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Abstract 

Service delivery acts like a process. This can enable the possibility of attracting attention towards the 

company who’s making use of this, furthermore generate several opportunities. However, it’s far 

from easy to deliver new services. To successfully deliver a service are there many aspects to 

consider. The mayor attention should be appointed towards the planning of the service. In order for 

realization of this, the company needs to allocate resources to collect information. To minimize risks 

that can occur, a well planned service delivery can erase or mitigate these. 

Egeryds is a company in the real estate business, with 20 years of experience. Egeryds administrate 

property in Örebro and Lindesberg. The vision is that the customers’ natural choice is directed 

towards Egeryds, in speaking of real estate. The enterprise wishes the customer’s, to take part in the 

development of the company. VillaService is a new service, intended to house-owners and is for the 

time being, in a development state. The basic idea is to render the possibility that house-owner’s, can 

get the same benefits as the ones living in apartments.             

This survey intends to create a model for illustrating service delivery as a process. The model focuses 

on the planning aspect, to generate best possible conditions for a successfully delivered service. The 

theoretical aspect of the survey is based on Karaszis service delivery theory. The theory is modified 

and complimented with other theoretical aspects. The analysis and development of the model is 

based on empirical data, collected from the VillaService project. The empirical data is collected from 

qualitative, semi structured interviews. The respondents vary from the director of Egeryds to the 

house-owners. The interaction between empirical data and theory concurs to an interpretation state 

of the survey. Qualitative methods are used for analyzing collected data. Recommendations on the 

planning for the continuing service delivery for future success can arise from the finally established 

theoretical model. 

For a totally successful service delivery, the authors think that the planning of delivery needs more 

and deeper knowledge. One central recommendation is that a more extensive research is carried 

out, to reach the whole target group (every house-owner in Örebro). 
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Sammanfattning 

En tjänstelansering är en process som kan ge uppmärksamhet åt företaget som utför den, samt 

generera en rad möjligheter. Emellertid är det inte alltför enkelt att lansera en tjänst, utan mycket 

finns att ta hänsyn till för att utfallet skall bli lyckat. En stor del av arbetet ligger på planeringen, där 

information måste samlas in. Om ett planeringsarbete utförs noggrant minimeras risker för 

problematik som kan uppstå i ett senare skede.  

Egeryds är ett fastighetsbolag med 20 års erfarenhet som förvaltar fastigheter i Örebro och 

Lindesberg. De vill att kunden skall delta i utvecklingen med fastigheterna, och Egeryds skall i 

kundens ögon vara det självklara valet. Idag arbetar Egeryds med att utforma en tjänst som riktas 

mot villaägare. Tjänsten kallas VillaService och är en ny typ av tjänst mot en ny målgrupp. 

Grundtanken med tjänsten är att villaägare skall ha samma förmåner som en individ som bor i 

hyresrätt. 

Denna undersökning avser att upprätta en tjänstelanseringsmodell. Modellen fokuserar på 

planeringsarbetet för att skapa goda förutsättningar inför lanseringen. Den teoretiska grunden för 

studien utgörs av Karaszis tjänstelanseringsteori, som modifieras och kompletteras med andra 

teorier. I studien används denna, och analyseras samt utvecklas av empiri utifrån tjänsten 

VillaService. Under studien samlas empirisk data in kvalitativt via semistrukturerade intervjuer med 

såväl Egeryds VD som villaägare. Studien vidtar ett tolkande synsätt med stora likheter med en 

abduktiv undersökningsansats, genom en kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri. Insamlad 

data analyseras därefter utefter kvalitativa metoder. Slutligen mynnar allt ut i en egenupprättad 

tjänstelanseringsmodell tillsammans med rekommendationer hur vidare planeringsarbete med 

tjänsten kan föras, för att skapa goda förutsättningar för en lyckad lansering. 

