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Sammanfattning 
 

 

Titel: Tjänster som stödjer produkten eller kunden? En analys om konsumenters 

uppfattning. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Angelika Karlsson Theander och Alexander Syvertsson. 

Handledare: Jonas Kågström.  

Datum: 2017 - Maj.  

Syfte: Vårt syfte är att analysera konsumenters val gällande utförandet av tjänster med 

avseende på tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. 

Metod: Arbetet har styrts genom ett positivistiskt synsätt genom ett deduktivt 

tillvägagångssätt då en kvantitativ forskningsmetod använts. Vi gjorde webbaserad 

enkätundersökning som delades på Facebook av närstående personer till oss författare. 

Enkäten riktades mot bostadsrättsinnehavare i Stockholmsområdet. Datan som 

insamlades analyserades via statistikprogrammet SPSS där vi fick fram en deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys. 

Resultat & Analys: Vi kan konstatera att vissa konsumenter anser att tjänster som 

stödjer produkten är viktigast och vise versa. Vi har dock fått fram att konsumenter även 

anser att det är viktigt med ett samspel mellan tjänster som stödjer produkten och 

tjänster som stödjer kunden. Konsumenternas uppfattning visade sig som starkast 

gällande marknadsföringstjänster. 

Uppsatsens bidrag: Vår uppsats bidrag till fastighetsmäklaryrket är en förståelse för att 

både tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden är viktigt. 

Konsumenter har olika behov och fastighetsmäklarens tjänster bör anpassas därefter. 

Uppsatsen bidrar även till det teoretiska genom en ökad förståelse för konsumenters 

uppfattning om tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden.  

Förslag till vidare forskning: Vi vill uppmana till vidare forskning i andra yrken för 

att få mer och bredare forskning på ämnet för att se om vårt resultat stämmer överens 

med andra yrkeskategorier.  

Nyckelord: Tjänster som stödjer kunden, tjänster som stödjer produkten, tjänster, 

tjänstefiering, produkttjänstesystem.



 

 

Abstract 

 

Title: Services that support the product or customer? An analysis about customers 

perception. 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration.  

Author: Angelika Karlsson Theander och Alexander Syvertsson. 

Supervisor:               . 

Date: 2017 - May. 

Aim: The purpose of this study is to analyze customers choices about services that 

support the product and services that support the customer.  

Method: The study has a positivistic and deductive approach where a quantitative 

research method was used. We made a web based questionnaire that were shared on 

Facebook by some of our close friends. The questionnaire targeted apartment owners in 

Stockholm. The collected data were then to be analyzed in the statistical program SPSS 

were we made descriptive statistics, a correlation analysis, factor analysis and a cluster 

analysis. 

Result & Analysis: We can point out that some customers consider the services that 

support the product to be more important than the services that support the customer. 

However, we have found that customers also consider it's important to have an 

interaction between services that support the product and services that support the 

customer. Customers perception showed to the strongest within the marketing service 

questionnaires. 

Contribution of the thesis: Our paper's contribution to the real estate profession comes 

in a form of understanding the importance of both having services that support the 

product and services that support the customers. Customers have different needs and the 

 e l e    e   e  ’   e vice   h uld be  d p ed thereafter. The paper also contributes to 

the theoretical with an increased understanding in customers perception on services that 

support the product and services that support the customer.  

Suggestions for future research: We want to encourage further research in other 

professions to get more and broader research on the subject and to see if our results are 

in line with other occupational categories.  

Key words: Services that support the customers, services that support the product, 

services, servitization, productservicesystems. 
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1. Inledning 
 

I denna del kommer vi att gå igenom vad vi har för syfte med studien och en bakgrund som 

stödjer våra forskningsfrågor. I slutet kommer vi även redogöra för våra avgränsningar.  

 

 

1.1  Problemformulering 
 

Salonen (2011, s.683) poängterar att den globala ekonomin drivs mer och mer av tjänster och 

den ökade intensiteten av tjänster hos tillverkningsföretag. Det har blivit en viktig del för att 

tillverkningsföretag ska kunna hålla sig kvar på marknaden. Denna empiriska verklighet 

bidrar till ett ökat intresse för tjänsteövergångsstrategier. Trots detta är forskningen inom 

området splittrad och det finns ingen komplett förståelse kring produkttjänster hos 

tillverkningsföretag. Det finns exempelvis ingen klar förståelse för hur företag går från 

produktrelaterade tjänster till mer avancerade tjänster med större differentiation. Ett sätt för 

företag att lyckas med detta är att addera värde på sina produkter genom att börja tillämpa 

tjänster, det kallas i sin tur för tjänstefiering (Mont, 2002, s.238-240; Rada och Vandermerwe, 

1988, s.319; Matthyssens och Vandenbempt, 2010, s.693). 

Story, Raddats, Burton, Zolkiewski och Baines (2017, s.54) hävdar att tjänstefiering har varit 

ett hjälpmedel för att uppnå konkurrensfördelar och skapa bättre kundvärde, genom att 

utveckla nya tjänster för att antingen ersätta sina nuvarande erbjudanden eller erbjuda det vid 

sidan av kärnprodukten. De nya tjänsterna ska ge ett kundvärde och vara mer lönsamma. 

Bytet av inriktning i företaget genom det mest effektiva sättet kan dock vara svårt och 

ytterligare forskning efterfrågas för att få en bättre förståelse, en av anledningarna är att 

tjänsterna är komplexa och varierande. Rabetino, Kohtamäki, Lehtonen och Kostama (2015, 

s.54) menar att tjänstefiering kan involvera olika företagsmodeller och strategier som en 

variation för kundens behov. I praktiken är det flera olika typer av tjänster som krävs i en 

tjänstestrategi. Raddats et al. (2015, s.98) poängterar att även fast det finns flera fördelar med 

tjänstefiering, krävs det vidare undersökning för att förstå vad som krävs av företagen för att 

utveckla och leverera framgångsrika tjänster. 

Story et al. (2017, s.54) diskuterar att beroende av vilken inriktning tjänsten har finns det 

olika klassificeringar och benämningar som har blivit framtagna från tidigare forskning. Bao 

och Toivonen (2015, s.227), Kowalkowski, Gebauer och Oliva (2016, s.83), Park, Geum och 
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Lee (2012, s. 533-534) och Gebauer, Fleisch och Friedli (2005, s.18) menar att tjänsterna kan 

kategoriseras som tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. 

Kategoriseringen baseras på den direkta mottagaren av tjänsten, intensiteten av relationen och 

nivån av hur skräddarsydd tjänsten måste vara. Nogueira, Ferriera, Cova, Spencer och 

Proenca (2016, s.115), Ward och Graves (2007, s. 459), Eggert, Hogreve, Ulaga och 

Muenkhoff (2011, s.662) och Markeset och Kumar (2003, s.378) hävdar att tjänster som 

stödjer produkten innebär att tjänsten finns till för att säkerställa den rätta funktionen och/eller 

för att underlätta kundens tillgång till produkten. Salonen (2011, s.684) poängterar att tjänster 

som stödjer produkten inte kräver mycket relation till kunden. Gebauer et al. (2005, s.18) 

påpekar att tjänster med inriktning på produkten exempelvis är kundsupport. Chan, Demirkan 

och Harmon (2011, s. 4) menar att tjänster som stödjer produkten är transaktionella, saknar 

differentiering samt är lätta att kopiera av konkurrenterna. I tjänster som stödjer produkten 

hävdar Raddats, Burton och Ashman (2015, s.98) att den direkta mottagaren för tjänsterna är 

produkten. 

Nogueira et al. (2016, s.115) menar att tjänster som stödjer kunden finns där för att stödja 

särskilda initiativ och att främja kundorganisationen. Eggert et al. (2011, s.662) skriver att 

tjänster som stödjer kunden hjälper kundens handlingar i relation till produkten. Chan et al. 

(2011, s.1) påpekar att tjänster som stödjer kunden kan vara finansiering, träning och 

försäkring samt att integrera företagets produkt med kundens system. Salonen, Saglam och 

Hacklin (2017, s.664) menar att tjänster som stödjer kunden innehåller en hög nivå av relation 

och kundanpassning mellan köpare och säljare, samtidigt som det tillför en stark 

differentiering för leverantören. Salonen (2011, s.684) hävdar att tjänster som stödjer kunden 

är relationsbyggande och avancerade. 

Lay, Schroeter och Biege (2009, s.442) och Ward och Graves (2007, s.459) hävdar att flera 

klassifikationer har utvecklats mellan olika typer av produktrelaterade tjänster. Däribland har 

tjänster som stödjer kunden använts som en synonym till avancerade tjänster. Datta och Roy 

(2011, s.582) menar att avancerade tjänster är definierat som en omfattande samling av 

produkter och/eller tjänster som ska uppfylla behov hos kunden relaterat till dennes problem 

eller situation. Löfberg, Witell och Gustafsson (2010, s.428) hävdar att forskare har 

argumenterat för fördelarna med att utöka tjänsteerbjudanden till mer avancerade tjänster med 

fokus på kundens process. Eggert et al. (2011, s.662) hävdar att tjänster som stödjer produkten 
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är enkla tjänster. Sousa och Da Silveira (2017, s.445) påpekar att enkla tjänster handlar om att 

bibehålla produktens funktion. 

Vi har uppmärksammat att forskare har en delad åsikt kring vilken tjänst som är mest 

fördelaktig. Gebauer et al. (2005, s.18) menar att när tillverkningsföretag börjar att tillämpa 

tjänster ska det vara med inriktning på produkten. Författarna rekommenderar att 

tillverkningsföretag optimerar tjänster med inriktning på produkten innan de erbjuder tjänster 

med inriktning på kunden. Ward och Graves (2007, s.459) och Gebauer et al. (2005, s.18) 

menar att syftet med tjänster som har inriktning på produkten är att säkerställa den rätta 

funktionen av en produkt eller kunders användning och tillgång till det. När det senare 

expanderar, går det över till tjänster med inriktning på kunden. Eggert et al. (2011, s.662) 

hävdar att tjänster som stödjer produkten utnyttjas mer frekvent. Denna tjänst hjälper att 

differentiera produkten. 

Salonen et al. (2017, s.664) poängterar att det saknas teoriunderlag i hur tjänster har vuxit i 

produktföretag och detta bidrar till en otydlighet i när en tjänst blir avancerad och vilka 

karaktärsdrag en sådan tjänst har. Davidsson et al. (2009, s.29) hävdar att litteraturen kring 

hur tillverkningsföretag börjar använda sig av tjänster är gles men många forskare anser att 

avancerade tjänster är lönsamt för tillverkningsföretag. 

Vår tolkning av ovanstående forskning är att företag fokuserar på en inriktning, antingen 

tjänster som stödjer produkten eller tjänster som stödjer kunden, den utvalda inriktningen 

genomsyrar sedan tjänsterna. Baines och Lightfoot (2013, s.2), Coreynen, Matthyssens och 

Van Bockhaven (2017, s.2) och Rabetino, Kohtamäki och Gebauer (2017, s.145) hävdar att 

värdet istället ligger i hur konsumenterna vill att tjänsten skall utföras och att kunderna söker 

olika förslag av utförandet av tjänsten. Det första förslaget handlar om kunder som vill göra 

det själv. Kunden utför tjänsten själv, men vill att företaget ska leverera produkten. Andra 

förslaget handlar om kunder som vill att företaget ska utföra tjänsten tillsammans med dem. 

En del av tjänsten utförs av kunden på egen hand medan de viktigare uppgifterna anförtros till 

företaget. Sista förslaget är kunder som vill att företaget gör det för dem. Kunderna förlitar sig 

på företagets skicklighet, och lämnar över allt ansvar på dem. Eftersom forskningen visar stor 

differentiering kommer vi forska vidare inom detta.  

En stor del av fokuset inom forskningen undersöker tillverkningsföretag och produktföretag. 

Vi vill därför ändra riktning av fokuset på vår forskning till tjänsteföretag. Vårt 



Tjänster som stödjer produkten eller kunden?  

En analys om konsumenters val 

 

 

4 

 

tillvägagångssätt grundar sig i Baines och Lightfoots (2013, s.2) värdeperspektiv avseende 

konsumenters syn på hur tjänsten skall utföras.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att analysera konsumenters val gällande utförandet av tjänster med avseende på 

tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. 

1.2 Avgränsningar 

Enligt Baines, Bigdeli, Bustinza, Shi, Baldwin och Ridgway (2017) bedrivs denna typ av 

forskning vanligtvis på tillverkningsföretag. Vi avgränsar oss från det och riktar vårt fokus på 

fastighetsmäklarbranschen eftersom tillämpningen av tjänster har ökat, vilket gör att denna 

bransch passar vår undersökning.  

 

Rada och Vandermerwe (1988) menar att tillverkningsföretag kontinuerligt och i allt högre grad 

söker efter lösningar i deras tjänster. Trenden är likadan inom tjänstesektorn och 

fastighetsmäklarnäringen är en bransch som ligger i framkant på tjänsteutveckling. En av 

orsakerna bakom utvecklingen av tjänster är enligt Fastighetsbyrån (2011) den nya lagstiftning 

som kom 2011, vilket gjorde det möjligt för fastighetsmäklare att få ersättning för 

tilläggstjänster. Lagen har bidragit till att både konsumenter och fastighetsmäklare har fått ett 

ökat intresse för tilläggstjänster. Fastighetsbyrån (2011) menar dock att ersättningen inte är det 

väsentliga. Det har funnits ett behov från konsumenternas sida och det har bidragit till ett 

skapande av en verksamhet som är uppbyggd på tilläggstjänster.  

 

Vi har avgränsat oss från konsumenter som bor i hyresrätt eller äger parhus, radhus, villa samt 

kedjehus och fokuserar på konsumenter som är bostadsrättsinnehavare. Anledningen är att 

Statistiska Centralbyrån (2016) skriver att det produceras fler flerbostadshus än småhus och vi 

gör bedömningen att det är inom bostadsrättsmarknaden som konsumenternas användandet av 

tilläggstjänster kommer att öka mest.  För att avgränsa tilläggstjänster i studien har vi rådfrågat 

en erfaren fastighetsmäklare inom bostadsrättsmarknaden i Stockholm som på en empiriskt 

grundval presenterat de mest frekvent använda tjänsterna. Stockholm är den stad vi valt till 

studie då det enligt Statistiska centralbyrån (2017) är en av de städer där det finns mest 

bostadsrätter i landet.  
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 2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras först en förklaring av begreppen tjänst och produkt, sedan belyser 

vi vad tjänstefiering innebär. Vi går sedan vidare och skriver om produkttjänstesystem, 

tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. Avslutningsvis har vi gjort en 

sammanfattning av den teori som finns och går sedan in på hur forskningsområdet ser ut.  

 

2.1 Begreppet tjänst 
 

Baines, Johnson, Lightfoot, Peppard, Shehab, Swink och Tuwari (2009, s.496) menar att 

produkt och tjänst är två begrepp där innebörden har diskuterats mycket om. Araujo och Spring 

(2009, s.446) instämmer och skriver även att författare aldrig ger en riktigt bra förklaring på vad 

begreppen egentligen betyder.  

 

Baines et al. (2009, s.496) menar att produkt kan ses som en fysisk vara som finns där för att 

sälja och författarna skriver att det kan förklaras som något som kan ''falla på tån''. Begreppet 

tjänst är lite svårare att definiera, det benämns oftast i litteratur som något det inte är, 

exempelvis att det inte är en produkt. Vilket Araujo och Spring (2009, s.446) instämmer om. 

En bättre beskrivande definition är att det kan ses som ett erbjudande, exempelvis som 

reparation eller försäkring (Baines et al., 2009, s.496; Sakao, Öhrwall och Ölundh, 2013, 

s.422).  Baines et al. (2009, s.496) föredrar dock benämningen  ''en ekonomisk verksamhet 

som inte resulterar i ägandet av en materiell tillgång.'' (s.496). 

Molin och Åge (2017, s.197-198) menar att det som skiljer produkter från tjänster är 

egenskaperna. Författarna beskriver egenskaperna hos tjänster som något som inte går att ta 

på, att det är en färskvara, det är oskiljaktig och att det skapas av många olika komponenter. 

De skriver även att det krävs mer samarbete mellan säljare och köpare i tjänster samt att det är 

svårare att både mäta och bestämma kvalitén. Det här håller Araujo och Spring (2009, s.447) 

med om, de menar dock att det finns signaler som visar att den här förklaringen håller på att 

dö ut och det beror på att det bara beskriver en typ av tjänst, exempelvis en bilreparation. 

Förklaringen täcker inte sådana tjänster där ett köp exempelvis innebär en rätt att få använda 

ett tekniskt system.  

 

En gemensam sak som finns mellan produkt och tjänst är enligt Dix och Ganz (2013, s.169) 

att de båda är en lösning på ett problem. Det som skiljer sig är att produktföretag bevarar sin 
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lösning medan tjänsteföretag måste ge sin lösning direkt till kunden. Den här skillnaden bidrar 

till att tjänsteorganisationer måste fokusera mer på sina kunder. För att de ska lyckas med det 

här har företag börjat servitizera sina produktföretag. 

 

2.2 Tjänstefiering 
 

Tjänstefiering handlar om att addera värde på sina produkter genom att börja tillämpa tjänster. 

Det i sin tur skapar bland annat fördelar på marknaden och att företaget står ut mot 

konkurrenterna, eftersom fysiska produkter inte garanterar denna fördel längre (Matthyssens 

och Vandenbempt, 2010, s.693; Barnett, Goh, Newnes, Parry och Saad, 2013, s.146; Hou och 

Neely, 2013, s.189; Hanna, 2013, s.76; Baines et al., 2009, s.512; Gebauer, Kamp, 

Kowalkowski och Parry, 2017, s.1; Mont, 2002, s.238-240; Rada och Vandermerwe, 1988, 

s.319; Baines et al. 2009, s.554-556; Alix och Zacharewicz, 2012, s.371). Hou och Neely 

(2013, s.189) skriver att anledningen till att det har blivit så här bland annat beror på att 

konkurrensen har ökat och att kunder har börjat ställa högre krav. I exempelvis 

fastighetsmäklarbranschen menar Baryla, Elder och Zumpano (1996, s.173) att konsumenter 

besitter olika mängder kunskap. Carreira, Jorge, Magee och Patricio (2013, s.741) menar 

därför att det är viktigt för företag att designa ett erbjudande utifrån kundens erfarenheter 

eftersom det inte längre räcker att endast erbjuda produkter eller tjänster.  

Tjänstefiering är en strategi som används av västerländska tillverkare för att kunna ha en 

chans att mäta sig med lågkostnadsekonomier (Baines et al., 2009, s.512; Matthyssens och 

Vandenbemt, 2010, s.693-694). Baines et al. (2009, s.494) hävdar att denna strategi har 

använts sedan sent 80-tal. Adderat värde menar Barnett et al. (2013, s.146) innebär att 

företaget skapar mer intäkter. När en tjänst adderas skriver Matthyssens och Vandenbemt 

(2010, s.706) att det antingen kan kombineras med en produkt eller att företagen har en tjänst 

som senare följs upp med en skräddarsydd tilläggstjänst. Rada och Vandermerwe (1988, 

s.319) poängterar att tjänster kan minimera risken för att konkurrenter tar sig an kunderna. I 

kunders beslutsprocess är det därför viktigt att erbjuda sina tjänster i ett tidigt skede och ju 

tidigare tjänster erbjuds desto bättre. Det är ett sätt att bygga upp en relation som i sin tur ökar 

inflytandet på kundens beslut men även ett sätt att underhålla kunders lojalitet. Lojalitet 

innebär återkommande kunder (Presbury, Fitzgerald och Chapman, 2005, s.360). Salant 

(1991, s.159) menar att lojalitet även förekommer i fastighetsmäklarbranschen, har en 

fastighetsmäklare blivit anlitad förut så finns det en chans att den bli anlitad igen.   
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När företag arbetar med tjänstefiering så ligger fokuset på kunden samt att kombinera ett 

paket till dem och i det här paketet erbjuder företaget tjänster, produkter, kunskap, stöd och 

självbetjäning (Opresnik och Taisch, 2015, s.1; Hanna, 2013, s.76; Hung, Kao, Lai, Yang och 

Yen, 2013, s.30; Chan, Lascelles, Nudurupati och Yip, 2013, s.9; Baines et al., 2009, s.555). 

