydliga roller och ansvarsfördelningar inom företaget? Hur stor vikt läggs vid 

detta? Har det på något sätt förändrats med digitaliseringen? 
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Kultur, värderingar 

Är ni ett värderingsstyrt företag? Hur arbetar ni mer värderingarna? Påverkar 

digitaliseringen detta? 

Hur hanterar ni spänningar i värderingar på kontoret? 

Är medarbetarna väldigt självständiga i sitt arbete eller arbetar de mer i team? Är det 

digitaliseringen som lett till denna förändring? 

För att främja kreativitet och innovation är det enligt teori viktigt med självstyre hos 

medarbetarna, hur tänker ni kring detta? 

Hur leder och motiverar ni individerna i organisationen? 

Hur belönar ni medarbetarna för deras prestationer? Är det kollektiv belöning eller 

mer individuellt? (digitalisering) 

Hur uppmuntras utveckling och förändring hos medarbetarna? Idébox, projekt, 

förbättringsförslag? Förändringsmotstånd, hur hanteras det? 

Hur integrerade är cheferna och medarbetarna? 

 

Övrigt 

Vad tänker ni om digitaliseringen och styrningen i framtiden?  

Vad är planen för de olika tjänsterna med digitaliseringen i framtiden? Förbereds 

verksamheten på något sätt för att kunna hantera utveckling och förändring som kan 

komma? 
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Bilaga 6, sammanställning av värdedimensioner 

 

 

 

Författare Värdedimensioner 

Johnson & Kaplan (1987) produktattribut, image och rykte, kundrelation 

Lai (1995) kulturellt värde, personligt värde, konsumtionsvärde,  

grundläggande produktattribut 

McNair-Connolly et al. 

(2013)  

produktattribut, tjänsteattribut och kulturella attribut 

Linn (2002)  fördelar (funktion), tillgänglighet (var, när hur), lust (våra  

sinnen), leverantörsrelation, social identitet (image,  

varumärke) 

Gibbert, Golfetto &  

Woodside (2008) 

nytta med produkten (fysiska aspekter), nytta med service 

och användning, nytta med varumärket och emotionell  

nytta 

Bloch & Elmgart (2017)  funktionellt, ekonomiskt, känslomässigt 

Roos et al. (2004) kostnad, funktionalitet, tydlighet, förtroende 

Tabell 3.1 Värdedimensioner (Källa: Egen). 