Vidare upplevs planeringsarbetet behöva mer information för att en lyckad tjänstelansering skall bli 

ett faktum. En mängd rekommendationer förs på basis av detta, där samtliga är förankrade till en 

huvudsaklig rekommendation. Denna är att uträtta en totalundersökning av målpopulationen för att 

inbringa nödvändig information. 
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Förord  

Denna studie har varit oerhört intressant att få genomföra. De resurser som undersökningen har 
krävt, har avsatts i rent nöje. På vägen har vi lärt oss väldigt mycket, och uppsatsarbetet överlag har 
varit väldigt givande. Vi skulle vilja tacka till alla som möjliggjort denna undersökning, och som 
bidragit till att arbetet har verkställts. Samtliga personer som har deltagit i denna 
framställningsprocess har visat engagemang och intresse i positiv bemärkelse.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation tillsammans med en problemdiskussion som berör 

studiens undersökningsområde. Uppvisanden av noggrant genomtänkta och utförligt formulerade 

frågeställningar och syftet med denna undersökning, kommer även att redovisas .

 

1.1 Problembakgrund 

Egeryds förvaltar fastigheter i Örebro och Lindesberg. Företaget innehar en 20 år lång erfarenhet 

inom branschen, och eftersträvar en genomgående trivsel för samtliga hyresgäster.1 Affärsidén syftar 

till att förvalta och utveckla fastigheter tillsammans med kunden. 

Visionen är sådan att Egeryds är det självklara valet för kunden, 

och målet är att inom ett fåtal år vara ledande i Örebro som 

förvaltningsbolag.2 Egeryds planerar en tjänstelansering som 

korrelerar med deras vardagsverksamhet, men samtidigt är 

förhållandevis avskiljd då det inte handlar om att förvalta någon 

fastighet. Tjänsten som skall lanseras kallas VillaService. 

VillaService erbjuder villaägare möjligheten att få service precis som boende i hyresrätter. Tjänsten är 

tänkt att vara uppdelad i två olika delar. Den ena delen beskriver ett basabonnemang, och den andra 

delen representerar tilläggstjänster som skall vara valbara. Basabonnemanget erbjuder telefontjänst 

för felanmälan på 24-timmarsbasis, akut åtgärd av dessa, samt fria konsultationer. De valbara 

tjänsterna innefattar gräsklippning, trädklippning, rensning av rabatt, städhjälp, rengöring av 

swimmingpool, bortforsling av sopor, inomhusunderhåll som tapetsering eller målning, samt yttre 

underhåll.3 Tjänsten riktas mot målgruppen villaägare som är i behov av städhjälp eller andra 

åtgärder i hemmet.  

1.2 Problemdiskussion 

Att lansera en ny produkt är essentiellt för organisationer och företag för att skaffa sig 

uppmärksamhet.4 En lyckad tjänste- eller produktlansering torde även ge möjlighet till ekonomisk 

tillväxt om utförandet är fördelaktigt. Uppmärksamheten kräver någon form av information för att 

generera en medvetenhet om tjänstens existens.  

Egeryds tror sig inte se andra aktörer på marknaden, och kan således ha fördel i att lättare nå sina 

mål. Dock bör det påpekas att potentiella aktörer kan existera, och därför bör detta granskas. 

Egeryds målsättning vad gäller VillaService är att vända sig till villaägare inom Örebro och Lindesberg, 

för att först identifiera intressenivån och sedan vidga detta. Genom detta tar de till vara på intresset 

som redan finns hos vissa, samtidigt som ett intresse skapas hos dem som ursprungligen inte har 

något. Egeryds förhoppning är att snabbt bli aktiva på en ny marknad och i ett tidigt stadium bli 

marknadsledande inom området. För att lokalisera eventuella konkurrenter och samarbetspartners 

                                                           
1
 (Egeryd, 2009) 

2
 (Egeryds, Egeryds sätter fokus, 2009) 

3
 (Egeryds, Villa Service Egeryds, 2009) 

4
 (Karaszi, 2004, s. 21) 

Figur 1, Illustration av Egeryds logotyp 
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kan omvärldsanalys användas som verktyg. Detta är bra för att i ett tidigt skede generera en 

överblick av omgivningen, och se vilka faktorer som är av störst kännedom, betydelse och påverkan.  