Det här instämmer även Gebauer et al. (2017, s.1) om, men de anser att det här endast är det 

tredje steget i en process för att nå tjänstefiering. De menade att det första steget handlar om 

att välja mellan tjänst och produkt och att det andra steget handlar om att företag ska gå över 

och börja tillämpa både tjänst och produkt. 

 

Arbetsprocessen kring tjänstefiering har delats upp i olika nivåer och teman. Opresnik och 

Taisch (2015, s.6) menar att det finns fyra nivåer inom tjänstefiering. Den första nivån handlar 

om kärnprodukten och involverar ingen tjänst alls. Den andra nivån handlar om att inkludera 

tjänster som stödjer produkten, vilket kan komma att generera intäkter, exempel på tjänster 

som stödjer produkten är underhåll och garanti. Nivå tre handlar om att lägga till tjänster som 

bidrar till att företaget särskiljer sig från andra företag, exempelvis leasing av borrmaskin. I 

denna nivå ses produkten som en egendom. Den sista nivån handlar om att produkten 

fortfarande är en del av erbjudandet, samtidigt som det är en egendom som tillhör företaget. I 

denna nivå är egenskaperna inte viktiga för kunden längre eftersom att funktionen är det 

viktiga och inte produkten, det är den högsta nivån av tjänstefiering och kan ses som en 

funktionell försäljning. Följande figur visar dessa steg: 

Figur 1. Opresnik och Taisch (2005, s.6). 
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Chan et al. (2013, s. 10-12) anser å andra sidan att tjänstefiering är uppdelade i åtta teman. 

Dessa är:  

1. Undersök kundperspektivet. Förståelse är viktigt att ha för att förstå kundernas krav. 

2. Hitta samspel med kunden. Här måste företaget besluta om de vill behålla eller skicka över 

äganderätten av produkten till kunden. Det kan ske genom uthyrning eller leasing. 

3. Prissättning, intäkter och försäljning. Företaget måste veta hur de ska prissätta sina 

erbjudande och om de ska skapa nya tjänster som i sin tur kommer skapa intäkter. 

4. Designa produkttjänstesystem. Det är viktigt att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för 

denna design och vilka metoder, verktyg och tekniker som krävs för att stödja det här. Det är 

även viktigt att undersöka företagets kapacitet för att se hur mycket nytt de kan skapa. 

5. Erbjuda nät. Det är viktigt att undersöka hur företaget kan förnya sitt förhållande med sina 

IT-leverantörer vid en påbörjelse av servitizering.  

6. Undersöka den organisatoriska arkitekturen. Företaget måste undersöka olika sätt att fånga 

och hantera den kunskap de får in under hela den servitizerade processen. 

7. Resultatmätning. Företaget måste identifiera de mått som krävs för att mäta värdet vid 

användandet av produkten. 

8. Ändra det kulturella tänket från produkt till tjänst. Företaget kan inte bara ha anställda som 

bara har teknisk kompetens. Personerna måste även kunna hantera människor.  

 

Gebauer et al. (2017, s.5) skriver att tjänstefiering kan vara olika saker. Det handlar både om 

tillägg av tjänster till företagets ''portfölj'', och att företaget gör om sin affärsmodell och logik 

så att det blir mer fokuserat på tjänster. För att se ifall ett företag är servitizerat eller inte gäller 

det att undersöka om det finns möjlighet att skapa kundvärde eller om huvudsyftet är att 

skydda företagets huvudprodukt. Det räcker inte att bara ha en produkt i portföljen eller att ha 

en stor omfattning av tjänster. Det kräver ledarskap utöver vad som redan krävs för att ens 

kunna skapa en tjänsteverksamhet inom en produktenhet.  

 

Barnett et al. (2013, s.149) menar att det är viktigt att börja skapa en personlig relation med 

leverantörerna. Relationen skapas genom att dela information mellan parterna och att ändra 

det kulturella i företaget. De egenskaperna som tjänsterna tillför företaget, inklusive 

kundkontakten och det abstrakta, kräver att de anställda på företaget visar mer initiativ för att 

både vara mer flexibla och kreativa. Clegg och Wan (2013, s.140) instämmer om att 

tjänstefiering handlar om att få snabbare och tydligare information. Baines et al. (2009, s.512-
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513) påpekar även att anställda på företag som tillämpar tjänstefiering har mer kunskap om 

produkter, kundhantering och kompetensutveckling.  

 

Från kundperspektiv hävdar  Kastalli och Van Looy (2013, s.171) att tjänstefiering 

representerar ett beslut från kundens sida om att antingen köpa eller göra det själv. Kunden 

kan antingen ta hand om exempelvis sin egna underhållning av en produkt, vända sig till 

antingen ett oberoende tjänsteföretag eller till det företag där produkten ursprungligen kom 

från, förutsagt att det företaget tillhandahåller tjänster. Den största vinningen ur kundens 

perspektiv anser Kastalli och Van Looy (2013, s.171) är genom att förlänga livslängden på 

produkten och för att uppnå detta krävs tjänster. Istället för att köpa en ny produkt kan en 

kund alltså förlänga livslängden genom att utnyttja tjänster, detta betyder i sin tur att tjänster i 

viss mån kan ersätta produkter.   

Matthyssens och Vandenbemt (2010, s.696) skriver om en ''ram'' som är baserad på både en 

relation mellan köpare och säljare samt en fullständighet av erbjudandet. Relationen skapas 

genom att bland annat byta information mellan parterna. Fullständighet av erbjudande handlar 

om att företag kan förbättra sin produkt genom det nuvarande sortiment eller genom att para 

ihop befintliga tjänster och produkter och sedan addera det på produktrelaterade tjänster. 

 

Mathieu (2001, s.39) argumenterar för att det inte längre räcker för företag att endast erbjuda 

simpla tjänster för att de ska ha någon fördel på marknaden. De flesta företag arbetar med 

tjänster nu för tiden och det bidrar till att företag måste arbeta med tjänstestrategier mer 

frekvent för att fortfarande ha en fördel. Gremyr, Löfberg och Witell (2010, s.161-162) 

hävdar att en tyst revolution sker i tillverkningsindustrin och det beror på att tjänster skapar 

stora försäljningsvolymer. För att lyckas måste resurserna vara ovanliga, icke-utbytbara och 

att det inte ska gå att härma dem. I tillverkningsföretag blir det här en resurs eftersom att 

företaget har mer kunskap om deras egna produkt än vad konkurrenterna har. Kastalli och 

Van Looy (2013, s.171) menar att de ökande försäljningsvolymerna och vinsten beror på 

tjänstefiering och den förlängda livslängden på produkterna. Det blir en ökning eftersom 

företag tar bättre hand om produkterna om de tillämpar tjänstefiering, det i sin tur förlänger 

livslängden på en produkt vilket innebär att det tar längre tid innan kunden köper någon ny. 

Det kan innebära att tjänster vid vissa tillfällen kan ses som en ersättningsprodukt. Att ha 

tjänster som regelbundet byter ut det trasiga i en produkt efterlämnar en kund som har en bra 
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erfarenhet till företaget, både gällande lojalitet och kvalitet och det kan då bidra till att de 

köper ersättningsprodukter när tiden är inne.   

 

Kowalkowski och Kindström (2013, s.3) anser att tjänstefiering inte bara handlar om att 

utveckla och sälja nya tjänster. När företag börjar tillämpa tjänster så tillkommer det många 

utmaningar men om de lyckas arbeta systematiskt med alla delar samt om de sammankopplas, 

kan utmaningen bli en fördel mot konkurrenterna som i sin tur kommer ha svårt att kopiera 

tjänsten. Anledningen till varför det blir svårt att kopiera är för att det är svårare att härma 

något som är sammansvetsat än något som är uppdelat och gjort. Författarna anser att det 

finns två anledningar till varför företag lyckas när de tillämpar tjänstefiering. Den första 

anledningen är att en sammanhängande företagsmodell har högre potential att skapa 

långsiktiga fördelar. Den andra anledningen är ifall företag lyckas tillämpa tjänstefiering 

innebär det att företaget är kunniga. Edvardsson, Gebauer och Bjurklo (2009, s.496) 

påpekar att när företag går från att ha produkter till att börja tillämpa tjänster krävs det 

kompetens och den kompetensen grundas i nyttjandevärdet för kunden.  

 

Hung et al. (2013, s.30) och Baines, Benedettini, Kay och Lightfoot  (2009, s.563) medger att 

tjänstefiering är en strategisk innovation som handlar om att företag går från att sälja 

produkter till att sälja en integrerad produkt och ett tjänsteerbjudande som skapar värde, vilket 

kan kallas för produkttjänstesystem. 

 

2.3 Produkttjänstesystem 

 
Goh, Newnes, Parry, Settanni och Thenent (2014, s.162) menar att en avancerad tjänst 

innehåller kundens kärnverksamhetprocess och ett tjänstesystem som gör det möjligt för 

kunden att nå lika bra resultat som erbjudandet själv. Det här är ett kunskapsintensivt system 

som kallas för produkttjänstesystem.   

 

Produkttjänstesystem är enligt Baines et al. (2009, s.497) ett erbjudande som är skapat av 

både produkter och tjänster och därav skapar värde. Begreppet myntades i Västeuropa i slutet 

av 1990-talet och systemet genererar stora vinster, både utifrån miljöperspektiv, 

affärsperspektiv och det sociala. Denna lösning handlar om att separera miljöperspektivet från 

den ekonomiska tillväxten och på så sätt fokusera på hur de ska använda tillgången, istället 
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för vem som äger den. Det här instämmer Dimache och Roche (2013, s.1435-1436), Alix och 

Zacharewicz (2012, s.371) samt Beuren, Ferreira och Miguel (2013, s.223) om.  

Durugbo (2013, s.5671) menar att sedan forskning har identifierat individualisering, 

differentiering och mångfald som viktiga aspekter så har produkttjänstesystem blivit en 

stöttepelare för företag som vill lyckas. Trots att produkttjänstesystem har blivit framgångsrikt 

så finns det ändå frågetecken gällande hur företag lyckas ha en sammansvetsad tjänsteprodukt 

och hur konkurrenskraftig produkttjänstesystem verkligen är gällande produktion och 

tillverkning.  

 

Produkttjänstesystem är ett begrepp vars innebörd beskrivs olika. Vissa författare anser att det 

är ett system som består av tjänster, produkter, stödjande nätverk och en basstruktur som går 

ut på leva upp till kunders förväntningar och att det ska kunna mäta sig med konkurrenterna ( 

Hung et al., 2013, s.30; Angelis och Tongur, 2013, s.148; Durugbo, 2013, s.5673; Carreira et 

al., 2013, s.378; Backhouse, Clayton och Dani, 2012, s.276; Mont, 2002, s.239; Geum, Lee, 

Lee och Park, 2015, s.4557). Det går även att beskriva produkttjänstesystem som ''utveckling 

av lösningar'', ''funktionsförsäljning'' och ''tillverkning av högt värde''.  Produkttjänstesystem 

är en metod som lever upp till kundernas förväntningar genom att tillföra 

''mervärdesinformation'' genom intensiva tjänster. Att tillföra mervärdesinformation i 

samband med tjänster av hög kvalité skapar utökad kundnöjdhet, ökad resultat i företaget och 

reducerade kostnader (Durugbo, 2013, s.5671; Dimache och Roche, 2013, s.1437). Dimache 

och Roche (2013, s.1437) menar även att det finns fyra olika typer av produkttjänstesystem, 

dessa är omfattande tjänster, inbäddande tjänster, integrerade lösningar och 

distributionskontroller. Denna klassificering baseras på tjänsteinnehåll. Amigo, Barquet, 

Cunha, De Oliveria och Rozenfeld (2013, s.695) beskriver produkttjänstesystemets 

egenskaper som kundsegment, distributionskanaler, kundrelationer och intäktsströmmar.  

 

Dimache och Roche (2013, s.1437) menar att det har skett en förvirring mellan 

produkttjänster och produkttjänstesystem. Produkttjänster är en blandning av immateriella 

tjänster och materiella produkter, det kan även ses som en utökad produkt där tjänsten finns 

för att stödja kärnprodukten. Produkttjänstesystem å andra sidan är en affärsmodell som även 

kan bestå av produkttjänster.  
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Durugbo (2013, s.5673), Amigo et al. (2013, s.695), Backhouse et al. (2012, s.273) samt 

Dimache och Roche (2013, s.1437-1438) menar att erbjudande av produkttjänster skapas i tre 

steg: 

 

1. Produktinriktning. Här ägs produkten av kunden. Sedan adderas det på tjänster som 

exempelvis finansiering, underhåll och rådgivning. Det kan vara efterförsäljningstjänster som 

finns där för att säkerställa livslängden på produkten. Exempelvis renovering, träning och 

rådgivning. 

2. Användarinriktning. Här ägs produkten av företaget som i sin tur säljer användandet av 

produkten. Det kan exempelvis vara leasing eller uthyrning.  

3. Resultatinriktning. Försäljning av produktionen genom ett aktivt hanteringssystem eller 

betalning per tjänstenhet. Här säljer en leverantör kompetens och resultat hellre än produkter. 

Företaget erbjuder en mix av tjänster som sedan resulterar i en produkt. Exempel på 

resultatinriktning kan vara att använda videokonferens istället för affärsresor. 

 

Mathieu (2001, s.39) menar att det finns flera fördelar med att tillämpa produkttjänstesystem 

och dessa är finansiella, marknadsmässiga och strategiska fördelar, medan Dimache och 

Roche (2013, s.1438) samt Beuren et al. (2013, s.225) skriver att det finns fler fördelar med 

produkttjänstesystem. Fördelarna är: 

 

- Ökat mervärde för kunden. Eftersom det nu erbjuds funktionalitet så försvinner ägandet från 

kunden. Det ökar flexibiliteten och kvalitén tack vare den teknik som finns och hur de 

skräddarsyr erbjudandena.  

- Minskning av livscykelkostnader. Eftersom tillverkaren har hand om hela livscykeln så kan 

den personen kontrollera att det blir så effektivt som möjligt.  

- Ökade intäkter och vinstmarginaler. Tillverkaren är nu med i aktiviteter som brukar hanteras 

av andra för att det har högre vinstmarginaler än tillverkningen. Det är även en mer stabil 

källa till intäkter.  

- Lägre miljöpåverkan. 

- Ökad lojalitet och varumärkesimage. Det här skapas eftersom att djupare kundorienterade 

relationer utvecklas.  

 

http://www.emeraldinsight.com/author/Mathieu%2C+Val%C3%A9rie
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Mont (2002, s.238, 239, 242) samt Alix och Zacharewicz (2012, s.371) håller med om 

föregående fördelar och skriver även att det finns specifika fördelar utifrån kundperspektiv. 

En av fördelarna  med produkttjänstesystem är att företag får ut ett större mervärde eftersom 

att de får mer anpassade erbjudanden med högre kvalité. Tjänstekomponenten som är naturligt 

flexibel gör att det kan skapas fler erbjudanden när de kombineras med produkter och det 

bidrar i sin tur till att företagen lättare kan leva upp till kunders behov.   

 

Kowalkowski och Kindström (2013, s.4) samt Alix och Zacharewicz (2012, s.371)  skriver att 

de mest avancerade produkttjänstesystemen är de som har sammansvetsande lösningar och det 

bidrar då till att företaget får högre kompetens samt att de kan skräddarsy sina erbjudanden 

som i sin tur skapar kundvärde. 

 

Dimache och Roche (2013, s.1439) menar även att produkttjänstesystem stödjer tjänstefiering. 

Det består av fyra komponenter som är marknadssegment, erbjudande, ekonomi och 

värdekedja. Företag brukar även använda två extra element utöver dessa, varav det ena är 

affärsstrategi som finns för att vara en drivkraft för alla andra element och den andra är 

hållbarhet.  

 

Durugbo (2013, s.5680) hävdar att för att lyckas med det här måste företag gå från att tänka 

att de säljer produkter till att tänka att de erbjuder en tjänstelösning. Det är även viktigt enligt 

Mont (2002, s.242) att företag som tillämpar produkttjänstesystem ändrar strukturen, oavsett 

om det är tjänsteföretag eller produktföretag. Nya nätverk kan behöva utvecklas när företag 

börjar tillämpa produkttjänstesystem och det kan handla om forskningsnätverk som 

undersöker marknadsförändringar, nätverk där företag utbyter information med varandra eller 

nätverk som sammanför företag.  

 

Cova och Salle (2008, s.328) skriver att företag måste börja med att undersöka all den 

verksamhet som kunden kan tänkas utföra och därefter skapa en produkt som täcker hela 

livscykeln. Det här innebär att de måste identifiera ett erbjudande, vilket kan delas upp i två 

delar, varav den ena är tjänster som stödjer produkten och den andra tjänster som stödjer 

kunden.  
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2.4 Tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden 

 
2.4.1 Tjänster som stödjer produkten 

 

Mathieu (2001, s.39-40) hävdar att det är viktigt att skilja på traditionella tjänster och 

avancerade tjänster. Traditionella tjänster kan vara reparation medan avancerade kan vara 

konsultering och författaren menar att traditionella tjänster inte längre räcker. Även fast 

företag inte får sluta tillämpa traditionella tjänster, så är det viktigt att de lever upp till kunders 

förväntningar. Det är även viktigt att företag arbetar mer kreativt och frekvent med deras 

produkttjänster, men även hjälpa kunderna efter försäljningen. 

 

Mathieu (2001, s.40) hävdar att klassifikationen av produkttjänst baseras på om tjänsten 

erbjuds innan, under eller efter försäljningen. Författaren menar att utifrån det här kan företag 

antingen ha produkttjänster som är transaktionsrelaterade, vilket även benämns som tjänster 

som stödjer produkten eller relationsrelaterade, vilket är tjänster som stödjer kunden. Tjänster 

som stödjer produkten kan vara reparation och tjänster som stödjer kunden kan vara en 

träningstjänst.  

 

Mathieu (2001, s.43) påpekar att tjänster som stödjer produkten är traditionella och vanliga 

tjänster. Chan, Demirkan och Harmon (2011, s.4) menar att ett vanligt första steg för företag 

är att börja tillämpa tjänster som stödjer produkten och denna tjänst kan ses som en 

transaktion som saknar någon differentiering och att kundrelationen anses vara låg. Det här 

stöds av Harmon och Laird (2012, s.3122), Harmon och Castro-Leon (2016, s.93) samt 

Mathieu (2001, s.41). Tjänster som stödjer produkten handlar om att säkerställa den 

förväntade funktionen som finns eller att hjälpa kunden att få tillträde till denna funktion 

(Ward och Graves (2007. 459; Markeset och Kumar, 2003, s.378; Cova och Salle, 2008, 

s.328).  