Omvärldsanalysen ses som en grundläggning för planeringsarbetet av en tjänstelansering. Just 

planeringen kan tänkas vara betydelsefull för utfallet av tjänstelanseringen, dvs. om resultatet blir 

lyckat eller misslyckat. Tjänsten riktas mot villaägarna som är en helt ny målgrupp på en ny marknad. 

Låt oss spekulera i hur tjänstelanseringen av VillaService skulle bli om Egeryds väljer att lansera den 

idag utan att ta reda på vad kunden vill ha. Det är i princip omöjligt att veta, men en onödig risk att 

ta. Värsta möjliga scenario vore att tjänsten inte alls är vad kunderna efterfrågar, och allting faller. 

Att utgå från kunderna och ställa frågor till dem, kan därmed vara lämpligt för att ta reda på hur det 

verkligen förhåller sig. Även om Egeryds tänker att det finns ett intresse för VillaService bland 

villaägare, bör det undersökas i praktiken. Hur stor är egentligen marknaden och intresset bland 

villaägarna? Vilka är intresserade, och vilka inte? Vad beror detta på? Vilka tjänster är attraktiva för 

kunderna, och bör således innefattas i VillaService? Vilka erbjudanden är intressanta för villaägarna? 

Dessa frågor är alla riktade mot kunden och överensstämmelsen mellan Egeryds erbjudande och 

villaägarnas efterfrågan. Likväl kan det ställas frågor vad gäller konkurrenter, potentiella etablerare, 

samarbetspartners, leverantörer etc. Många frågor ställs inför en tjänstelansering, och problematik 

med dessa kan motverkas av en väl genomförd planering innan dess att själva lanseringen äger rum. 

Information bör samlas in för att kunna besvara alla funderingar så att frågetecken omvandlas till 

utropstecken, och förutsättningarna för en lyckad tjänstelansering således blir goda.  

1.3 Problemformulering 

Undersökningen avser att besvara följande huvudfråga: 
 

 Hur bör Egeryds planera tjänstelanseringen av VillaService för att skapa goda 
förutsättningar för en lyckad lansering? 

 
För att kunna besvara denna har några underfrågor upprättats för att skapa underlag: 
 

 Vilka faktorer påverkar tjänsten VillaService? 

 Stämmer Egeryds uppfattning om vad en potentiell kund efterfrågar överens med vad en 

potentiell kund vill ha?   

1.4 Syfte 

Undersökningen avser att upprätta en tjänstelanseringsmodell med fokus på planeringsstadiet. Vid 

sidan om denna kommer även rekommendationer ges, gällande hur Egeryds kan agera för att skapa 

goda förutsättningar inför tjänstelanseringen av VillaService. Förhoppningen är att resultatet av 

studien skall generera en uppfattning hos Egeryds gällande kundens förväntningar, samt vilka 

aktioner som lämpligen kan vidtas.  

1.5 Generellt bidrag 

Kombinationen av teorier som sammansätts i denna studie, kan tänkas användas på andra 

tjänstelanseringar som kan genomföras. Teorierna ger upphov till en gemensam konstellation som 

skulle kunna nyttjas i andra verksamheter. Studien syftar till att använda denna teoretiska grund för 

att sedan utifrån Egeryds, samla in relevant empiri för att sedan analysera denna. 
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1.6 Avgränsningar 

Det är viktigt att under planeringsstadiet av en undersökning konkret definiera vad som skall, 

respektive inte skall, undersökas. Allt som inte innesluts inom problemformuleringens ramar skall 

utelämnas, och detta blir undersökningens avgränsning. Detta skall givetvis göras innan fältarbetet 

startas, dvs. insamling av data.5 Ramverket i form av avgränsningar för denna studie är indelade i fyra 

olika segment som följer nedan. Detta har valts för att få en tydlig struktur. 