 

Chan et al. (2011, s.1) menar att tjänster som stödjer produkten exempelvis kan vara garanti, 

finans, underhåll och utbildning och det erbjuds för att möta konkurrensen. Det här stöds av 

Harmon och Laird (2012, s.3122), Harmon och Castro-Leon (2016, s.91) samt 

Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335). Chan et al. (2011, s.1), Harmon och Laird (2012, 
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s.3122) och Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) anser även att stödtjänster kan vara en 

tjänst som stödjer produkten. Stödtjänster är enligt Sundström (2008, s.18) bland annat 

tjänster som tillför värde till en kärntjänst och formar ett mer attraktivt erbjudande. Det kan 

ses som en tilläggstjänst och dennes roll ska inte underskattas. Det är oftast dessa typer av 

tjänster som gör att olika tjänsteföretag och tjänster kan differentiera sig. Ett exempel är hotell 

där de erbjuder samma kärntjänst men med olika kvalitéer vid utförandet. Det är då 

tilläggstjänsterna som gör att kvalitén varieras och det som i sin tur differentierar erbjudandet. 

Stödtjänster kan vara bra i exempelvis fastighetsmäklarbranschen då förstagångsköpare har 

mindre erfarenhet och kunskap än vad en mer erfaren säljare har (Baryla et al. 1996, s.174;  

Baryla, Elder och Zumpano, 1999, s.357). 

Inom utvecklingen av tjänsteerbjudanden borde företag fokusera på att utveckla tjänster som 

stödjer produkten före tjänster som stödjer kunden (Baines et al., 2017, s.269; Gremyr et al., 

2010, s.172-173), vilket forskning visar att mat- och livsmedelsindustrin har tillämpat (Guan 

och McKay, 2011, s.154; Gorshkova, 2014, s.8) 

 

2.4.2 Tjänster som stödjer kunden 

 

Brax och Jonsson (2009, s.541) hävdar att litteraturen skriver om ett ökat intresse i tjänster 

och hur det kan vara en möjlighet för företag att bland annat få mer fördelar på marknaden 

och leva upp till kunders behov genom att leverera produkter som kombineras med tjänster. 

Det här stöds av Rada och Vandermerwe (1988, s.318) samt Cinquini, Minin och Varaldo 

(2013, s.59)  som menar att fokuset har gått från att tidigare tillfredsställa kundernas behov 

genom företagets kärnprodukt till att skapa och underhålla kundrelationerna genom bredare 

erbjudanden. Edvardsson et al. (2009, s.496)  hävdar att denna process kräver kompetens ur 

kundens perspektiv. Driouchi, Pennesi, Kapletia och Cuthbert (2009, s.4) skriver att många 

produktleverantörer börjar använda mer komplexa produktsystem och rör sig ifrån de 

traditionella affärsmodellerna, det innebär att företag börjar röra sig mot tjänster som stödjer 

kunden. Cova och Salle (2008, s.328) hävdar att det är viktigt inom detta område att fokusera 

på särskilda initiativ.  
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Tjänster som stödjer kunden har blivit ett nytt sätt för företag att förnya sig, denna typ av 

tjänst handlar om att ta hand om kundens underhållsfunktioner och kan ses som olika typer av 

IT-tjänster. Exempel på IT-tjänst kan vara batteriutbytte hos ett företag som tillverkar e-bilar 

(Chan et al., 2011, s.4;  Harmon och Laird, 2012, s.3122; Harmon och Castro-Leon, 2016, 

s.93). Ward och Graves (2007, s.467) poängterar att tjänster som stödjer kunder är 

avancerade och värdeadderande och det kan vara kapitalförvaring, övervakning av 

utrustning och leverans. De här tjänsterna skapas för att vara anpassade efter kundens 

behov och för att minska kostnader och risker. Harmon och Laird (2012, s.3122) menar 

även att tjänster som stödjer kunden kan upplevas vara oberoende av produkten, exempel på 

tjänster som stödjer kunden är finansieringstjänster, marknadsföring och processinriktad 

utbildning samt rådgivning.  

 

Gremyr et al. (2010, s.164 & 170) skriver att tjänster som stödjer kunden handlar om att ha 

god kunskap om kundernas företag och att ha en nära relation med kunderna, det handlar inte 

längre bara om att se till att produkten fungerar. För att lyckas med det här måste företag vara 

tjänsteinriktade. De anser även att  tjänster som stödjer kunden är viktigt eftersom det bidrar 

till att företagets uppfinningar kan sättas ihop till olika paket för att passa de olika kunderna 

som företaget har. Detta styrker Biege, Borowiecki, Dachs, Lay, Jäger och Schartinger (2014, 

s.7) som även poängterar att det är viktigt eftersom det erbjuder en chans att lära mer om vad 

kunder efterfrågar. Inom fastighetsmäklarbranschen sätter fastighetsmäklare ihop olika paket 

med tjänster för att hjälpa konsumenten att sälja sin bostad och hitta köpare snabbare 

(Bernheim och Meer, 2011, s.1166). 

 

Det här tillvägagångssättet skapar ett samarbete mellan kundens organisation, system och 

tillverkarens produkt. Här rör sig företagen bort från transaktioner och rör sig mot relationer. 

Tjänster som stödjer kunden kan differentiera sig och kan vara svår att kopiera av 

konkurrenterna, det kan även bidra till fler samarbeten (Harmon och Laird, 2012, s.3122; 

Gremyr et al., 2010, s.162; Harmon och Castro-Leon, 2016, s.93; Chan et al. 2011, s.4; Biege 

et al., 2014, s.6). 

 

Markeset och Kumar (2003, s.378) menar att eftersom att kundnöjdhet är viktigt för att ett 

företag ska kunna lyckas måste tjänstestrategierna och produktstrategierna arbeta tillsammans. 
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Att ha en nära relation med sina kunder och erbjuda bra tjänster skapar kundtillfredsställelse 

och lojala kunder.  

 

Chan et al. (2011, s.1) tycker även att det är viktigt för företag att börja fokusera på tjänster 

som stödjer kunden eftersom tjänster som stödjer produkten inte längre är tillräckligt för att 

vara en konkurrensfördel, exempelvis visar flygindustrin att det ska finnas ett större fokus på 

tjänster som stödjer kunden (Ward och Graves, 2007, s.475). Cova och Salle (2008, s.330) 

menar att det även finns utvecklade tjänster som stödjer kunden och menar att ifall företaget 

rör sig uppströms med kunden och hjälper de komma i kontakt med andra tjänster som 

företaget har så skapar det en tjänst som kallas för tjänster som stödjer kundens nätverk. 

Mathieu (2001, s.40) samt Ward och Graves (2007, s.459) hävdar att huvudmålet med tjänster 

som stödjer kunden är att se till så att tjänsteerbjudandet aldrig slutar. De ska se till att 

produkten fungerar och att de ska hjälpa kunden att få ut maximalt av alla åtgärder, strategier 

och processer som finns relaterat till produkten. Inom fastighetsmäklaryrket är detta viktigt då 

köp av bostad är ett av de största och viktiga beslut en person kan ta (Lingxiao och Abdullah, 

2015, s.472).  

 

Cova och Salle (2008, s.330) påpekar att tjänster som stödjer kunden och produkten är 

fördelaktigt eftersom att en kund inte kan förlita sig på en produkt som är förutbestämd och 

som motsvarar det som exakt alla andra kunder får. Det ska istället vara ett erbjudande som 

speglar kunden och dennes behov.  

 

 

2.4.3 Likheter och skillnader 

 

Mathieu (2001, s.43) menar att det finns tjänster som både kan tillhöra kategorin tjänster som 

stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden, en av dessa tjänster är teknisk support. När 

supporten handlar om att se till att komponentens kvalité kvarstår tillhör det tjänster som 

stödjer produkten och när den stödjer hur kunden bör använda tjänsten tillhör det tjänster som 

stödjer kunden.  

 

Markeset och Kumar (2003, s.378) skriver att det är viktigt att göra en skillnad mellan en 

tjänst som stödjer produkten och en tjänst som stödjer kunden, det är viktigt att göra denna 

skillnad för att uppnå en optimal strategi. Cova och Salle (2008, s.328) menar att det är 
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möjligt att skilja mellan tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. En 

olikhet är att tjänster som stödjer produkten rör sig nedströms från kundens agerande medan 

tjänster som stödjer kunden rör sig med kunden under hela processen. Harmon och Castro-

Leon (2016, s.93)  skriver att tjänster som stödjer produkten har lägre kundanpassning än vad 

tjänster som stödjer kunden har. 

  

2.5 Problem med att gå från produkt till tjänst 
 

Hanna (2013, s.76) menar att tjänstefiering är mycket svårare att tillämpa än vad det verkar 

och det beror på att företagen måste standardisera samtidigt som de måste skräddarsy sitt 

erbjudande. Baldwin, Scott, Shi och Ridgway (2013, s.115) hävdar istället att tjänstefiering 

inte lever upp till de förväntningar som cheferna har. 

 

Angelis och Tongur (2013, s.148) skriver att det kan finnas tre problem med att gå från 

produkt till tjänst, det första är att det kan vara svårt att tro på den ekonomiska potentialen 

som kan finnas i tjänster. Det andra handlar om att det inte finns rätt kompetens och att 

företaget i sin tur inte känner för att lägga pengar på att utbilda personer. Det sista är att även 

fast företaget lyckas ta sig in på tjänstemarknaden så kan företag ändå misslyckas i 

utvecklandet av en lyckad strategi.  

 

Att tillämpa tjänstefiering innebär även att det tillkommer extrakostnader. Barnett et al. (2013, 

s.148) menar att dessa företag har genomsnittligt högre nettotillgångar, arbetskostnader samt 

rörelsekapital och dessa täcker inte de tilläggskostnader som företaget har och investeringar 

som de har gjort. I alla fall inte för att öka intäkterna och gå med vinst. Kastalli och Van Looy 

(2013, s.170) skriver att beslutet om att börja med tjänstefiering har en positiv inverkan på 

lönsamheten medan själva omfattningen har en negativ effekt. Författarna forsätter förklara 

att flera andra studier har identifierat en U-formad modell mellan tjänstefiering och 

prestationer där de positiva resultaten visas igen när en stor mängd tjänster är uppnådda. Det 

är dock starkt påverkat av hur stort företaget är och hur bra ekonomin är. 

 

2.6 Sammanfattning av teori 
 

Tjänstefiering myntades redan sent 80-tal (Baines et al., 2009, s.494). Det har med tiden 

kommit knep för företag på hur de ska klara av den hårda marknaden, som exempelvis att 
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erbjuda kunden tjänster tidigt i beslutsprocessen (Rada och Vandermerwe, 1988, s.319). 

Tjänstefiering fokuserar på kunden och företag kan då erbjuda ett paket med tjänster, 

produkter, kunskap, stöd och självbetjäning (Opresnik och Taisch, 2015, s.1; Hanna, 2013, 

s.76; Hung et al., 2013, s.30; Chan et al., 2013, s.9; Baines et al., 2009, s.555). 

 

I dagens samhälle menar Mathieu (2001, s.39) att simpla tjänster inte längre är tillräckliga, det 

krävs mer för att få marknadsfördelar eftersom de flesta företag erbjuder tjänster. Därför har 

tjänstestrategier blivit viktigare för att skapa sig en fördel. Det här kan även benämnas som 

produkttjänstesystem (Baines et al., 2009,  s.563). 

 

Produkttjänstesystem ska innehålla produkter och tjänster som skapar värde (Baines et al. 

2009, s.497). Målet med produkttjänstesystemet är att leva upp till kundernas förväntningar 

samtidigt som det ska kunna mäta sig med konkurrenters erbjudanden (Hung et al., 2013, 

s.30; Angelis och Tongur, 2013, s.148; Durugbo, 2013, s.5671; Carreira et al., 2013, s.378; 

Backhouseet al., 2012, s.276; Mont, 2002, s.239; Geum et al. 2015, s.4557).  ''Utveckling av 

lösningar'', ''funktionsförsäljning'' och '' tillverkning av högt värde'' är olika sätt att beskriva 

produkttjänstesystemet som innebär att företag ska inneha intensiva tjänster av hög kvalitet 

som i sin tur skapar kundnöjdhet (Durugbo, 2013, s.5671; Dimache och Roche,2013, s.1437). 

Fördelarna med produkttjänstesystemet är finansiella, strategiska och marknadsmässiga, det 

leder till ett ökat mervärde för kunden, minskning av livscykelkostnader, ökade intäkter och 

vinstmarginaler, lägre miljöpåverkan och ökad lojalitet och varumärkesimage (Mathieu 2001, 

s.39; Dimache och Roche 2013, s.1438; Beuren et al., 2013, s.225). Ur kunders perspektiv ger 

produkttjänstesystemet anpassade erbjudanden med högre kvalité eftersom tjänster är av 

flexibel art och det gör det även lättare att möta kundens behov  (Mont, 2002, s.240; Alix och 

Zacharewicz, 2012, s.371). 

 

Tjänsterna kan i sin tur antingen stödja produkten eller kunden. De tjänster som stödjer 

kunden är svårare för konkurrenter att ta efter och är mer inriktade på kunden och relationen 

mellan kund och företag (Harmon och Laird, 2012, s.3122; Chan et al. 2011, s.4; Biege et al., 

2014, s.6). Tjänster som stödjer produkten kan vara det första steget för ett företag och det 

finns för att möta konkurrensen på marknaden (Chan et al. 2011, s.4). 
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Problemet i stort med att gå från att erbjuda produkter till tjänster är att det krävs både 

anpassningar och standardisering i erbjudandet (Hanna, 2013, s.76). Detta innebär i sin tur att 

det kommer att tillkomma extrakostnader (Barnett et al. 2013, s.148). Ur den teoretiska 

genomgången har Baines et al. (2017, s.269) tagit upp att utveckla tjänster som stödjer 

produkten bör göras före tjänster som stödjer kunden. Mathieu (2001, s.39) och Durugbo 

(2013, s.5680) argumenterar för olika åsikter kring tjänster och om det räcker med att endast 

erbjuda tjänster eller inte. Vi kommer undersöka tjänster för att se vad kunder har för 

uppfattning kring dem, eftersom traditionella tjänster enligt Mathieu (2001, s.39) inte längre 

är tillräckliga. Av de fördelar och teman som vi har kunnat utläsa från teorin kommer vi att 

kika närmare på dels det Chan et al. (2013, s.10-12) tar upp om kundförståelse och att det är 

viktigt att förstå kundens krav, men även fördelarna som Dimache och Roche (2013, s.1438) 

samt Beuren et al., (2013, s.225) tar upp som handlar om ökat mervärde för kunden. Detta 

eftersom att när det erbjuds funktionalitet, försvinner ägandet från kunden. Det ökar 

flexibiliteten och kvalitén tack vare den teknik som finns och hur de skräddarsyr 

erbjudandena. Nedanför kommer en tidslinje som visar hur tänket hos forskare har förändrats.  

 

 

Figur 2. Tidslinje över tidigare forskning (egen). 

 

 

2.6.1 Forskarnas syn på forskningsområde 

 

Det här forskningsområdet har det forskat mycket inom de senaste två årtiondena (Hou och 

Neely, 2013, s.189-190; Chan et al., 2013, s.9; Baines et al., 2017, s.267). 

 

Gebauer et al. (2017, s.1) skriver att tjänstefiering är ett moget forskningsområde och att det 

finns en växande gemenskap bland de anhängare som finns. Det går även att se att det är ett 
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moget forskningsområde genom antalet konferenser och diskussioner som finns inom ämnet. 

Baines och Shi (2015, s.1184) hävdar att det finns tidigare forskning som visar ett samband 

mellan att tillämpa tjänstefiering och en ökning i både anställning och vinst. Isaksson, Larsson 

och Rönnbäck (2009, s.335) menar att litteraturen om tjänster handlar mest om det 

immateriella som exempelvis kundrelationer, nätverk och kunders uppfattning om kvalitén. 

Dock är det viktigaste att leva i ''sanningens ögonblick'' och anpassa sig efter det som funkar 

nu.  

 

Även fast det är ett växande ämnen så finns det ändå obesvarade frågeställningar och brister. 

Geuber et al. (2016, s.1) påpekar bland annat att när vissa företag har tillämpat detta, har de 

växt för mycket och därav överansträngt sig, det i sin tur har bidragit till att företag har dragit 

sig ur sina tjänstelösningar. En brist som finns är att forskare efter all forskning som gjorts, 

inte har lyckats skapa ett kärnparadigm för tjänstefiering. Författarna hävdar även att det finns 

en hel uppsjö av termer och att begreppet tjänstefiering inte har en gemensam betydelse hos 

forskare. Den brist som finns inom forskningsområdet enligt Chan et al. (2011, s.10) är på 

grund av att forskningen till stor del handlar om begreppen och inte funktionen och att det 

finns lite empiri i de studier som existerar.  

 

 

2.6.2 Lyckat forskningsområde och framtiden 

 

Hanna (2013, s.76) påpekar att det har visat sig att en tredjedel av stora tillverkningsföretag 

nu tillämpar tjänster medan Opresnik och Taisch (2015, s.1-2) menar att det har blivit en 

väldigt lyckad strategi i tillverkningsföretag eftersom att 20 procent av alla 

tillverkningsföretag har börjat tillämpa tjänster. Det här visar att det är en stor del som 

tillämpar tjänstefiering.  

 

Barnett et al. (2013, s.150-151) skriver att tjänstefiering är relativt nytt och att förståelsen för 

begreppet utvecklas successivt. Tjänster är något som det på senare tid har lagts mer fokus på 

och det är på grund av den anledningen att företag börjar se det som en process där värde 

skapas genom att ha ett samspel mellan leverantör, kund och företag. 
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Opresnik och Taisch (2015, s.5) skriver att i framtiden kommer inte marginalerna från 

produkterna vara fokuset för företagen utan de kommer att fokusera mer på tjänster eftersom  

det är ett steg närmare kunden. Baines et al. (2009, s.512-513) tror även att produktserierna 

kommer att vara begränsade i framtiden och att serierna kommer att kombineras med flera 

olika buntar av stödtjänster. Baines et al. (2017, s.270) hävdar att framtida forskning inom 

tjänstefiering borde fokusera på de nya lyckade affärsmodellerna och strunta i de gamla. Det 

är även viktigt att forska vidare kring kundacceptans av tjänsteutbuden och att öka förståelsen 

för kundbeteenden.  

 

2.6.3 Vår bedömning av det aktuella forskningsläget  

 

Vårt teorikapitel ger en bra och utförlig genomgång inom det forskningsområdet vi har valt. 

Vi har avgränsat oss från ett stort forskningsområde, vilket är tjänstefiering, till ett smalt 

område, vilket är tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. När det kom 

till valet av artiklar utgick vi först ifrån artikeln skriven av Mathieu (2001) med 470 stycken 

citeringar och kollade sedan igenom ifall vi kunde använda några av de artiklarna som hade 

citerat det arbetet. Forskningsområdet är smalt eftersom det inte finns speciellt många artiklar 

där fokuset ligger på tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. De 

artiklar vi har tillämpat när vi skriver om de bredare områdena har fler citeringar och exempel 

på artiklar är de som är skriva av Rada och Vandermerwe (1988) som har 1496 citeringar 

samt Baines et al. (2009) som har 842 citeringar. Tack vare att artikeln skriven av Mathieu 

(2001) innehöll intervjuer och var en kvalitativ metod valde vi att utföra en kvantitativ metod 

för att vi vill nå ut till fler konsumenter än vad den artikeln gjorde.  
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3. Metod 
I det här kapitlet går vi igenom hur studien har genomförts och vilken forskningsmetod som 

har valts. Vi går sedan igenom och berättar om de olika analyser som vi sedan tillämpar i 

arbetet och avslutar med kvalitetskriterierna.   