1.6.1 Tidsmässiga avgränsningar 

Denna studie utgår från dagsläget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Det 

presenteras dock lite historik gällande Egeryds. 

1.6.2 Geografiska avgränsningar 

Det geografiska området avgränsas till Örebro, trots att Egeryds i dagsläget även är stationerade i 

Lindesberg. Detta för att inte genomföra studien i en alltför stor omfattning. Det finns en 

medvetenhet hos författarna om att det kan förhålla sig annorlunda i Lindesberg gällande kunders 

efterfrågan och intresse osv. Det bör även understrykas att det kan finnas omvärldsfaktorer inom 

andra områden som kan vara av betydelse att ta i beaktande. Dessa kommer i så fall att belysas och 

framhävas längre fram. 

1.6.3 Teoretiska avgränsningar 

Det hålls genomgående en öppenhet för olika typer av teorier. Detta för att inte arbetet skall bli 

fastlåst vid en specifik källa. Dessutom försöker författarna upprätthålla ett kontinuerligt kreativt 

tänk genom hela arbetet, vilket förenklas genom en öppenhet för teorier. Emellertid är den 

teoretiska utgångspunkten i studien Karaszis tjänstelanseringsteori. Andra teorier har senare 

selekterats allteftersom studien har fortlöpt och ställts i relation till denna teori. Det kan lämpligen 

nämnas att teorierna som presenteras har sovrats inom ramen för problemområdet inom studien. 

Utöver detta har övriga teorier som används, valts utifrån deras tillämpbarhet och förmåga att 

samspela med Karaszis tjänstelanseringsteori. Teorier som inte berör ämnesområdet eller upplevs av 

författarna inte kunna sammanfogas på ett lämpligt sätt med Karaszis tjänstelanseringsteori, har 

utelämnats.   

1.6.4 Empiriska avgränsningar 

Då konceptet VillaService riktas mot boende i villor, blir således studien empiriskt avgränsad mot 

dessa. Dock samlas också empirisk data in via Egeryds personal i hopp om att kunna erhålla 

användbart material och få andra infallsvinklar.   

                                                           
5
 (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 204) 
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1. Inledning 

2. Metod 

3. Referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation tillsammans med en 

problemdiskussion som berör studiens undersökningsområde. Uppvisanden 

av noggrant genomtänkta och utförligt formulerade frågeställningar och 

syftet med denna undersökning, kommer även att redovisas .

 

I detta kapitel presenteras ämnes- och designval, beskrivningar av det 

vetenskapliga synsättet i detta arbete, samt undersökningsansats och 

inriktning för denna studie. Vidare presenteras tillvägagångssättet gällande 

framställningen och utförandet av denna studie. Även motivation och kritik 

mot använda källor, samt diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och 

objektivitet förs.   

 

I detta avsnitt presenteras detaljerade beskrivningar som relaterar och 

reflekterar över olika teorier och modeller, samt hur dessa används som 

verktyg för att uppnå syftet med denna studie. 

 

I detta avsnitt dokumenteras insamlat empiriskt material som erhållits och 

tolkats genom utförda semistrukturerade intervjuer, möten samt intern 

diskussion baserad på befintlig kunskap inom problemområdet. 

 

I detta avsnitt presenteras en analysering av allt insamlat teoretiskt och 

empiriskt material som används i denna studie. 

 

I detta avsnitt förs diskussioner kring tidigare resonemang som mynnat ut i 

rekommendationer som besvarar problemformuleringen och syftet med 

denna studie. 