 
3.1 Val av forskningsdesign 
 

Vi som författare av denna studie har valt att följa ett positivistiskt synsätt. Positivism handlar 

enligt Sritanyarat, Kanjanajuta och Tanawattanakorn (2010, s.28) om hur kunskap 

införskaffas, vilket sker via enkla, exakta och sanna universella lagar. Kunskapen är 

tillgänglig endast via statistiska analyser, datainsamlingar och observationer. Sohlberg och 

Sohlberg (2013, s.261-262) anser att det handlar om att använda kvantitativa metoder. Vi har 

valt att använda en kvantitativ metod som heter tvärsnittsdesign och tvärsnittsdesign används 

enligt Levin (2006, s. 24) när studien är deskriptiv. Det sker oftast när det utförs en 

surveyundersökning där målet är att beskriva en population eller en subkategori inom 

populationen. Barmark och Djurfeldt (2015, s.42) menar att tvärsnittsstudier är den vanligaste 

formen av kvantitativa studier. Studien innebär att materialet samlas in vid en och samma 

tidpunkt. Eljertsson (2003, s.20) menar att en tvärsnittsdesign kan kallas för en ögonblicksbild 

då forskarna inte har med alla tidsaspekter i undersökningen och de menar även att de flesta 

enkätundersökningarna är av denna design. Det finns även viktiga drag enligt Bryman och 

Bell (2013, s.162) i en kvantitativ undersökning, dessa är mätning och kausalitet. Stegen anser 

vi passar bra in på det vi ska undersöka.  

 

Vi författare upplever att det finns en brist av forskning inom vårt ämne, speciellt inom 

fastighetsmäklaryrket och vill därför undersöka ämnet för att skapa mer kunskap om det. Till 

vårt arbete har data samlats in genom en webbaserad enkätundersökning och anledningen till 

varför vi har valt att göra så är för att vi anser att det är bäst lämpat för oss på grund av den 

tidsram vi förhåller oss till. Det kan även bli lättare för respondenterna att svara när de har tid, 

vilket stöds av Barmark och Djurfeldt (2015, s.82).  
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3.2 Population, urval och bortfall 
 

3.2.1 Population 
 

När vi har bestämt oss för vad vi ska undersöka menar Barmark och Djurfeldt (2015, s.41-42) 

att nästa steg är att bestämma vilka vi vill undersöka. De menar att ens undersökning blir mer 

effektiv om det noga tänks igenom vilken grupp som verkligen är relevant för 

undersökningen. Risken är annars att massa resurser och tid läggs på att samla in svar från 

individer som faktiskt inte är relevanta för studien. Banerjee och Chaudhury (2010, s.60) 

understryker att begreppet population kan syfta till specifika situationer för människor och det 

handlar inte bara om en befolkning inom geografiska ramar. Araï (1999, s.12) anser istället att 

population är den grupp av antingen händelser eller objekt som är karaktäriserade av en 

egenskap och att den många gånger kan vara oändlig. Den populationen som i sin tur väljs ut 

för att undersökas är målpopulation (Körner och Wahlgren, 2015, s.13; Körner och Wahlgren, 

2005, s.13). Araï (1999, s.12) poängterar att det är viktigt att definiera målpopulationen så att 

det inte uppstår tvivel om vilka som ingår i den. Vår population utgörs både av män och 

kvinnor i åldern 20-90 år som är bostadsrättsinnehavare.  

 

Vår webbenkät delades på Facebook av bekanta vi har i åldern 30-60 år. Enkäten delades på 

Facebook eftersom att Internetstatistik (2016) skriver att 68 procent av svenska folket 

använder denna sociala media. Vi ser därför stor potential till att nå ut till flest respondenter 

via denna marknadsföringsplats. Anledningen till varför vi valde att be bekanta dela enkäten 

istället för oss själva är för att vi anser att det bidrar till ett mer slumpmässigt urval samt en 

minskning av partiskheten. Hade vi valt att dela den själv hade vi endast nått ut till folk i 15-

30 års åldern, men nu når vi ut till ett bredare ålderspann. Banerjee och Chaudhury (2010, 

s.60) anser att icke slumpmässigt utvalda respondenter kan exempelvis vara frivilliga personer 

som har gått med på att svara. Tack vare att vi delade vår enkät på Facebook var vi medvetna 

om att vi skulle nå ut till icke slumpmässiga respondenter. Enkäten delades på Facebook med 

ett meddelande där vi bad folk att besvara den (se bilaga 1). I vår enkät fanns det på första 

sidan ett introduktionsbrev där vi beskrev syftet med vår studie och varför vi har riktat in oss 

på bostadsrättsinnehavare i Stockholm. Vi skrev även med att de som svarade var med i 

utlottningen av två biobiljetter om de skrev in sin mejladress (se bilaga 2). Det här är tips som 

Bryman och Bell (2013, s.249) anser är bra att följa.  
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3.2.2 Urval 

 

Urval är i stort sett ett krav inom kvantitativa undersökningar, forskare måste då göra ett urval 

utifrån den totala populationen (Bryman och Bell, s.189). Eftersom att vi ska undersöka 

tjänster inom fastighetsmäklaryrket skulle vår population utgöra alldeles för stort antal 

människor i förhållande till den tid och de resurser vi har, vi valde istället att basera vår 

undersökning på en mindre del av denna grupp av människor. Vår ambition var att nå ut till 

bostadsrättsinnehavare och tack vare att vi visste att vi inte skulle kunna nå ut till alla, så var 

vi medvetna från början att svaret inte skulle gå att generaliseras.  

 

 

3.2.3 Bortfall 

 

I tvärsnittsdesign är bortfall ett vanligt problem menar Levin (2006, s.24). Eljertsson (2003, 

s.34) förklarar att bortfall kan ses som när en person antingen vägrar eller inte har möjlighet 

att vara med, vilket benämns som externt bortfall (Barmark och Djurfeldt, 2015, s.79-80; 

Körner och Wahlgren, 2015, s.14; Körner och Wahlgren, 2005, s.14). Det finns även något 

som kallas för internt bortfall och det är när information saknas på någon enstaka fråga, vilket 

innebär att respondenten inte har svarat ordentligt på alla frågor (Barmark och Djurfeldt, 

2015, 80; Körner och Wahlgren, 2015, s.14; Körner och Wahlgren, 2005, s.14). 

 

Vi märkte av i våra svar att det fanns interna bortfall. För att minska bortfallen ger Barmark 

och Djurfeldt (2015, s.35 & 85) samt Eljertsson (2003, s.35) tips om att vi exempelvis kan 

utforma ett introduktionsbrev som bifogas tillsammans med enkäten, samt skicka ut en 

påminnelse efter ett visst antal dagar. De här tipsen använde vi oss av då vi i början av 

enkäten hade ett introduktionsbrev där vi berätta vilka vi var, syftet med enkäten och varför vi 

har riktat in oss på bostadsrättsinnehavare i Stockholm. Vi skickade även ut en påminnelse 

efter sex dagar där vi uppmuntrade och påminde folk att besvara enkäten igen. Bryman och 

Bell (2013, s.249) gav även tips om att utforma frågorna så att de är så korta och koncisa som 

möjligt och det tänkte vi på när vi utformade våra påståenden.  
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3.3 Val av variabler 

 
Utifrån vår teori fick vi fram begreppen tjänster, tjänst som stödjer produkt och tjänst som 

stödjer kund. Att utveckla nya tjänster är något som de mest framgångsrika företagen 

använder för att få en fördel på marknaden (Rada och Vandermerwe, 1988, s.319; 

Matthyssens och Vandenbemt, 2010, s.693-694). Tidigare forskning har uttalat att tjänster 

som stödjer produkt bör fokuseras mer på än tjänster som stödjer kunden (Baines et al., 2017, 

s.269)  och vise versa (Chan et al., 2011, s.1). För att kunna undersöka dessa begrepp krävdes 

det att vi hittade mätbara variabler, vilket framtogs i samråd med fastighetsmäklare som 

angav vilka tjänster som är viktiga för kunden och branschen. För att få med tjänst som 

stödjer produkt i vår enkät utformade vi påstående som innehöll formuleringen ''Jag föredrar 

när fastighetsmäklaren...'' och det är för att när fastighetsmäklaren bestämmer är det enligt 

oss en tjänst som stödjer produkten. För att sedan få med tjänst som stödjer kunden utformade 

vi påståenden som innehöll formuleringen ''Jag föredrar när jag själv...'' och det är för att vi 

anser att när kunden väljer själv så drar det mer åt tjänster som stödjer kunden. Utifrån 

begreppen och variablerna har vi skapat indikatorer och de används för att få fram 

information från olika begrepp samt för att få fram olika orsaker. Det ska gå att koppla 

indikatorerna indirekt och direkt till de mätbara begreppen (Bryman och Bell, 2013, s.167). 

Barmark och Djurfeldt (2015, s.49) menar att forskare måste hitta så bra indikatorer som 

möjligt och det är viktigt att basera dessa på de teoretiska begreppen. Att skapa en indikation 

innebär att formulera frågor som tillsammans ger en heltäckande bild av begreppet, vilket 

kallas för att operationalisera. Våra indikatorer utformades till påståenden som vi sedan 

använde oss av i vår enkät.  

 

3.3.1 Kontrollvariabler 

 

Kontrollvariabler används i en enkät för att se om det påverkar relationen mellan 

huvudvariablerna (Bryman och Bell, 2013, s.687). De kontrollvariablerna vi har är de fyra 

första frågorna i vår enkät där vi efterfrågar kön, ålder, årsinkomst och utbildning (se bilaga 3) 

och anledningen till varför vi har valt dessa är för att se hur det påverkar vårt resultat. I 

samtliga av våra kontrollfrågor har vi valt att ta med vill ej uppge för att vi ska nå ut till 

samtliga respondenter.  

 

 



Tjänster som stödjer produkten eller kunden?  

En analys om konsumenters val 

 

 

27 

 

3.4 Operationalisering  av mätinstrument 
 

Barmark och Djurfeldt (2015, s.48) hävdar att det ibland kan vara en komplicerad process att 

mäta sociala fenomen. Det är inte alltid givet vad ett begrepp betyder och det förekommer 

ofta olika definitioner för vad ett begrepp kan betyda. En bra start då är att kontrollera tidigare 

litteratur för att hitta definitionerna, vilket kallas med andra ord för operationalisering. 

Eliasson (2010, s.12-13) menar att operationalisering handlar om hitta begrepp i annan teori 

som forskaren själv sedan sätter i fokus i sin egen undersökning. Begreppen ska sedan 

definieras så entydigt och klart som möjligt så att de blir mätbara, vilket de blir när de är 

möjliga att undersöka. Begreppen kallas för variabler. 

 

Vissa begrepp kan vara svåra att mäta i praktiken och därför görs indikatorer av mätbara 

variabler för att lyckas undersöka begreppen. Som vi tidigare tagit upp har våra indikatorer 

tagit form av påståenden i vår enkät och det kommer hjälpa oss med innebörden  och 

mätningen av våra begrepp. För att respondenterna inte ska misstolka våra påståenden har vi 

använt oss av flera indikatorer till samma begrepp (se bilaga 3), vilket Bryman och Bell 

(2013, s.167-169) stödjer.  

 

3.5 Enkätutformning 
 

Enkäten skapades i Google Forms och består av sammanlagt 34 påståenden varav 4 av dessa 

utgör kontrollvariabler (se bilaga 4). För oss var det viktigt att skapa en enkät som var så tunn 

som möjligt för att inte skrämma iväg respondenterna, vilket stöds av Bryman och Bell (2013, 

s.251). Vi ville även skapa en så professionell och attraktiv layout som möjligt eftersom att 

Eliasson (2010, s.41) vägledar att det kan öka svarsprocenten. Våra respondenter kunde 

komma åt enkäten via Facebook och där involverade vi både ett meddelande som uppmanade 

bostadsrättsinnehavare i Stockholm att gå in och svara samt att vi hade ett introduktionsbrev 

på första sidan i enkäten (se bilaga 1 och 2). Vi var även väldigt tydliga i enkäten med att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt så att svaren inte skulle gå att identifieras till någon 

specifik person, vilket Bryman och Bell (2013, s.225) tipsar om att göra. Vi hade även ett 

erbjudande i enkäten där respondenterna hade chansen att vara med i utlottningen av två 

biobiljetter, vilket vi gjorde för att öka intresset. Det respondenterna behövde göra var att 

uppge sin mejladress, vilket Barmark och Djurfeldt (2015, s.85) tipsade om. 



Tjänster som stödjer produkten eller kunden?  

En analys om konsumenters val 

 

 

28 

 

 

Om en enkät innehåller många frågor som är långa kan det av respondenterna upplevas som 

en tidskrävande process och det kan då bidra till att respondenter inte svarar (Eliasson, 2006, 

s.40-41; Eliasson, 2010, s.41). Vi valde att placera ut påståendena på flera sidor för att 

respondenterna inte skulle anse att det var för mastigt och det skapar i sin tur en illusion att 

enkäten upplevs som ''luftig'' (Bryman och Bell, 2013, s.252). Att få till en bra layout på 

enkäten var väldigt viktigt för oss, vi ville utforma en stilren enkät utan något störande objekt 

som kunde påverka respondenterna.  

 

 

3.5.1 Formulering av påståenden 

 

När vi formulerade påståendena försökte vi göra de så tydliga och korta som möjligt för att 

respondenterna inte skulle bli förvirrade eller ha svårt att förstå vad vi menade (se bilaga 4). 

Att ha tydliga frågor i enkäter trycker Bryman och Bell (2013, s.247) på är viktigt och det 

beror på att vi inte kan förklara för respondenterna vad vi menar med våra frågor. Vi ansåg 

även att det var viktigt att se till att undvika att det inte var några delade påståenden, varav 

följande formulering:  

 

''Jag föredrar när mäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs på Blocket 

Bostad'' och ''Jag föredrar när mäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad 

görs i tidningen''. 

 

Alla våra påståenden i enkäten består av slutna påståenden och Körner och Wahlgren (2015, 

s.16) förespråkar att en sluten fråga är en fråga som innehåller redan bestämt svarsalternativ. I 

en sluten fråga styr du själv den som svarar genom att på förhand ange vissa svarsalternativ 

(Eliasson, 2006, s.37; Eliasson, 2010, s.37). Anledningen till varför vi valde att ha slutna 

påståenden beror på att det är lättare att bearbeta och jämföra svaren, vilket stöds av Bryman 

och Bell (2013, s.263) som även menar att slutna frågor är lättare för en respondent att 

besvara än öppna frågor. Vi har även valt att ha en vertikal utformning på våra fyra 

kontrollfrågor och en horisontell utformning på resterande påståenden, se exempel nedanför:  
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Figur 3. Exempel på frågor (egen).  

 

3.5.2 Skalutformning 

 

De första fyra frågorna i vår enkät består av kontrollvariabler som är utformade i vertikala 

intervallfrågor och respondenterna fick fylla i vart i intervallen de ansåg att deras svar passade 

bäst. I de resterande 30 påståenden har vi använt oss av likertskala (se bilaga 4). Barmark och 

Djurfeldt (2015, s.55-56) menar att den främsta fördelen med likertskalor är att de är praktiska 

och författarna får även plats med fler påstående på given yta än vad de får om de använder 

frågor. Vi har följt Barmarks och Djurfeldts (2015, s.55-56) råd angående likertskala, vilket är 

följande: 

 

- Använd enkelt men korrekt språk. Språket ska vara anpassat efter respondenterna. Tips är att 

noga gå igenom alla ordval och se om det finns några svåra ord som kan bytas ut mot enklare.   

- Undvik teoretiska begrepp/facktermer. Forskare och yrkesmän inom ett visst område kan lätt 

bli för blinda för det egna ämnets begreppsapparat. Det är viktigt att tänka på att alla inte är 

lika kunniga och pålästa.  

- Ställ endast en fråga i taget. Detta kan tyckas enkelt, men det är lätt att det glöms bort och 

därav läggs fler frågor in i ett och samma påstående.  

- Undvik negationer. Ha inte med motsatsord eller nekande ord. 

 

Eliasson (2010, s.39-40) håller med ovanstående och menar även att det är viktigt att undvika 

ledande frågor.  

 

Författarna Jacoby och Matell (1972, s.506) skriver att med tanke på att denna typ av 

undersökning används så mycket i både konsument- och industriforskning är antalet svar vid 

varje fråga en viktig del. Författarna menar även att det inte är bra att ha rutor där 
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respondenterna kan fylla i '' tveksamma'' eller '' osäkra'' eftersom att de då kan fylla i dessa 

rutor för att ta den enkla vägen ut. Bryman och Bell (2013, s.273) anser att begrepp som ''vet 

inte'' och ''ingen åsikt'' inte ska vara med när slutna frågor ställs. De håller dock med om att 

dessa begrepp kan användas som en lätt väg ut när respondenten inte orkar svara. Jacoby och 

Matell (1972, s.506-507) hävdar även att ju flera svarsalternativ som finns, desto mindre är 

chansen att respondenterna känner sig osäkra på vad de ska svara varav vi valt att inte ha med 

ovanstående begrepp. Ett begrepp vi dock har valt att använda är begreppet ''vill ej ange'' på 

våra kontrollvariabler. Anledningen till varför vi har valt att ta med det är för att våra 

kontrollvariabler kan vara känsliga frågor och då vill vi hellre att respondenten svarar ''vill ej 

ange'' än att inte svara alls. Vi valde att ha en skalutformning på våra påståenden med nio 

steg. Att ha nio steg bestämde vi i samråd med vår handledare Jonas Kågström och det 

innebär att vi har skalor som är rangordnade från ett till nio där ett står för '' instämmer ej'' och 

nio står för ''instämmer''.  

 

3.5.3 Pilotstudie 

 

När enkäten var klar och hade godkänts av vår handledare Jonas Kågström utförde vi en 

pilotstudie. Pilotstudie menar Bryman och Bell (2013, s.276- 277) är något som en intervjuare 

ska göra direkt efter att enkäten har godkänts och innan den skickas ut ordentligt. Det kan ses 

som en provundersökning och om du redan har valt ut målpopulationen kan du låta några som 

passar in i den populationen, men som inte blivit valda, svara på enkäten (Eliasson, 2006, 

s.43; Eliasson, 2010, s.42-43). Anledningen till varför pilotstudie är viktigt menar Bryman 

och Bell (2013, s.276- 277) är för att det både ser till att frågorna fungerar och att 

undersökningen är genomförbar. Författarna menar även att det är extra viktigt att utföra en 

pilotstudie vid en enkätstudie. En sak som tydliggörs i denna studie är ifall någon fråga är svår 

att förstå eller är felformulerad. Det hjälper även intervjuaren att se om instruktionerna för 

intervjun är tydliga samt om ordningsföljden i frågorna är bra.  

 

Vi valde att höra av oss till 15 personer som vi känner som är bostadsrättsinnehavare för att se 

hur de såg på våra påståenden. Anledningen till varför vi valde dessa personer är för att vi 

ville ha respons från personer som är bostadsrättsinnehavare och som vi vet inte skulle 

komma i kontakt med enkäten senare. Dessa 15 personerna är vänner och bekanta som vi har 

på Facebook. Vi bad dem som ingick i pilotstudien att ta tid på hur lång tid det tog att besvara 
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enkäten så att vi kunde få reda på att den inte var för tidskrävande. Vi fick positiv respons och 

feedback på enkäten. 