 

 

 

1.7 Disposition 

Härnedan följer en disposition för att ge en tydligare översikt gällande innehållet och strukturen av 

denna uppsats. 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras ämnes- och designval, beskrivningar av det vetenskapliga synsättet i detta 

arbete, samt undersökningsansats och inriktning för denna studie. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet gällande framställningen och utförandet av denna studie. Även motivation och 

kritik mot använda källor, samt diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och objektivitet förs. ·

 

2.1 Introduktion 

Under detta avsnitt kommer en utförlig beskrivning och motiveringar presenteras kring metodiken 

som använts i genomförandet av denna studie. Anledningen till att teoretiska förklaringar kring 

metodbegrepp förs, är först och främst för att personer som inte besitter kunskap inom detta 

område kommer att ta del av undersökningen. Det handlar om en del av Egeryds personal. Egeryds är 

undersökningens fallföretag och de som undersökningen i huvudsak ämnar hjälpa med deras 

tjänstelansering. De teoretiska förklaringarna under metodavsnittet är också för att visa att 

författarna har kunskap inom området. Vidare även för att kunna generera en förståelse hos läsaren 

kring resonemangen under rubrik 2.14 Alternativ metod, som innehåller begrepp kring metoder som 

ej valt att användas.  

2.2 Ämnesval 

Valet av ämne uppkom genom ett befintligt intresse hos författarna att lära sig mer om 

fastighetsbranschen. En av författarna har dessutom lite baskunskaper om ett flertal lokala 

fastighetsbolag och deras arbetssätt. 

Författarna har ett brinnande intresse för marknadsföring, och därför är fokus på samma 

ämnesområde. Det finns också en enighet om att motivation är en styrande faktor för slutresultatet 

av en studie. Detta har lett till en vilja om att bli tilldelad ett problem, istället för att välja ett på egen 

hand. Anledningen är att fastighetsbolaget kan välja ett problem som de är mån om att få löst, 

istället för att författarna formulerar ett problem som fastighetsbolaget inte är i samma behov av att 

få löst. På så vis erhålls en större motivation hos både författarna och fastighetsbolaget.  

Karaktären på denna undersökning har vidtagit ett utseende som påminner om ett projekt. Detta 

innebär att undersökningen kommer användas senare som ett verktyg i ett praktiskt sammanhang. 

Avseendet med denna studie är att först föra en omvärldsanalys, för att sila marknaden och utläsa 

vad som är och inte är av relevans för tjänstelanseringen. Under detta moment identifieras även 

potentiella hot och möjligheter som är av intresse att ta i beaktande. Det erhålls även en tydligare 

bild över i vilken utsträckning dessa faktorer påverkar eller kan påverka tjänstelanseringen. Även en 

översikt gällande hur angelägen denna tjänst faktiskt är. Hur stor är marknaden? Hur många 

villaägare är faktiskt intresserade av denna typ av tjänst? Varför är vissa inte intresserade? Vad vill 

villaägarna ha för tjänst? Det finns därmed en uppsjö av frågor som måste undersökas djupare i 

arbetet för att besvara de huvudsakliga frågorna som denna studie är uppbyggd kring, dvs. Hur bör 

Egeryds planera tjänstelanseringen av VillaService för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
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lyckad lansering? Vilka faktorer påverkar tjänsten VillaService? Och stämmer Egeryds uppfattning om 

vad kunden efterfrågar överens med vad kunden vill ha? Förhoppningen som ligger hos författarna är 

att dels själva lära sig något, och dels att Egeryds Fastigheter får ut någonting av slutresultatet.  

2.3 Designval 

Då Egeryds går under färgerna rött och vitt, går även studien under ett rött/vitt tema. Detta för att 

skapa ett slags relationsband mellan arbetet och Egeryds. Rubriker, tabeller och illustrationer är i 

dessa färger, vilket på så vis genererar en starkare känsla hos läsaren att arbetet berör Egeryds. Det 

skall även poängteras att samtliga illustrationer är konstruerade på egen hand i Adobe Photoshop. 