 

3.5.4 Utskick av enkät 
 

Efter att vi har fått godkännande från vår handledare Jonas Kågström och fått respons på vår 

pilotstudien valde vi att gå ut i fält med enkäten. Eftersom att vi skulle be bekanta dela vår 

enkät på Facebook ansåg vi att det passade bra att dela den en lördag förmiddag eftersom folk 

då hade tid att besvara den under helgen. När enkäten delades på Facebook bad vi personerna 

som delade den att skriva en text där vi uppmanade alla som ägde en bostadsrätt i Stockholm 

att svara (se bilaga 1). Vi bad även personerna att dela enkäten en gång till efter sex dagar och 

skriva ut en påminnelse där vi uppmuntrade de som inte hade svarat innan att besvara enkäten 

(se bilaga 5).  

 

3.5.5 Omkodning 
 

När enkäten hade varit ute i tio dagar ansåg vi att vi fått tillräckligt många svar för att 

analysera det i statistikprogrammet SPSS. De påståenden vi hade en niogradig likertskala på 

var lätta att analysera och vi behövde inte göra några ändringar på dem. Barmark och 

Djurfeldt (2015, s.91) menar att de frågor som har fyllts i med ett kryss måste kodas om och 

få en siffra, vilket innebar att vi var tvungna att koda om våra kontrollvariabler för att vi 

skulle kunna analysera dem. Bryman och Bell (2013, s.312) visar exempel på att man kan 

kodas som 1, kvinna som 2 och vill ej ange kan kodas som 3. Vi valde dock att koda man som 

0, kvinna som 1 och vill ej ange som -88 (se bilaga 6). Anledningen till varför vi har valt att 

göra så här är för att vi har gjort det i tidigare arbeten och känner oss bekväma med det. Vi 

valde även att koda om påståendena på ett sådant sätt att det skulle bli lättare för oss att se 

samband. Alla påståenden som tillhörde kategorin tjänster som stödjer produkten fick 

bokstaven a, alla påståenden som tillhörde kategorin tjänster som stödjer kunden fick 

bokstaven b och de som bara handlade om tjänster fick ingen bokstav alls, exempelvis:  

 

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar 

2. För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring 
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3.6 Analysmetod  
 

När vi hade fått in tillräckligt med svar från respondenterna sammanställde vi allt i ett 

Microsoft Excel dokument som sedan fördes över till statistikprogrammet SPSS för att 

analysera den data vi hade i olika typer av analyser. De analyserna vi skapade var deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys. Vi kommer att beskriva dessa 

nedanför.  

 

3.6.1 Deskriptiv statistik  

 

Pallant (2005, s.49) tar upp funktioner som den deskriptiva statistiken har. I de funktionerna 

inkluderas att kunna beskriva karaktärsdragen av urvalet och att kunna kontrollera sina 

variabler för att se om någon variabel bryter mot de antaganden som ligger bakom de 

statistiska teknikerna, men även att adressera forskarfrågor. Deskriptiv statstik var den första 

analysen som vi gjorde i SPSS och det vi kunde konstatera när vi såg den var att vi var 

tvungna att ta bort två av våra kontrollvariabler, vilket var inkomst och utbildning. 

Anledningen till varför vi tog bort dessa var för att det var för få respondenter som svarade på 

dessa frågor och det bidrog till att antalet svar som vi kunde använda blev för få. Vi ansåg 

därför att frågorna inte var relevanta för vår studie.  

 

Det som går att utläsa från den deskriptiva statistiken menar Pallant (2005, s.51) är 

medelvärdet, standardavvikelser, hur många svar som går att använda sig av samt minimum- 

och maximumvärdet på respektive fråga.  

 

3.6.2 Korrelationsanalys 
 

En korrelationsanalys kan ses som en bivariat analys som enligt Bryman och Bell (2013, 

s.353) handlar om att göra en analys på två variabler i taget för att se om de är relaterade till 

varandra på något sätt. Forskare gör det här för att hitta bevis eller tecken på att något som 

händer i ena variabeln påverkar den andra. Bryman och Bell (2013, s.353) styrker även att det 

handlar om att hitta samband och inte orsak och effekt. Det finns olika tekniker för att studera 

relationerna i en bivariat analys enligt Bryman och Bell (2013, s.353 & 355) och det som 

påverkar vilken av alla tekniker författarna ska använda är den art variablerna har. Den 

tekniken som kommer att diskuteras i detta arbete är Pearson r som handlar om att studera 
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relationen mellan kvot- och intervallvariabler. Anledningen till att vårt arbete tillhör den 

tekniken beror på att vi har en enkät där variabler har lika stort avstånd mellan varandra och 

att dessa frågor saknar en absolut nollpunkt och det kan enligt Bryman och Bell (2013, s.344) 

betyda att vi har intervallvariabler. Kvotvariabeln menar Eliasson (2010, s.38) säger något om 

det storleksförhållande som finns mellan svaren och ålder samt inkomst är två kvotvariabler. 

Dock spelar det ingen roll om det är en kvot- eller intervallvariabel eftersom att de 

sammanförs i statistikprogrammen.  

 

Eliasson (2010, s.97) hävdar att för kvot- och intervallvariabler gäller 

korrelationskoefficienten r. Genom att mäta hur värdena i variablerna är i förhållande till 

varandra så visas det hur starkt sambandet är mellan de två variablerna, desto starkare 

samband som finns mellan dem, desto mer centreras värden runt en tänkt linje. Det finns ett 

positivt samband mellan variablerna om värdet på den ena variabeln ökar när den andra ökar. 

Om värdet istället skulle minska när den andra variabelns värde ökar så är det ett negativt 

samband mellan dem. Eljertsson (2003, s.111), Körner och Wahlgren (2015, s.76) samt 

Eliasson (2010, s.119) menar att detta kallas för Pearson Korrelationskoefficienten. Om r är 

nära +1 innebär det att det finns ett starkt positivt samband. Om r är nära -1 så finns det ett 

starkt negativt samband och om r är nära 0 finns det ett svagt linjärt samband. Bryman och 

Bell (2013, s.355-356) styrker det som Eliasson skriver ovanför och menar att ett annat 

kännetecken som finns för denna teknik är att sambandets styrka avgörs utifrån vart 

koefficienten ligger mellan 0-1 där, 0 betyder att det inte finns något samband alls, medan 1 

betyder att det finns ett perfekt samband.  

 

Eliasson (2010, s.111), Eljertsson (2003, s.123) samt Blom och Holmqvist (1998, s.113) anser 

att för att vara helt säkra på att sambandet finns så måste forskarna testa om det är signifikant. 

Det finns dock olika signifikanstest, men alla resulterar i ett och samma värde, vilket är ett p-

värde. P-värdet kan ses som ett sannolikhetsvärde. Om p-värdet är på 0,2 innebär det att det 

finns 20 procent risk att sambandet skulle ha uppkommit även fast det inte fanns ett samband. 

Det betyder i sin tur att forskarna kan vara 80 procent säker på att det finns ett samband. 

Signifikansnivån sätts oftast till 0,05,  0,01 samt 0,001, nedanför visas en tabell som visar 

signifikansnivåerna: 
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Signifikansnivå P-värde Tolkning: Vi kan vara minst... 

95 % < 0,05 .. 95 % säkra på att samband finns 

99 % < 0.01 .. 99% säkra på att samband finns 

99,9 % < 0,001 ...99,9 % säkra på att samband finns 

 

Figur 4. Barmark och Djurfeldt  (2015, s.141). 

 

Körner och Wahlgren (2006, s.208), Körner och Wahlgren (2015, s.131) samt Eliasson (2010, 

s.111-112) poängterar att om p-värdet är mindre än 0,001 finns det en trestjärnig signifikans 

och då finns det ett mycket starkt stöd för mothypotesen. Är värdet mellan 0,001 och 0,01 

finns det en tvåstjärnig signifikans, även detta stödjer mothypotesen starkt. Är värdet mellan 

0,01 och 0,05 finns det enstjärnig signifikans. Allt över 0,05 innebär att det inte finns någon 

statistisk signifikans.  

 

3.6.3 Faktoranalys 

 

Faktoranalys är en teknik som enligt Bryman och Bell (2013, s.184) avgör om det finns olika 

grupper av indikationer som hör samman med varandra och bildar grupper som sedan kallas 

för faktorer. Analysen används främst när det finns likertskalor för att se om det finns någon 

struktur bland frågorna. Körner och Wahlgren (2015, s.189) menar att faktoranalys handlar 

om att skapa faktorer med hjälp av olika kombinationer av variablerna som finns i 

enkätfrågorna. En faktoranalys kräver många variabler och letar efter sätt att reducera antalet 

variabler genom att använda sig av färre faktorer. Det görs genom att leta efter olika 

grupperingar med ömsesidig relation mellan två eller fler variabler (Pallant, 2005, s.172). 

Williams, Onsman och Brown (2010, s. 2) hävdar att faktoranalys är en statistisk multivariat 

procedur som kan användas på många sätt. Först reducerar en faktoranalys många variabler 

till ett mindre grupp variabler och sedan hittar den bakomliggande dimensioner som finns 

mellan de mätta variablerna och till sist ger det ett bevis på giltigheten på de egengjorda 

skalorna. 

 

Korrelationskoefficienterna anser Pallant (2005, s.174) ska överstiga 0,3 och om det inte gör 

det kan faktoranalysen ses som olämplig, men det är något som våra värden överstiger (se 

bilaga 9). Andra sätt att se hur användbar faktoranalysen är enligt Pallant (2005, s.174) att 
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göra Barlett's test samt utföra en Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) som mäter 

funktionsdugligheten. För faktoranalysen ska vara lämplig bör signifikansnivån ligga på 0,5 

eller lägre i Barlett's test. KMO-värdet kan variera mellan 0 till 1 men bör ligga på 0,6 eller 

över för att kunna utföra en bra faktoranalys. Det värden vi fick fram ur vår faktoranalys var 

0,706 på KMO-värdet, samt vårt Barlett's test visar signifikant vid ett värdet om 0,000 vilket 

visar att vår faktoranalys är av god kvalité.  

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,706 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1653,941 

df 231 

Sig. ,000 

 

Tabell 1. KMO och Barlett's test (egen).  

 

Kaiser's kriterium är en annan indikator på hur många faktorer som ska undersökas vidare och 

Pallant (2005, s.175) poängterar att värdet bör presentera ett egenvärde (eigenvalue) på 1,0 

eller högre. Vi är väl medvetna om att inte alla våra faktorer uppfyller detta krav för att 

undersökas vidare. Men faktor ett till fem har ett egenvärde (eigenvalue) på över 1,0 och 

faktor sex ligger väldigt nära det värdet, på grund av att värdet ligger så pass nära 1,0 har vi 

valt att även ta med faktor sex.  

 

Tabell 2. Total variance explained (egen). 
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3.6.4 Klusteranalys 
 

Klusteranalys handlar enligt Kaufman och Rousseeuw (2009, s.1) om att hitta grupperingar. 

Det liknar en faktoranalys men här fokuserar programmet istället på att gruppera ihop 

respondenterna. Körner och Wahlgren (2015, s.182) samt Fraley och Raftery (2002, s.611 & 

615)  menar att det handlar om att samla objekt i olika kluster och grupper och de som är i 

varje kluster ska likna varandra. Variabler och individer är det som går att klustra.  

 

Ketchen och Shook (1996, s.443-444) anser att det mest grundläggande steget i klusteranalys 

är att välja vilka variabler som kan användas tillsammans samt att gruppera observationerna. 

Därav blir det även det mest viktiga steget, denna processen innefattar tre problem; 

 

1. Hur variabler väljs. Forskare måste välja om det ska vara induktiva, deduktiva eller 

kognitiva variabler. Deduktiva variabler innebär att de grundas i teori, medan kognitiva och 

induktiva betyder att de inte ska grundas i teori utan mer utifrån observationer samt vad 

expertinformatörer berättar.  

2. Standardisering av variablerna. Tack vare att element grupperas i en klusteranalys 

maximeras avståndet mellan grupperna och då läggs det mer fokus på de variabler med större 

avstånd än vad det gör på de med lägre avstånd. Ett resultat av det här är att en delmängd av 

alla variabler definieras i klusterna.  

3. Kolinjär bland variabler. Att få en hög korrelation bland variablerna kan ibland vara 

problematiskt eftersom att det kan överväga en eller flera underliggande konstruktioner. 

Forskare kan då vilja korrigera kollineariteten.  

 

Valet av klusteralgoritmer är enligt Ketchen och Shook (1996, s.444-445) viktigt för att mer 

effektivt kunna använda klusteranalysen. Det finns två olika typer, hierarkiska och icke 

hierarkiska. Vi har valt den icke-hierarkiska eftersom att den har fördelar i jämförelse med 

den hierarkiska som ofta är problematisk (Ketchen och Shook, 1996, s.445). Ketchen och 

Shook (1996, s.445) skriver att den icke hierarkiska metoden kan kallas för K-mean och det 

innebär att datan som finns kan fördelas in i så många kluster som vi bestämmer att den ska 

delas in i.  
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Hur många kluster som ska användas väljer vi själva och vi anser för att få ett så positivt 

resultat som möjligt, bör fördelningen vara så jämn som möjlig. Vi har därför testat att dela in 

klustrerna i fem, sex, sju och åtta för att se när fördelningen var bäst och mest jämn. Vi ansåg 

att fördelningen var som bäst när det fanns fem kluster då vi fick en jämn fördelning mellan 

alla kluster förutom en, fördelningen ser ut på följande sätt:  

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 34,000 

2 1,000 

3 23,000 

4 37,000 

5 20,000 

Valid 115,000 

Missing 2,000 

 

Tabell 3. Number of cases in each cluster (egen). 

 

 

3.7 Kvalitetsutvärdering 

 
 

3.7.1 Reliabilitet 

 

Inom företagsekonomisk forskning hävdar Bryman och Bell (2013, s.62) att reliabilitet och 

validitet är viktiga bedömningskriterier. Barmark och Djurfeldt (2015, s.40) talar om att 

problem kan uppstå med reliabiliteten om mätningarna på ett tillförlitligt sätt inte lyckas mäta 

det som ska mätas. Grundprincipen enligt Barmark och Djurfeldt (2015, s.40) är att 

mätningen som utförs borde ge samma resultat om den gjordes igen, något som Eliasson 

(2010, s.16) stödjer. Ringa reliabilitet är ofta en konsekvens av frågor eller svarsalternativ 

som är svårbesvarade eller otydliga. Om frågan är svår att förstå eller om flera olika 

svarsalternativ passar lika bra eller dåligt in på respondenten är chansen större att det blir 

slumpmässigt, konsekvensen av detta är lägre reliabilitet. Eftersom vi har frågor som är 

utformade som påståenden, och att respondenterna får svara på en likertskala anser vi att vi 

undviker att svarsalternativen inte passar.  
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För att öka reliabiliteten framför Eliasson (2013, s.15) att det är viktigt att arbeta med 

variablerna. Ett sätt är att ställa flera frågor som mäter samma variabel:  

 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika hemförsäkringar 

4a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren anlitar ett homestylingföretag 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en tipslista som ger tips på vad jag ska fixa i 

hemmet till fotograferingen 

 

Alla dessa påståenden mäter gemensamt en och samma variabel som är tjänster som stödjer 

produkten.   

 

Barnmark och Djurfeldt (2015, s.54) tar avslutningsvis upp att omständigheterna kring hur 

enkäten besvaras påverkar reliabiliteten, exempelvis att stoppa stressade människor och be 

dem besvara enkäten kan leda till att de inte hinner fundera kring hur de vill besvara frågorna 

och därav bidrar med mindre tillförlitliga svar. Vi undvek detta genom att skicka ut ett 

webbformulär, då respondenterna kan sitta i lugn och ro när de har tid och ge svar som 

speglar deras situation och hur de ställer sig till våra påståenden.  

 

Cronbachs alpha är ett mått som används för att se den interna reliabiliteten enligt Bryman 

och Bell (2013, s.172). Mätningen som görs genom att dela upp frågorna i två grupper för att 

sedan ställa dessa mot varandra genereras alphakoefficienten som kan variera mellan 0 och 1 

där 0 innebär att det inte finns något reliabilitet, till 1 som visar en perfekt intern reliabilitet 

(Bryman och Bell, 2013, s.172). Bryman och Bell (2013, s.172) menar vidare att värdet bör 

ligga på 0,8  för att vara accepterat, Pallant (2005, s.6) hävdar att värdet rekommenderas vara 

0,7 eller högre. Vårt värde ligger på 0,807 och innebär därför med stöd av det som tidigare 

nämnts att vi har en hög intern reliabilitet. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,807 32 

Tabell 4. Reliability statistics (egen).  
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3.7.2 Validitet 

 

Att se om undersökningen mäter det som den är menad att mäta, menar Eliasson (2013, s.16) 

och Pallant (2005, s.6) är vad validitet handlar om. Eliasson (2013, s.16) fortsätter med att 

berätta att validiteten aldrig kan vara högre än reliabiliteten. Bryman och Bell (2013, s.173) 

förklarar att validitet är en måttstock för om begreppet i fråga verkligen mäts genom de andra 

begreppen som finns med. Ett mått på validiteten kan utgöras genom att ha flera indikatorer 

för begreppen poängterar Eliasson (2013, s.17). Vi har använt oss av flera olika indikatorer 

för våra begrepp så med avseende på det som ovan nämnts har vi ökat vår validitet.  

 

3.7.3 Metodkritik 

 

Vid utformandet av vår enkät valde vi att endast ha med kontrollvariablerna kön, ålder, 

inkomst och utbildning. I efterhand har vi konstaterat att utöver dessa kontrollvariabler hade 

det varit fördelaktigt att även fråga om respondenten var en bostadsrättsinnehavare, om 

bostadsätten var belägen i Stockholm samt om personen har sålt någon bostadsrätt tidigare. 

Det skulle ge oss en bättre förståelse för hur konsumenters uppfattning skiljer sig baserat på 

tidigare erfarenheter. Vi hade haft en möjlighet att säkerställa att alla respondenter som 

besvarat enkäten ägde en bostadsrätt, belägen i Stockholm, vilket var vår målgrupp. 

 

Utskicket av enkäten hade kunnat förbättrats genom att be fler personer dela enkäten på 

facebook, det tror vi skulle leda till en högre svarsfrekvens med förhoppningsvis tydligare 

kluster. Avslutningsvis vill vi även rikta kritik mot att vi inte kan räkna ut svarsfrekvensen, 

som enligt Jacobsen (2002, s.356) beräknas genom att ta urvalet och dividera det med antalet 

respondenter. Vi saknar uppgift på hur många personer som tagit del av enkäten.  
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4. Resultat och analys 
I den här delen presenterar och analyserar vi resultatet i form av en korrelations-, faktor- och 

klusteranalys som vi fick fram från statistikprogrammet SPSS.  

 

 

4.1 Deskriptiv analys 
 

I vår undersökning hade vi två frågor om inkomst och utbildning. Eftersom det var så pass få 

som svarade på de frågorna valde vi att plocka bort dem, vilket resulterade i att vår 

undersökning gav oss 115 kompletta svar av 117. Anledningen till varför två svar blev 

ogiltiga var för att dessa ej var kompletta då respondenterna inte hade svarat på samtliga 

frågor. Fördelningen mellan respondenterna visade sig vara jämn mellan män och kvinnor och 

åldern bland respondenterna fördelades genom ett spann på 21-60 år. Genomsnittliga åldern 

låg på 41-50 år, se tabellerna nedan. 

 

 
Tabell 5. Könsfördelning (egen). 

 

 
Tabell 6. Åldersfördelning (egen). 

 

Den deskriptiva statistiken återfinns i bilaga 7. 
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4.2 Korrelationsanalys 

 
Från SPSS har vi gjort en korrelationsanalys som visar om påståendena i vår enkät har något 

samband och hur starkt det är (se bilaga 8). Beroende på om påståendena har en respektive två 

stjärnor visar det hur starkt och trovärdigt det är. Vi har valt att lyfta fram fem samband vi 

finner intressanta, varav alla dessa är märkta med två stjärnor. Två av korrelationerna handlar 

om marknadsföring och vi valde att skriva ihop dem för att dem påminner om varandra. När 

vi gjorde en analys av vår korrelation fann vi att det var många korrelationer som både hade 

ett positivt värde och två stjärnor (**). De här svaren är signifikanta vid 0,01 procentnivå där 

säkerhetsnivån är 99 procent. Det finns även en del svar som var signifikanta vid 0,05 (*), 

vilket innebär att de har en säkerhetsnivå på 95 procent och det här stödjer Bryman och Bell 

(s.361-362). 

 

4.2.1 Korrelation 1 

 

- F     8b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  Bl cke  B    d” 

- F     9b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  f  e   e   he  id ” 

 

Den statistiska signifikansen har ett värde på 0,784** mellan dessa påståenden. Det innebär 

att respondenterna har svarat högt på att de själv föredrar att bestämma hur marknadsföringen 

av deras bostad ska göras både på blocket och på företagets hemsida. Det här visar att om en 

konsument vill vara med och bestämma så ville de gärna vara med och bestämma i båda dessa 

processer. Harmon och Laird (2012, s.3122) styrker att tjänster som stödjer kunden kan vara 

marknadsföring. 

 

4.2.2 Korrelation 2 och 3 

 

- F     7b: ”    f  ed  r när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs 

p  he  e ” 

- F     8b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  Bl cke  B    d” 

- F     7b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  dsföringen av min bostad görs 

p  he  e ” 
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- F     9b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  f  e   e   he  id ” 

 

Båda dessa frågepar visar starka signifikanta värden, korrelation två med påståendena 7b och 

8b har ett värde om 0,806** och korrelation tre med påståendena 7b och 9b har ett värde om 

0,891**. Som den första korrelationen, handlar denna också om marknadsföringen som sker 

på olika medier. Det visar sig att konsumenter anser att det är viktigt att själv vara med och 

bestämma i dessa processer. Driouchi et al. (2009, s.4) menar att företag börjar röra sig mot 

tjänster som stödjer kunden. Cova och Salle (2008, s.328) hävdar att det är viktigt inom detta 

område att fokusera på särskilda initiativ. 

 

4.2.3 Korrelation 4 

 

- F     7 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu     k  d f  i  e   v  i  

b    d      p  he  e ” 

- F     9 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu     k  d f  i  e   v  i  

b    d      p  f  e   e   he  id ” 

 

Den fjärde korrelationen är mellan påstående 7a och 9a och fick ett värde om 0,825**. Här 

handlar det om att konsumenter föredrar att fastighetsmäklaren bestämmer över 

marknadsföringen kring både företagets hemsida och hemnet. Denna korrelation rör även 

marknadsföringen via nätet och det har visat sig nu via flera korrelationer att det är 

påståenden som rör marknadsföring som får de högsta statistiska värdena. Baines et al. (2017, 

s.269) menar att företag borde fokusera på att utveckla tjänster som stödjer produkten före 

tjänster som stödjer kunden. 

 

4.2.4 Korrelation 5 
 

- F     6 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu     k  d f  i  e   v  i  

b    d      i  id i  e ” 

- Fråga 7a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på hemnet" 
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Värdet 0,718** fick det sista sambandet vi valt att ta upp och det handlar om konsumenters 

vilja att fastighetsmäklaren bestämmer över marknadsföringen i pappersform och på nätet. 

Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) anser att stödtjänster kan vara en tjänst som stödjer 

produkten. Sundström (2008, s.18) menar att stödtjänster tillför värde till en kärntjänst. 

 

4.3 Faktoranalys 
 

Vi har i faktoranalysen valt att exkludera våra kontrollvariabler. Under processen när 

faktoranalysen skapades visade det sig att när alla 30 påståenden var med, blev det ett resultat 

som inte gick att använda på grund av för höga värden. För att lösa det här valde vi att plocka 

bort några påståenden. I slutändan lyckades vi få till en faktoranalys som består av 22 av våra 

30 påståenden som blev fördelad i sex faktorer, tabellen Total Variance Explained (se bilaga 

10) visar hur fördelningen är mellan faktorerna procentuellt. Faktor ett utgör enligt tabellen 

den största procentuella andelen av våra påståenden och ligger på 21 procent. Två av de andra 

faktorerna har en liknande procentuell andel som faktor ett medan resterande tre har en låg 

procentuell andel. Nedan följer en figur av vår faktoranalys, färgerna representerar respektive 

faktor. 

 

Påståenden: Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Faktor 

4 

Faktor 

5 

Faktor  

6 

7b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på Blocket 

Bostad 

 

,960 

 

,107 

    

9b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på företagets 

hemsida 

 

,917 

 

,121 

    

-,127 

8b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på Blocket 

Bostad 

 

,871 

 

-,134 

 

,233 

   

,148 

6b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs i tidningen 

 

,850 

 

-,148 

  

,136 

  

-.140 

5b. Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i 

hemmet inför fotograferingen istället för att få en 

tipslista 

 

,600 

 

-,136 

  

,125 

  

-,250 

10b. Jag föredrar när jag själv får bestämma om 

områdena ska synas i helikoptervyn 

 

,469 

   

,139 

 

,370 
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5. För mig är det viktigt att få en tipslista om vad som 

kan göras i ordning i hemmet inför en fotografering 

 

,191 

 

,913 

  

-,144 

 

,123 

 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en 

tipslista som ger tips på vad jag ska fixa i hemmet till 

fotograferingen 

  

,841 

  

-,130 

  

,196 

1. För mig är det viktigt att min bostad fotograferas -,141 ,527 -,145 ,174 ,232 ,182 

1a. Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter 

hela fotograferingsprocessen 

  

,525 

 

-,125 

 

,204 

  

,239 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag 

på olika hemförsäkringar 

  

,511 

 

-,107 

 

,269 

  

2. För mig är det viktigt med en dubbelboende-

försäkring 

 

,139 

  

,920 

 

-,101 

  

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag 

på olika dubbelboende-försäkringar 

   

,762 

 

-,150 

 

,130 

 

,231 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika 

dubbelboende-försäkringar 

  

-,177 

 

,613 

  

-,176 

 

-,122 

4b. Jag föredrar när jag själv anlitar ett 

homestylingföretag 

  

-,182 

 

,390 

  

,131 

 

4. För mig är det viktigt att min lägenhet stylas av ett 

homestylingföretag 

 

-,105 

 

,200 

 

,381 

 

-,335 

 

,170 

 

,199 

3. För mig är det viktigt med en hemförsäkring ,139 ,246  ,920   

3b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika 

hemförsäkringar 

 

,137 

  

-,157 

 

,686 

  

-,120 

10. För mig är det viktigt att områdena runt min bostad 

syns i helikoptervyn 

 

,115 

 

,255 

   

,950 

 

,126 

10a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer om 

områdena ska synas i helikoptervyn 

 

-,170 

 

,149 

 

, 251 

 

-,168 

 

,520 

 

,283 

8a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs på Blocket 

Bostad 

 

-,325 

 

,344 

   

,193 

 

,719 

8. För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs på 

Blocket Bostad 

  

,155 

 

,158 

 

-,249 

 

,358 

 

,515 
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Extraction Method: Maximum Likehood       

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization       

 

Tabell 7. Faktoranalys (egen) 

 

 

4.3.1 ''Självgående'' 

 

Denna faktor är den största faktorn och består av följande påståenden: 

 

- Fråga 7b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs 

på hemnet'' 

- Fråga 9b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs 

på företagets hemsida'' 

- Fråga 8b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs 

på Blocket Bostad'' 

- Fråga 6b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs 

i tidningen'' 

- Fråga 5b: ''Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet inför fotograferingen 

istället för att få en tipslista'' 

- Fråga 10b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma om områdena ska synas i helikoptervyn'' 

 

Fråga 7b, 9b, 8b och 6b handlar om marknadsföringen av bostaden och vem som ska 

bestämma i processen. Påståendena är konstruerade på ett sätt som ger oss möjligheten att 

mäta begreppet tjänster som stödjer kunden. Gremyr et al. (2010, s.164 & 170) styrker vikten 

om att ha tjänster som stödjer kunden och menar att det inte längre bara handlar om att se till 

att produkten fungerar. Beige et al. (2014, s.7) skriver att denna process erbjuder en chans att 

lära mer om vad kunder efterfrågar. 

 

Fråga 5b och 10b handlar om processen innan marknadsföringen och vem som ska bestämma 

i processen. Dessa påståenden är även konstruerade på ett sätt som ger oss möjligheten att 

mäta begreppet tjänster som stödjer kunden. Harmon och Laird (2012, s.3122) menar att 
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tjänster som stödjer kunden kan upplevas vara oberoende av produkten, vilket stämmer in på 

fråga 5b och 10b då konsumenterna föredrar att bestämma själv. 

 

 

4.3.2 ''Fotografering'' 
 

Denna faktor består av följande påståenden: 

 

- Fråga 5: ''För mig är det viktigt att få en tipslista om vad som kan göras i ordning i hemmet 

inför en fotografering'' 

- Fråga 5a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en tipslista som ger tips på vad jag 

ska fixa i hemmet till fotograferingen'' 

- Fråga 1: ''För mig är det viktigt att min bostad fotograferas'' 

- Fråga 1a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter hela fotograferingsprocessen'' 

- Fråga 3a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika hemförsäkringar'' 

 

Fråga 5 och 1 handlar om tjänsterna fotografering och tipslista inför fotografering. 

Påståendena ger oss möjlighet att mäta begreppet tjänster och tjänster är något som har 

dominerat inom företag de senaste åren och de företag som kommer vara mest framgångsrika 

i framtiden är de som hela tiden utvecklar nya tjänster (Rada och Vandermerwe, 1988, s.319; 

Matthyssens och Vandenbemt, 2010, s.693-694). Deschoolmeester et al. (1999, s.2) menar 

även att tjänster kan användas som ett verktyg mot hoten som finns på marknaden. 

 

Fråga 5a, 1a och 3a handlar om hur fotograferingsprocessen går till och hur processen innan 

en fotografering ska gå till, det handlar även om vem som ska ta fram olika förslag på 

hemförsäkringar. Dessa påståenden är konstruerade på ett sätt som ger oss möjlighet att mäta 

begreppet tjänster som stödjer produkten. Chan et al. (2011, s.1), Harmon och Laird (2012, 

s.3122) samt Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) menar att tjänster som stödjer produkten 

kan exempelvis vara stödtjänster och tjänsten finns för att möta konkurrensen. 
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4.3.3 ''Dubbelboende och Homestyling'' 
 

Denna faktor består av följande påståenden: 

- Fråga 2: ”F    i  ä  de  vik i    ed e  dubbelboende-f   äk i  ” 

- Fråga 2a: ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e      f    f   l   p   lik  dubbelb e de-

f   äk i    ” 

- Fråga 2b: ”    f  ed     ä  j    jälv     f    f   l   p   lik  dubbelb e de-f   äk i    ” 

- Fråga 4b: ”    f  ed     ä  j    jälv   li    e   h  e  yli  f  e   ” 

- Fråga 4: ”F    i  ä  de  vik i        i  lä e he    yl    v e   h  e  yli  f  e   ” 

Dessa påståenden ger oss möjligheten att mäta begreppen tjänster, tjänster som stödjer 

kunden och tjänster som stödjer produkten men även att ett samband mellan dessa begreppen 

skapas. Beige et al. (2014, s.7) skriver att tjänster som stödjer kunden är viktigt eftersom det 

erbjuder en chans att lära mer om vad kunden efterfrågar. Sundström (2008, s.18) belyser att 

stödtjänster skapar ett mer attraktivt erbjudande. Chan et al. (2011, s.1), Harmon och Laird 

(2012, s.3122) samt Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) anser att stödtjänster kan vara en 

tjänst som stödjer produkten. Tjänsterna i sig ger, som vi tagit upp tidigare, företaget en fördel 

på marknaden eftersom de differentierar sitt erbjudande från andra företag (Alix och 

Zacharewicz, 2012, s.371; Gebauer et al. 2016, s.1). 

 

 

4.3.4 ''Hemförsäkring'' 
 

Denna faktor består av följande påståenden: 

- Fråga 3: ”F    i  ä  de  vik i    ed e  he f   äk i  ” 

- Fråga 3b: ”    f  ed     ä  j    jälv     f    f   l   p   lik  he f   äk i    ” 

Fråga 3 och 3b handlar om tjänsten hemförsäkring och att konsumenterna själv föredrar att ta 

fram olika förslag på den och påståendena ger oss möjligheten att mäta begreppen tjänster 

och tjänster som stödjer kunden. Chan et al. (2011, s.4) menar att tjänster som stödjer kunden 

har blivit ett nytt sätt för företag att förnya sig. Tjänster skapar även fördelar på marknaden, 

genom att stå ut från konkurrenterna (Mont, 2002, s.238-240; Hanna, 2013, s.76). 
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4.3.5 ''Helikoptervy'' 

 

Denna faktor består av följande påståenden: 

 

- Fråga 10: ''För mig är det viktigt att områdena runt min bostad syns i helikoptervyn'' 

- Fråga 10a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer om områdena ska synas i 

helikoptervyn'' 

 

Fråga 10 och 10a handlar om tjänsten helikoptervy och att fastighetsmäklaren ska bestämma i 

denna tjänst. Påståendena ger oss möjlighet att mäta begreppen tjänster och tjänster som 

stödjer produkten. Matthyssens och Vandenbempt (2010, s.693), Barnett et al. (2013, s.146) 

samt Hou och Neely (2013, s.189) menar att tjänster skapar fördelar på marknaden och att det 

bidrar till att företaget står ut mot konkurrenterna. Tjänster som stödjer produkten handlar om 

att säkerställa den förväntade funktionen som finns eller hjälpa kunden att få tillträde till 

denna funktion (Markeset och Kumar, 2003, s.378; Cova och Salle, 2008, s.328). 

 

4.3.6 ''Blocket Bostad'' 

 

Denna faktor består av följande påståenden: 

 

- Fråga 8: ''För mig är det viktigt att min bostad marknadsför på Blocket Bostad'' 

- Fråga 8a: ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad'' 

 

Fråga 8 och 8a handlar marknadsföringstjänsten Blocket Bostad och att fastighetsmäklaren 

ska bestämma i denna tjänst. Påståendena ger oss möjlighet att mäta begreppen tjänster och 

tjänster som stödjer produkten. Baines et al. (2017, s.269) belyser att företag borde fokusera 

på att utveckla tjänster som stödjer produkten före tjänster som stödjer kunden. 
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4.4 Klusteranalys 

 
I vår klusteranalys har vi fått fram fem kluster som visar de olika beteendena som finns hos 

våra respondenter (se bilaga 11). Det som tydligt går att utläsa är att två av klusterna starkt är 

dominerade av kvinnor, ett är starkt dominerat av män och resterande två har en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor. Åldrarna i alla våra kluster varierade förutom i en där det 

var en kvinna i 31-40 års åldern, tabell  3 visar hur fördelningen i de olika klusterna ser ut. 

Det figuren visar är att vi av våra 117 respondenters svar endast kan använda 115 eftersom två 

av personerna inte har besvarat samtliga påståenden. Vi har valt att namnge klusterna som 

''Den osäkra marknadsföraren'', ''Homestyling Hulda'', ''Dubbelboende Dusanta'', ''Osäkra 

Osvald'' och ''Den självgående gruppen'', en mer ingående presentation om vardera grupp 

följer nedanför. När vi valde vad vi ville ta upp om vardera kluster har vi tänkt lite olika. I 

vissa kluster har vi tagit upp och diskuterat värden som vi anser sticker ut hos dem, medan i 

andra kluster har vi valt att diskutera kring höga respektive låga värden. 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 5 

1a.  Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter hela 

fotograferingsprocessen 

7,8 7,0 7,5 7,4 6,3 

1b.  Jag föredrar när jag själv får bestämma hur hemmet ska fotograferas 7,2 7,0 5,7 2,9 5,9 

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika 

dubbelboende-försäkringar 

1,7 8,0 6,5 3,4 3,9 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika dubbelboende-

försäkringar 

1,7 1,0 4,2 3,0 4,5 

2. För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring 2,0 1,0 6,2 3,0 4,3 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika 

hemförsäkringar 

6,8 1,0 5,3 5,2 3,4 

3b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika hemförsäkringar 7,8 9,0 6,1 6,6 6,9 

4a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren anlitar ett homestylingföretag 1,7 1,0 6,3 5,4 3,8 
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4b. Jag föredrar när jag själv anlitar ett homestylingföretag 1,3 8,0 2,9 1,9 2,2 

4. För mig är det viktigt att min lägenhet stylas av ett homestylingföretag 1,8 2,0 5,7 3,4 2,2 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en tipslista som ger tips på 

vad jag ska fixa i hemmet till fotograferingen 

6,9 1,0 7,5 6,2 3,7 

5b. Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet inför 

fotograferingen istället för att få en tipslista 

6,2 8,0 5,0 3,4 6,5 

6a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen 

av min bostad görs i tidningen 

7,7 8,0 7,3 7,3 5,5 

6b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs i tidningen 

7,2 4,0 6,6 3,4 6,3 

7a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen 

av min bostad görs på hemnet 

8,0 8,0 7,7 7,8 5,6 

7b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på hemnet 

7,3 4,0 7,0 3,3 6,8 

8a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen 

av min bostad görs på Blocket Bostad 

6,5 8,0 7,6 7,7 5,1 

8b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad 

5,3 4,0 6,6 3,1 6,5 

9a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen 

av min bostad görs på företagets hemsida 

8,1 8,0 7,8 7,6 5,4 

9b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på företagets hemsida 

7,0 4,0 7,2 3,1 6,8 

 

Tabell 8: Klusteranalys (egen). 

 

 

4.4.1 Kluster 1 ''Den osäkra marknadsföraren'' 

 

Det första klustret innehåller medelålders kvinnor. Denna grupp har genomgående höga värde 

på allt förutom Homestyling och dubbelboendeförsäkring, vilket var två tjänster som de flesta 

andra klusterna även fick låga värden på och vi har därför valt att inte fokusera på dem. Det 

som vi ansåg stod ut i detta kluster var att vi genomgående såg en stor variation mellan att 

svara högre på antingen ''Jag föredrar när jag själv...'' eller ''Jag föredrar när 
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fastighetsmäklaren...'' förutom på påståenden som gällde marknadsföring, där svarade de 

högre på fastighetsmäklaren. Av dessa påståenden svarade de högst på 7a ''Jag föredrar när 

fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs på hemnet'' och 9a 

''Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs på 

företagets hemsida''. Den fråga som fick lägst var 8b ''Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur marknadsföringen av min bostad görs på Blocket Bostad''. Det här innebär att denna 

grupp föredrar tjänster som stödjer produkten, något som Baines et al. (2017, s.269) 

poängterar.  

 

De svarade även högt på fråga 1 ''För mig är det viktigt att min bostad fotograferas'' och fråga 

3 ''För mig är det viktigt med en hemförsäkring''. Det här betyder att personerna anser att 

tjänster är viktigt, speciellt hemförsäkring och fotografering. Gremyr et al. (2010, s.161-162) 

menar att tjänster skapar stora försäljningsvolymer och för att lyckas måste resurserna vara 

ovanliga, värdefulla, icke-utbytbara samt att det inte ska gå att härma. 