Detta då en av författarna besitter rikligt med kunskaper inom designområdet och användningen av 

denna programvara. Vissa modeller är helt egenupprättade från grunden medan andra är 

konstruerade utifrån en redan upprättad illustration från en grundare till modellen. De som är helt 

egna och inte framgår vid varje illustration.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Vid utförande av en studie kan det vara angeläget att kritiskt granska all den information som samlas 

in, för att därefter analysera och förädla denna. Då detta moment genomförs ska all data som är 

irrelevant för undersökningen avlägsnas. Endast hithörande data skall dokumenteras. 

Innan datainsamlingsprocessen tog fart har ett långt förarbete ägt rum. Som tidigare nämndes var 

författarna genast överens om ämnesvalet. Därefter kontaktades ett flertal fastighetsbolag via ett 

mejl som innehöll en presentation av författarna och grundtanken med denna C-uppsats. Olika typer 

av respons erhölls, där endast Egeryds ställde sig positiva. Förhoppningen var dessutom att få göra 

uppsatsarbetet åt eller tillsammans med Egeryds, då en av författarna har lite baskunskaper om 

företaget. Ett första möte bokades in med VD Per Egeryd och marknadschef Johan Melander. Först 

presenterade de sig själva tillsammans med en kort företagspresentation, där erhölls information om 

Egeryds ledstjärnor inkluderat bl.a. affärsidé och vision. De lade först fram tre olika fall som de ansåg 

vara lämpligt att studera i detta fall. Efter vidare diskussion anförtroddes författarna att undersöka 

ett helt annat fall, nämligen forskning kring tjänstelanseringen av VillaService. Detta innebar ett 

mycket större ansvarsområde, mer aktuellt, intressant och motiverande för alla inblandade parter. 

Detta med hänseendet att det är så pass färskt och angeläget för Egeryds att stå klart inom kort. De 

presenterade tjänsten på samma sätt som gjordes i inledningen av detta arbete. 

Efter denna förberedande process inleddes en intern diskussion om all information som erhållits. 

Genom bland annat brainstorming6, mindmapping7 och föra skisser över marknaden, skapades en 

tydligare bild över hur Egeryds förslagsvis vill att tjänsten VillaService skall vara. Anledningen till 

denna diskussion var för att i ett tidigt skede få ner egna tankegångar, och diskutera inom gruppen 

hur allt kan se ut i praktiken. Genom detta åstadkoms en grundläggande bild att använda som 

utgångspunkt i datainsamlingsprocessen. Insamlad data kan således stämmas av emot denna bild. 

Den kan då förenkla arbetet med att vidhålla en röd tråd genom hela studien.  

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Karaszis tjänstelanseringsteori. Denna har studerats 

djupt, och genom detta har vissa segment valt att utlämnats då dessa känns något avlägsna för 

                                                           
6
 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 27f.) 

7
 (Van Halen, 2009) 
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ämnesområdet och mindre betydelsefulla. Vilka segment det rör sig om, nämns senare under 

referensramsavsnittet. Karaszis tjänstelanseringsteori modifierades därmed utifrån författarnas 

tycke. Därefter konstruerades en egen enklare modell på basis av denna modifierade version av 

Karaszis tjänstelanseringsteori. Det skall understrykas att Karaszis tjänstelanseringsteori inte är eller 

har någon modell av något slag, utan är enbart en teori i löpande text bestående av olika segment.  

Vidare samlades in och användes fler teorier som sattes i relation till denna modell. Detta 

genomfördes utefter författarnas tolkning och åsikt kring respektive teoris tillämpbarhet och 

betydelse för ämnesområdet. Fokus föll då på planering, i och med att de flesta teorier behandlade 

detta. Möten bokades in med Egeryds för att kontinuerligt följa upp varje moment, och det har hela 

tiden legat i Egeryds intresse att få se hur studien har fortlöpt. Efter varje möte uppkom nya idéer 

som gav upphov till att nya teorier och empiri samlades in. Studien präglas därmed av en 

växelverkan, eller en interaktion mellan teori och empiri som kontinuerligt har ägt rum. Information 

av alla dess slag har ideligen absorberats och senare använts allteftersom studien har fortlöpt.  