 

4.4.2 Kluster 2  ''Homestyling Hulda'' 

 

Detta kluster består av en kvinna som är mellan 31-40 år. Det som står ut med denna kvinna 

är att hon har svarat högt på fråga 4b ''Jag föredrar när jag själv anlitar ett homestylingföretag'' 

men svarade lågt på 4 ''För mig är det viktigt att min lägenhet stylas av ett 

homestylingföretag'' och 4a ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren anlitar ett 

homestylingföretag''. Chan et al. (2013, s.10-12) menar att det är viktigt med kundförståelse 

och att förstå kundens krav. Dimache och Riche (2013, s.1438) samt Beuren et al. (2013, 

s.225) menar att det handlar om att öka mervärde för kunden. Respondenten har även svarat 

högt på fråga 2a ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika dubbelboende-

försäkringar'' och lågt på påståendena 2b ''Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika 

dubbelboende-försäkringar'' samt 2 ''För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring''. 

Cova och Salle (2008, s.330) menar att tjänster som stödjer kunden och tjänster som stödjer 

produkten är fördelaktigt eftersom att en kund inte kan förlita sig på en produkt som är 

förutbestämd som motsvarar det som exakt alla andra kunder får, det ska istället vara ett 

erbjudande som speglar kundens och dennes behov. 

 

Den här personen har svarat högt på flera påståenden, några av dessa är påstående 10 ''För 

mig är det viktigt att områdena runt min bostad syns i helikoptervyn'', 9 ''För mig är det viktigt 
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att min bostad marknadsförs på företagets hemsida'' och 8 ''För mig är det viktigt att min 

bostad marknadsförs på Blocket Bostad''. Dessa påståenden är baserade för att få reda på om 

tjänsterna är viktiga, vilket den här personen tycker. Baines et al. (2009, s.554-556) samt Alix 

och Zacharewicz (2012, s.371) menar att tjänster är viktigt då det skapar bland annat fördelar 

på marknaden och att företaget står ut mot konkurrenterna. 

 

4.4.3 Kluster 3 ''Dubbelboende Dusanta'' 
 

Detta kluster består av en blandning av både män och kvinnor där majoriteten är kvinnor. 

Åldern i detta kluster är det lägsta, bortsett från kluster två som endast är en person. 

Personerna i det här klustret är de som föredrar dubbelboende-försäkring. De har svarat högt 

både på frågan 2 ''För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring'' och 2a ''Jag 

föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar''. Tjänster 

som stödjer produkten handlar om att säkerställa den förväntade funktionen som finns eller att 

hjälpa kunden att få tillträde till denna funktion (Markeset och Kumar, 2003, s.378; Cova och 

Salle, 2008, s.328). Personerna svarade även högt på fråga 1 ''För mig är det viktigt att min 

bostad fotograferas'' och fråga 7 ''För mig är det viktigt att min bostad marknadsföras på 

hemnet''. Hou et al. (2013, s.189) menar att kunder har börjat ställa högre krav den senaste 

tiden och då är det viktigt att ha tjänster som lever upp till deras förväntningar.  

 

4.4.4 Kluster 4 ''Osäkra Oswald'' 

 

Detta kluster består av majoriteten män i medelåldern. De har svarat högre på påståenden som 

handlar om ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren...'' än ''Jag föredrar när jag själv...''. De 

största skillnaderna finns på fråga 1a ''Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter 

hela fotograferingsprocessen'' i jämförelse med 1b ''Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur hemmet ska fotograferas'' och 7a ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs på hemnet'' i jämförelse med 7b ''Jag föredrar när jag 

själv bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs på hemnet''. Det här innebär att de 

hellre föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer istället för sig själva. Baines et al. (2017, 

s.269) förespråkar för att företag borde fokusera på att utveckla tjänster som stödjer produkten 

före tjänster som stödjer kunden. Edvardsson et al. (2009, s.496) menar att när företag har 

tjänster måste de ha en kompetens som innebär att de ser vad som är nyttjandevärde för 

kunden. 
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4.4.5 Kluster 5 ''Den självgående gruppen'' 

 

Det femte och sista klustret innehåller lika många män som kvinnor som inte nått medelåldern 

än. Det här kan ses som en grupp som klarar sig själva. Det syns främst i fråga 6b ''Jag 

föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs i tidningen'', 8b 

''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på Blocket 

Bostad'' och 5b ''Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet inför 

fotograferingen istället för att få en tipslista''. Det här innebär då att de föredrar tjänster som 

stödjer kunden. Chan et al. (2011, s.4) samt Harmon och Laird (2012, s.3122) förespråkar för 

att tjänster som stödjer kunden har blivit ett nytt sätt för företag att förnya sig medan Gremyr 

et al. (2010, s.164 & 170) skriver att tjänster som stödjer kunden handlar om att ha god 

kunskap om kundernas företag och att ha en nära relation med kunderna. Det här stöds av 

Beige et al. (2014, s.7) som även skriver att det är viktigt eftersom att det erbjuder en chans att 

lära mer om vad kunder efterfrågar. Markeset och Kumar (2003, s.378) menar att eftersom 

kundnöjdhet är så viktigt för att ett företag ska kunna lyckas är det viktigt att 

tjänstestrategierna och produktstrategierna arbetar tillsammans.  
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5. Diskussion 
I nedanstående del kommer vi att diskutera resultatet från våra analyser där vi blandar teori 

med våra egna åsikter. Vi delger korrelationer som är intressanta och beskriver våra tankar 

om varför vi tror att påståendena har korrelerat. Slutligen kommer vi att belysa de viktigaste 

slutsatserna vi kommit fram till och se hur de stämmer överens med vårt syfte.  

 

Nedan följer olika kombinationer av våra faktorer och kluster som visar den maximala 

tänkbara variationen. Vår studie har bidragit till att vi kan minska ner antalet faktiska 

alternativ som förekommer på marknaden. Utfallen kombinerar konsumenters sätt att tänka 

(faktorer) med deras agerande (kluster), följande kombinationer visar de vanligaste utfallen på 

den svenska marknaden. 

 

 

5.1 Faktor 1 och Kluster 1 
 

Här förekommer ett samspel mellan faktor 1 och kluster 1. Det gemensamma är påståendena: 

 

- 5b: ''Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet inför fotograferingen 

istället för att få en tipslista'' 

- 6b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs i 

tidningen'' 

-7b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

hemnet'' 

-8b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

Blocket Bostad'' 

-9b: ''Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

företagets hemsida'' 

 

Dessa påståenden är en sammansättning av agerande från klusteranalysen och tankesätt från 

faktoranalysen. Det som främst lyfts fram i utfallet är ovanstående påståenden som handlar 

om ''Jag föredrar när jag själv...'', det stödjer i sin tur tjänster som stödjer kunden. Baryla et 

al. (1996, s.173) menar att konsumenter kommer med olika mängd kunskap och vi tror att 

sambandet har skapats genom att vissa konsumenter har mer kunskap än andra och därav 

föredrar att bestämma själv. Vi tror då att det är viktigt för en fastighetsmäklare att vara 



Tjänster som stödjer produkten eller kunden?  

En analys om konsumenters val 

 

 

55 

 

medveten om att konsumenterna har olika mängd kunskap, och då hjälpa de med mindre 

kunskap som har ett större behov av det.  

 

Gremyr et al. (2010, s.164 & 170) styrker vikten om att ha tjänster som stödjer kunden och 

menar att det inte längre bara handlar om att se till att produkten fungerar, det är viktigt att ha 

en nära relation med konsumenterna. Det här stöds av Beige et al. (2014, s.7) som skriver att 

denna process erbjuder en chans att lära mer om vad kunder efterfrågar. I vår enkät går det att 

utläsa att konsumenter föredrar att vara med och bestämma, det i sin tur leder till att 

fastighetsmäklaren kan se ett mönster i hur konsumenter föredrar sin marknadsföring ur ett 

kundperspektiv. Fastighetsmäklaren kan då vara mer förberedda inför varje konsument de 

möter och följa samma mönster när de märker att konsumenten påminner om en konsument. 

 

Rada och Vandermerwe (1988, s.318) menar att fokuset nu ligger på att underhålla 

kundrelationerna genom att ha bredare erbjudanden. Harmon och Laird (2012, s.3122) menar 

att tjänster som stödjer kunden kan upplevas vara oberoende av produkten, vilket stämmer in 

på fråga 5b då konsumenterna föredrar att bestämma själv vad som ska förberedas inför en 

fotografering istället för att ta hjälp av en tipslista. Vi anser att en fastighetsmäklare bör tänka 

på att konsumenter kan föredra att göra vissa saker själva, vilket fastighetsmäklaren måste 

acceptera istället för att försöka ändra på konsumenten. Bernheim och Meer (2011, s.1166) 

hävdar att inom fastighetsmäklarbranschen sätter fastighetsmäklare ihop olika paket med 

tjänster för att hjälpa konsumenten att sälja sin bostad och hitta köpare snabbare. Vi tror att 

det är viktigt för fastighetsmäklare att tänka på hur de sätter samman sina paket utifrån det 

konsumenten efterfrågar och att de även behöver tänka på  vad det egentligen är konsumenten 

efterfrågar, så att bästa resultat uppnås.  

 

 

5.2 Faktor 3 och Kluster 3 

 
Här förekommer ett samspel mellan faktor 3 och kluster 3. Det gemensamma är påståendena: 

 

- 2 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e      f    f   l   p   lik  dubbelb e de-

f   äk i    ” 

- 2b: ''Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar'' 
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Dessa påståenden är en sammansättning av agerande från klusteranalysen och tankesätt från 

faktoranalysen. Påståendena handlar både om ''Jag föredrar när jag själv...'' och '' Jag 

föredrar när fastighetsmäklaren...''. Tackvare att det både är påståenden som handlar om 

tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden anser vi att det betyder att det 

finns ett samspel mellan dessa två när tjänsterna utförs. Vi tolkar det som att det bör finnas en 

kombination av tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. Beige et al. 

(2014, s.7) skriver att tjänster som stödjer kunden är viktigt eftersom det erbjuder en chans att 

lära mer om vad konsumenten efterfrågar. Det tror vi är extra viktigt när det finns 

konsumenter som vill att ett samspel ska finnas mellan fastighetsmäklaren och kunden när 

tjänsterna utförs. Det är också viktigt att samspelet sker under hela processen eftersom att det 

skapar ett förtroende och en affärsrelation mellan parterna. Cova och Salle (2008, s.330) 

menar att tjänster som stödjer kunden och tjänster som stödjer produkten är fördelaktigt 

eftersom en konsument inte kan förlita sig på en produkt som är förutbestämd och som 

motsvarar det alla andra konsumenter får. Det ska istället vara ett erbjudande som speglar 

konsumenten och dennes behov. Detta anser vi speglar samspelet mellan faktor 3 och kluster 

3 eftersom sambanden till störst del har uppstått genom att respondenterna både vill ha 

tjänster som stödjer kunden och tjänster som stödjer produkten.  

 

Inom fastighetsmäklarbranschen sätter fastighetsmäklare ihop olika paket med tjänster för att 

hjälpa konsumenten att sälja sin bostad och hitta köpare snabbare (Bernheim och Meer, 2011, 

s.1166). Vi tror att denna kombination är bra, speciellt inom fastighetsmäklarbranschen, för 

att få ut det optimala i tjänsten då det är viktigt att både ha en nöjd konsument och en nöjd 

fastighetsmäklare. Det kan finnas en misstro mot fastighetsmäklaryrket som kan bidra till att 

konsumenten känner att denne inte vill släppa hela processen till fastighetsmäklaren. Det kan 

bero på att konsumenten känner en osäkerhet eller är okunnig om 

bostadsförsäljningsprocessen eller inte känner tillit till fastighetsmäklaren. Att köpa eller sälja 

en bostad är för många individer en av de största affärer de genomför, för kundrelationen och 

förtroendet tror vi därför att det är viktigt att samspelet pågår under hela perioden som 

parterna har kontakt med varandra.  
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5.3 Faktor 3 och Kluster 2 

 
Här förekommer ett samspel mellan faktor 3 och kluster 2. Det gemensamma är påståendena: 

 

- 2 : ”  g föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika dubbelboende-

f   äk i    ” 

- 2b: ''Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar'' 

- 4b:  ''Jag föredrar när jag själv anlitar ett homestylingföretag'' 

 

Dessa påståenden är som i föregående samspel, en sammansättning av agerande från 

klusteranalysen och tankesätt från faktoranalysen. De aktuella påståendena syns ovanför och 

det är två påståenden som handlar om ''Jag föredrar när jag själv...'' och ett påstående som 

handlar om ''Jag föredrar när fastighetsmäklaren...''.  Det vi dock kan se är att både påstående 

2a och 2b handlar om dubbelboende-försäkring, vilket tyder på ett samspel mellan ''tjänster 

som stödjer kunden'' och 'tjänster som stödjer produkten.''. Chan et al. (2013, s.10-12) menar 

att det är viktigt med kundförståelse samt att förstå konsumentens krav och det tror även vi är 

viktigt så att det inte uppstår några missförstånd över vad konsumenten efterfrågar. Dimache 

och Riche (2013, s.1438) samt Beuren et al. (2013, s.225) menar att tjänster ökar mervärde för 

kunden. Dessa påståenden består av tjänster som inte ingår i kärnprodukten utan det är tjänster 

som fastighetsmäklaren erbjuder för att konsumenten ska känna ett mervärde och i 

homestylingfallet få ett högre slutpris, vi håller med om att tjänster ökar mervärdet, speciellt i 

fastighetsmäklaryrket då bland annat en tjänst som homestyling kan öka slutpriset för en 

bostad.  

 

De finns fördelar med att både erbjuda tjänster som stödjer kunden och tjänster som stödjer 

produkten, eftersom att en konsument inte kan förlita sig på en produkt som är förutbestämd 

och som motsvarar det alla andra konsumenter får. Det ska istället vara ett erbjudande som 

speglar konsumenten och dennes behov (Cova och Salle, 2008, s.330). Det är därför viktigt att 

fastighetsmäklaren erbjuder dessa typer av stödtjänster som Sundström (2008, s.18) belyser 

skapar ett mer attraktivt erbjudande. Chan et al. (2011, s.1), Harmon och Laird (2012, s.3122) 

och Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) anser att stödtjänster kan vara en tjänst som stödjer 

produkten. Tjänsterna i sig ger som vi tagit upp tidigare företaget en fördel på marknaden 
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eftersom de differentierar sitt erbjudande från andra företag (Alix och Zacharewicz, 2012, 

s.371; Gebauer et al., 2016, s.1). 

 

5.4 Faktor 6 och Kluster 5 
 

Påståendena som är inblandade här handlar både om tjänster som stödjer kunden och tjänster 

som stödjer produkten. Det som skiljer faktorn mot klustret är de visar olika samband. Faktor 

6 har ett samband mella  p    e de   8 ‘’ F    i  ä  de  vik i        i  b    d    k  d f    

p  Bl cke  B    d’’  ch 8  ‘’     f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu  

marknadsföringen  v  i  b    d      p  Bl cke  B    d’’,  ed   klu  e  5 visar ett högre 

värde på fråga 8b '' Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad''. Tidigare forskare har kommit fram till olika resultat, inom 

utvecklingen av tjänsteerbjudanden anser Baines et al. (2017, s.269) och Gremyr et al. (2010 

s.172-173) att företag borde fokusera på att utveckla tjänster som stödjer produkten före 

tjänster som stödjer kunden. Chan et al. (2011, s.1) tycker däremot att det är viktigt för företag 

att börja fokusera på tjänster som stödjer kunden eftersom tjänster som stödjer produkten inte 

längre är tillräckligt för att vara en konkurrensfördel. Det gemensamma dessa två 

analysformer har är tjänsten ''Blocket Bostad'', det som sedan skiljer dessa två ifrån varandra 

är hur tjänsten ska genomföras. Faktoranalysen drar åt tjänster som stödjer produkten medan 

klusteranalysen drar åt tjänster som stödjer kunden. Tack vare att analysformerna drar åt olika 

håll är det inte optimalt. Vi anser dock att detta hypotetiska scenario inte är märkligt eftersom 

det alltid kommer finnas olika människotyper och därav skildringar.   

Faktoranalysen och klusteranalysen drar åt olika håll och inom fastighetsmäklaryrket skär sig 

dessa två analysformer. Kan det däremot fungera i andra yrkesroller? 

 

 

5.5 Korrelationer  
 

Den första korrelationen är mellan följande påståenden: 

- F     7b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  he  e ” 

- F     9b: ”    f  ed     ä  j    jälv f   be  ä    hu     k  d f  i  e   v  i  b    d      

p  f  e   e   he  id ” 
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Denna korrelation ser vi som väldigt självklar på ett sätt, om en konsument vill vara med i 

beslutstagandet brukar vanligtvis det behovet genomsyra hela affären. Det som är intressant är 

varför just dessa två påståenden korrelerade så starkt, vilket vi tror kan bero på att de båda har 

med marknadsföring att göra. Harmon och Laird (2012, s.3122) styrker att tjänster som 

stödjer kunden kan vara marknadsföring. Vi anser att korrelationerna visar ett omvänt 

perspektiv på att konsumenter även kan anse att dessa två processer sköts bäst av 

fastighetsmäklaren och menar därför att de inte behöver vara med i beslutstagandet. Mathieu 

(2001, s.39-40) menar även att det är viktigt att leva upp till konsumenternas förväntningar 

och vi tror då att om konsumenten vill att fastighetsmäklaren ska bestämma är det viktigt att 

anpassa sig så konsumenten blir nöjd.  

 

Den andra korrelationen är mellan följande påståenden: 

- F     7 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu     k  d f  i  e   v  i  

bostad görs på hemnet” 

- F     9 : ”    f  ed     ä  f   i he   äkl  e  be  ä  e  hu     k  d f  i  e   v  i  

b    d      p  f  e   e   he  id ” 

 

Denna korrelation rör även marknadsföringen via nätet. Det har visat sig nu via båda dessa 

korrelationer att det är påståenden som rör marknadsföring som får de högsta statistiska 

värdena. Vi kan anta att detta betyder att det är viktiga påståenden för konsumenterna men 

även att det antingen är viktigast att vara med och bestämma i dessa processer eller viktigare 

att fastighetsmäklaren gör det. Det visar även att många har liknande uppfattning när det 

gäller dessa påståenden. Chan et al. (2011, s.1), Harmon och Laird (2012, s.3122) och 

Anagnostopoulos et al. (2015, s.5335) anser att stödtjänster kan vara tjänster som stödjer 

produkten, ur ett tjänster som stödjer produkten perspektiv kan marknadsföring vara en 

stödtjänst. Sundström (2008, s.18) styrker detta och menar att stödtjänster tillför värde till 

kärntjänsten och formar ett mer attraktivt erbjudande. Som tidigare nämnt kan korrelationen 

här bero på att konsumenten har anlitat en fastighetsmäklare fler än en gång och har ett 

förtroende för personen och därför inte känner ett behov av att vara med i beslutstagandet. Det 

stöds av Salant (1991, s.159) som menar att om en fastighetsmäklare har arbetat med en 

konsument tidigare är det en stor chans för att samma fastighetsmäklare blir anlitad igen. Vi 
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håller med Salant (1991) och anser att när en konsument har anlitat en fastighetsmäklare och 

blir nöjd över dennes jobb så finns det en chans att den anlitas igen vid nästa försäljning, det 

beror på att de har en relation och konsumenter brukar oftast hålla sig till ett vinnande 

koncept.  

 

 

5.6 Sammanfattande slutsats 

 
Vårt syfte var att analysera konsumenters val gällande utförandet av tjänster med avseende på 

tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. I resultatet upptäckte vi 

skildringar i konsumenternas mening kring vem som ska bestämma, där det varierade mellan 

att själv bestämma och ha ett samspel med fastighetsmäklaren. Tydligast var resultatet 

däremot vid viljan till samspel med fastighetsmäklaren, främst inom marknadsföringstjänster. 

 

5.6.1 Uppsatsens teoretiska bidrag 

  

Vårt teoretiska bidrag till forskningsområdet är en ökad förståelse för konsumenters val 

gällande utförandet av tjänster som stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. Vår 

tolkning av resultatet visar en uppfattning som främst handlade om tjänsterna inom 

marknadsföring där det bör förekomma ett samspel mellan tjänster som stödjer produkten och 

tjänster som stödjer kunden. Tidigare forskning  från Baines och Lightfoot (2013, s.2), 

Coreynen et al. (2017, s.2) och Rabetino et al. (2017, s.145) visar att samspel är ett av de tre 

olika sätt för hur företag levererar tjänsten.  

Tidigare forskning har visat en annan bild av vad som rekommenderas gällande tjänster som 

stödjer produkten och tjänster som stödjer kunden. Baines et al. ( 2017, s.283)  menar att 

företag endast ska fokusera på tjänster som stödjer produkten och Chan et al. (2011,s.1) menar 

att fokuset ska vara på tjänster som stödjer kunden. Vår undersökning visar istället att 

respondenterna har en uppfattning gällande samspel vid tjänster som stödjer produkten och 

kunden. Vi anser därför att vår undersökning har bidragit till ett nyanserat synsätt, där istället 

för att tillämpa antingen tjänster som stödjer kunden eller produkten, bör företag tillämpa 

båda. 
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Vi har noterat att det finns förhållandevis lite forskning tillgänglig där forskare undersöker 

tjänsteföretag. En stor del av forskningen undersöker produktföretag och tillverkningsföretag.  

Vi vill med avseende på detta uppmärksamma behovet av att ytterligare forskning genomförs 

med inriktning på tjänsteföretag.  

 

5.6.2 Uppsatsens praktiska bidrag 

 

Vi menar att tjänster som stödjer kunden är viktigt för att en fastighetsmäklare ska kunna öka 

sin kompetens om vad konsumenten efterfrågar. Tillsammans med tjänster som stödjer 

produkten finns möjligheten att skapa en tillit, som gör att konsumenten har en tilltro till 

fastighetsmäklaren. Det i sin tur kan göra konsumenten mer benägen att låta 

fastighetsmäklaren besluta. Sammantaget skapar det ett samspel mellan de båda tjänsterna. I 

vår analys av materialet framkommer det att det skiljer sig i respondenternas svar, med 

avseende på tjänstens art och inriktning. Som vi tidigare har nämnt anser vi att detta indikerar 

att det mest gynnsamma är att samarbeta och föra en tydlig kommunikation mellan varandra, 

för att fastighetsmäklaren ska veta när konsumenten vill vara med och bestämma respektive 

när konsumenten vill att fastighetsmäklaren bestämmer, eller om det ska förekomma ett 

samspel. Noterbart är att de samspel vi beskrivit gäller där konsumenten är 

bostadsrättsinnehavare. Det kan därför skilja sig vid en försäljning av andra boendeformer i 

Sverige eller i andra länder 

 

Vidare forskning behövs i fastighetsmäklarbranschen, gärna där de utvecklar och anpassar 

forskningsdesignen ytterligare, som att till exempel lägga till frågan ''har ni sålt tidigare''. 

Även studier som inkluderar andra boendeformer och geografiska områden. Till slut ser vi 

även gärna vidare forskning inom andra yrkeskategorier i tjänsteföretag för bredare forskning 

inom ämnet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1, Text som delades tillsammans med enkäten på Facebook. 
 

Hej alla ni som äger en bostadsrätt i Stockholm! 

Hjälp dessa studenter med deras examensarbete och svara på denna enkät. Det tar inte lång 

tid och ni får chansen att vinna två biobiljetter.  

OBS!! Det gäller enbart er som äger en bostadsrätt i Stockholm.  

 

 
Bilaga 2, Introduktionsbrev 
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Bilaga 3, Frågor 

 

- Kön 

- Ålder 

- Årsinkomst 

- Utbildning 

- Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter hela fotograferingsprocessen 

- Jag föredrar när jag själv får bestämma hur hemmet ska fotograferas 

- För mig är det viktigt att min bostad fotograferas 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar 

- Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika dubbelboende-försäkringar 

- För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika hemförsäkringar 

- Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika hemförsäkringar 

- För mig är det viktigt med en hemförsäkring 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren anlitar ett homestylingföretag 

- Jag föredrar när jag själv anlitar ett homestylingföretag 

- För mig är det viktigt att min lägenhet stylas av ett homestylingföretag 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en tipslista som ger tips på vad jag ska fixa i 

hemmet till fotograferingen 

- Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet inför fotograferingen istället 

för att få en tipslista 

- För mig är det viktigt att få en tipslista om vad som kan göras i ordning i hemmet inför en 

fotografering 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs i 

tidningen 

- Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs i 

tidningen 

- För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs i en tidning 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs 

på hemnet 

- Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

hemnet 

- För mig är det viktigt att min bostad marknadsföras på hemnet 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs 

på Blocket Bostad 

- Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

Blocket Bostad 

- För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs på Blocket Bostad 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur marknadsföringen av min bostad görs 

på företagets hemsida 

- Jag föredrar när jag själv får bestämma hur marknadsföringen av min bostad görs på 

företagets hemsida 

- För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs på företagets hemsida 

- Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer om områdena ska synas i helikoptervyn  

- Jag föredrar när jag själv får bestämma om områdena ska synas i helikoptervyn 

- För mig är det viktigt att områdena runt min bostad syns i helikoptervyn 
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Bilaga 4, Frågorna i enkäten 
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Bilaga 5, Påminnelse 

 

Hej! Snart är det dags för Angelika och Alexander att samla in alla svaren. Så om ni inte har 

svarat på enkäten än, gör det och var med och bidra till deras examensarbete. Glöm inte att 

bort att ni har chansen att vara med och vinna två biobiljetter.  
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Bilaga 6, Omkodning 

 

Svarsalternativ innan kodning Svarsalternativ efter kodning 

Fråga: Kön  

Man 0 

Kvinna 1 

Vill ej ange -88 

  

Fråga: Ålder  

18-20 1 

21-30 2 

31-40 3 

41-50 4 

51-60 5 

61-70 6 

71-80 7 

81-90 8 

Vill ej ange  -88 

  

Fråga: Inkomst  

200 000 - 249 000 1 

250 000 - 299 999 2 

300 000 - 349 000 3 

350 000 - 399 000 4 

400 000 - 449 000 5 

450 000 - 499 000 6 

500 000 - 549 000 7 

550 000 +  8 

Vill ej ange -88 

  

Fråga: Utbildning  

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 2 

Gymnasial utbildning , högst 2 år 3 

Gymnasial utbildning 3 år 4 

Komvux 5 

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 6 

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 

Forskarutbildning 8 

Vill ej ange -88 
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Bilaga 7, Deskriptiv statistik  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kön 
117 ,0 1,0 ,547 ,4999 

Ålder 
115 2,0 5,0 3,809 ,8470 

1a. Jag föredrar när fastighetsmäklarens 

fotograf sköter hela fotograferingsprocessen 117 4,0 9,0 7,350 1,1011 

1b. Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur hemmet ska fotograferas 117 1,0 9,0 5,342 2,1860 

1. För mig är det viktigt att min bostad 

fotograferas 117 6,0 9,0 8,504 ,7614 

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar 

fram förslag på olika dubbelboende-

försäkringar 
117 1,0 8,0 3,624 2,2000 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram 

förslag på olika dubbelboende-försäkringar 117 1,0 9,0 3,043 2,0146 

2. För mig är det viktigt med en 

dubbelboende-försäkring 117 1,0 9,0 3,521 2,1115 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar 

fram förslag på olika hemförsäkringar 117 1,0 9,0 5,350 2,0733 

3b. Jag föredrar när jag själv tar fram 

förslag på olika hemförsäkringar 117 1,0 9,0 6,966 1,7466 

3. För mig är det viktigt med en 

hemförsäkring 117 2,0 9,0 8,154 1,3996 

4a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

anlitar ett homestylingföretag 117 1,0 9,0 4,137 2,3264 

4b. Jag föredrar när jag själv anlitar ett 

homestylingföretag 117 1,0 8,0 1,991 1,4172 

4. För mig är det viktigt att min lägenhet 

stylas av ett homestylingföretag 117 1,0 9,0 3,137 2,1811 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

skickar en tipslista som ger tips på vad jag 

ska fixa i hemmet till fotograferingen 
117 1,0 9,0 6,188 1,8980 

5b.  Jag föredrar att själv bestämma vad jag 

vill ordna i hemmet inför fotograferingen 

istället för att få en tipslista 
117 1,0 9,0 5,145 1,9968 

5. För mig är det viktigt att få en tipslista 

om vad som kan göras i ordning i hemmet 

inför en fotografering 
117 1,0 9,0 6,444 1,9048 

6a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs i tidningen 
117 3,0 9,0 7,111 1,3312 

6b. Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur marknadsföringen av min bostad görs i 

tidningen 
117 1,0 9,0 5,684 2,1036 

6. För mig är det viktigt att min bostad 

marknadsförs i en tidning 117 2,0 9,0 7,154 1,6485 

7a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på hemnet 
117 3,0 9,0 7,444 1,3094 

7b. Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur marknadsföringen av min bostad görs 

på hemnet 
117 1,0 9,0 5,838 2,1293 
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7. För mig är det viktigt att min bostad 

marknadsföras på hemnet 117 4,0 9,0 8,325 ,9175 

8a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad 
117 3,0 9,0 6,821 1,4599 

8b. Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur marknadsföringen av min bostad görs 

på Blocket Bostad 
117 1,0 8,0 5,017 1,9297 

8. För mig är det viktigt att min bostad 

marknadsförs på Blocket Bostad 117 3,0 9,0 6,906 1,4562 

9a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på företagets hemsida 
117 3,0 9,0 7,462 1,2767 

9b. Jag föredrar när jag själv får bestämma 

hur marknadsföringen av min bostad görs 

på företagets hemsida 
117 1,0 9,0 5,761 2,1280 

9. För mig är det viktigt att min bostad 

marknadsförs på företagets hemsida 117 4,0 9,0 7,983 1,0985 

10a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer om områdena ska synas i 

helikoptervyn 
117 2,0 9,0 5,846 1,5404 

10.b Jag föredrar när jag själv får bestämma 

om områdena ska synas i helikoptervyn 117 1,0 9,0 5,402 1,8244 

10. För mig är det viktigt att områdena runt 

min bostad syns i helikoptervyn 117 1,0 9,0 5,821 2,0198 

Valid N (listwise) 115     

 

 

 

Bilaga 8, Korrelationsanalys 

 

Länk till Google drive där vi har vår korrelationsanalys:  

 

https://drive.google.com/file/d/0B2uSxXLeJR4Od2xLNkw5R1hIdk0/view?usp=sharing
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Bilaga 9, Faktoranalys 

 

Påståenden: Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Faktor 

4 

Faktor 

5 

Faktor 

6 
7b. Jag föredrar när jag själv får 

bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad 

 

,960 

 

,107 

    

9b. Jag föredrar när jag själv får 

bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på företagets hemsida 

 

,917 

 

,121 

    

-,127 

8b. Jag föredrar när jag själv får 

bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad 

 

,871 

 

-,134 

 

,233 

   

,148 

6b. Jag föredrar när jag själv får 

bestämma hur marknadsföringen av min 

bostad görs i tidningen 

 

,850 

 

-,148 

  

,136 

  

-.140 

5b. Jag föredrar att själv bestämma vad 

jag vill ordna i hemmet inför 

fotograferingen istället för att få en 

tipslista 

 

,600 

 

-,136 

  

,125 

  

,-250 

10. Jag föredrar att själv bestämma vad 

jag vill ordna i hemmet inför 

fotograferingen istället för att få en 

tipslista 

 

,469 

   

,139 

 

,370 

 

5. För mig är det viktigt att få en tipslista 

om vad som kan göras i ordning i 

hemmet inför en fotografering 

 

,191 

 

,913 

  

-,144 

 

,123 

 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

skickar en tipslista som ger tips på vad 

jag ska fixa i hemmet till fotograferingen 

  

,841 

  

-,130 

  

,196 

1. För mig är det viktigt att min bostad 

fotograferas 
-,141 ,527 -,145 ,174 ,232 ,182 

1a. Jag föredrar när fastighetsmäklarens 

fotograf sköter hela 

fotograferingsprocessen 

  

,525 

 

-,125 

 

,204 

  

,239 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

tar fram förslag på olika hemförsäkringar 
 ,511 -,107 ,269   

2. För mig är det viktigt med en 

dubbelboende-försäkring 
,139  ,920 -,101   

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

tar fram förslag på olika dubbelboende-

försäkringar 

   

,762 

 

-,150 

 

,130 

 

,231 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram 

förslag på olika dubbelboende-

försäkringar 

  

-,177 

 

,613 

  

-,176 

 

-,122 

4b. Jag föredrar när jag själv anlitar ett 

homestylingföretag 
 -,182 ,390  ,131  

4. För mig är det viktigt att min lägenhet 

stylas av ett homestylingföretag 
-,105 ,200 ,381 -,335 ,170 ,199 

3. För mig är det viktigt med en 

hemförsäkring 
,139 ,246  ,920   

3b. Jag föredrar när jag själv tar fram 

förslag på olika hemförsäkringar 
,137  -,157 ,686  -,120 

10. För mig är det viktigt att områdena 

runt min bostad syns i helikoptervyn 
,115 ,255   ,950 ,126 
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10a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer om områdena ska synas i 

helikoptervyn 

 

-,170 

 

,149 

 

, 251 

 

-,168 

 

,520 

 

,283 

8a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren 

bestämmer hur marknadsföringen av min 

bostad görs på Blocket Bostad 

 

-,325 

 

,344 

   

,193 

 

,719 

8. För mig är det viktigt att min bostad 

marknadsförs på Blocket Bostad 
 ,155 ,158 -,249 ,358 ,515 

       
Extraction Method: Maximum Likehood       
Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization 
      

 

 

Bilaga 10, Total Variance Explained  

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,624 21,020 21,020 4,105 18,660 18,660 

2 3,982 18,101 39,121 2,845 12,932 31,591 

3 3,514 15,974 55,095 2,334 10,608 42,199 

4 1,591 7,233 62,328 1,821 8,277 50,477 

5 1,329 6,041 68,368 1,670 7,593 58,070 

6 ,940 4,272 72,640 1,263 5,743 63,813 

7 ,878 3,991 76,631    

8 ,841 3,822 80,453    

9 ,706 3,211 83,664    

10 ,588 2,675 86,339    

11 ,555 2,524 88,863    

12 ,443 2,014 90,876    

13 ,412 1,872 92,748    

14 ,354 1,610 94,358    

15 ,275 1,251 95,609    

16 ,227 1,030 96,639    

17 ,180 ,816 97,455    

18 ,163 ,743 98,198    

19 ,130 ,593 98,791    

20 ,114 ,519 99,310    

21 ,087 ,393 99,703    

22 ,065 ,297 100,000    

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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Bilaga 11, Klusteranalys 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 4 5 

Kön 1,0 1,0 ,7 ,1 ,5 

Ålder 4,4 3,0 3,1 3,9 3,5 

1a.  Jag föredrar när fastighetsmäklarens fotograf sköter hela 

fotograferingsprocessen 
7,8 7,0 7,5 7,4 6,3 

1b.  Jag föredrar när jag själv får bestämma hur hemmet ska 

fotograferas 
7,2 7,0 5,7 2,9 5,9 

1. För mig är det viktigt att min bostad fotograferas 8,9 9,0 8,7 8,6 7,5 

2a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika 

dubbelboende-försäkringar 
1,7 8,0 6,5 3,4 3,9 

2b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika 

dubbelboende-försäkringar 
1,7 1,0 4,2 3,0 4,5 

2. För mig är det viktigt med en dubbelboende-försäkring 2,0 1,0 6,2 3,0 4,3 

3a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren tar fram förslag på olika 

hemförsäkringar 
6,8 1,0 5,3 5,2 3,4 

3b. Jag föredrar när jag själv tar fram förslag på olika 

hemförsäkringar 
7,8 9,0 6,1 6,6 6,9 

3. För mig är det viktigt med en hemförsäkring 8,9 9,0 8,1 7,8 7,4 

4a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren anlitar ett 

homestylingföretag 
1,7 1,0 6,3 5,4 3,8 

4b. Jag föredrar när jag själv anlitar ett homestylingföretag 1,3 8,0 2,9 1,9 2,2 

4. För mig är det viktigt att min lägenhet stylas av ett 

homestylingföretag 
1,8 2,0 5,7 3,4 2,2 

5a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren skickar en tipslista som 

ger tips på vad jag ska fixa i hemmet till fotograferingen 
6,9 1,0 7,5 6,2 3,7 

5b.  Jag föredrar att själv bestämma vad jag vill ordna i hemmet 

inför fotograferingen istället för att få en tipslista 
6,2 8,0 5,0 3,4 6,5 

5. För mig är det viktigt att få en tipslista om vad som kan 

göras i ordning i hemmet inför en fotografering 
7,8 1,0 7,7 5,7 4,3 

6a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs i tidningen 
7,7 8,0 7,3 7,3 5,5 

6b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs i tidningen 
7,2 4,0 6,6 3,4 6,3 

6. För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs i en 

tidning 
8,1 6,0 7,8 6,8 5,5 

7a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs på hemnet 
8,0 8,0 7,7 7,8 5,6 

7b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på hemnet 
7,3 4,0 7,0 3,3 6,8 

7. För mig är det viktigt att min bostad marknadsföras på 

hemnet 
8,5 9,0 8,7 8,6 7,1 

8a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs på Blocket Bostad 
6,5 8,0 7,6 7,7 5,1 

8b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på Blocket Bostad 
5,3 4,0 6,6 3,1 6,5 

8. För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs på 

Blocket Bostad 
6,8 9,0 7,9 7,0 5,8 

9a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer hur 

marknadsföringen av min bostad görs på företagets hemsida 
8,1 8,0 7,8 7,6 5,4 

9b. Jag föredrar när jag själv får bestämma hur 

marknadsföringen av min bostad görs på företagets hemsida 
7,0 4,0 7,2 3,1 6,8 
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9. För mig är det viktigt att min bostad marknadsförs på 

företagets hemsida 
8,6 9,0 8,6 7,8 6,5 

10a. Jag föredrar när fastighetsmäklaren bestämmer om 

områdena ska synas i helikoptervyn  
5,5 8,0 6,6 6,1 4,9 

10b. Jag föredrar när jag själv får bestämma om områdena ska 

synas i helikoptervyn 
5,7 4,0 6,2 4,6 5,6 

10. För mig är det viktigt att områdena runt min bostad syns i 

helikoptervyn 
6,5 9,0 6,9 5,5 3,9 

 

 

Bilaga 12, Number of Cases in each Cluster 

 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 1 34,000 

2 1,000 

3 23,000 

4 37,000 

5 20,000 

Valid 115,000 

Missing 2,000 

 

 

 