Empirisk data har erhållits genom olika datainsamlingsmetoder. Författarna har inbringat empirisk 

data genom ett möte med Per Egeryd, ett gruppsammanträde med de tre mest inblandade 

personerna i tjänsteutformningen, en intervju med Per Egeryd samt fyra intervjuer med olika 

villaägare. När all data var insamlad analyserades och bearbetades denna genom en kvalitativ 

analysmetod, för att slutligen mynna ut i ett flertal rekommendationer på hur vidare arbete med 

tjänstelanseringen kan bedrivas. Dessa rekommendationer presenteras i slutdiskussionen. 

2.5 Vetenskapssyn 

Det är viktigt att i ett tidigt stadium av en undersökning, klargöra vilken form av kunskapssyn som 

tillämpas. När det gäller synen på kunskap, handlar det främst om de två huvudinriktningar som 

finns. Dessa två benämns som positivism och ”anti-positivism”.8 

2.5.1 Positivism och anti-positivism  

Kunskapssynen inom positivism präglas av ett logiskt mönster som i regel är svart eller vitt. Det är 

väldigt sakligt, rakt och tydligt. Denna inriktning handlar om konkreta svar, och är på så vis väldigt lik 

matematik, fysik och statistik mm. Positivismens kunskapssyn bygger på kvantitativa mätningar, där 

kunskap erhålls genom ens sinnen och sunt förnuft. Data samlas in genom att enkäter och/eller 

användning av statistiska metoder. Dessa är ofta baserade på numeriska värden som illustrerar 

åsikter, meningar, tankegångar och betraktelsesätt utifrån en viss-gradig skala.9 

Inom ”anti-positivism” är synen på kunskap istället mer tolkande, där det finns ett starkt och tydligt 

språk mellan de parter som är inblandade. I denna form av kunskapssyn ingår bland annat 

hermeneutik. Då arbete verkställs utefter ”anti-positivismens” vetenskapssyn, samlas data in genom 

bland annat intervjuer och studiebesök. Kunskap förvärvas i ett sådant moment genom en eller fler 

respondenter.10 

                                                           
8
 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 102) 

9
 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 103) 

10
 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 106) 
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2.5.2 Tillämpad vetenskapssyn 

Denna studie förs inom fastighetsbranschen med fokus på tjänsten VillaService. Genomgående är 

människor i fokus då dessa, i detta fall Egeryds personal och villaägarna, är de som tjänsten berör. 

Således utgör dessa källor vid insamling av empiriskt material. Erhållet empiriskt material uppfattas 

och tolkas på ett visst sätt av forskaren, och dokumenteras senare utefter den personliga tolkningen 

av materialet. Genom att inhämta data innefattande bland annat potentiella kunders (villaägares) 

åsikter och uppfattningar, genereras en djupare förståelse hos forskaren. En förståelse gällande hur 

kunderna helst vill att tjänsten skall vara utformad, samt vilka kringrörande omvärldsfaktorer som de 

tror är av stor betydelse. Empirisk data är i denna studie av kvalitativ art. Detta för att få en djupare 

förståelse av problemområdet. 

2.6 Forskningsmetodik 

2.6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns olika sätt att bedriva forskning på, med hjälp av en kvalitativ metod, en kvantitativ metod 

eller en kombination av de båda. Det finns en del skillnader dem emellan som bör klargöras. Den 

kvantitativa metoden omvandlar information till siffror, och analyseras därefter matematiskt och 

statistiskt. Den kvalitativa metoden förlitar sig däremot helt och hållet på forskarens förmåga att 

tolka information. Kvalitativ data är ”anti-positivistisk” och tas fram verbalt. Sådan information kan 

inte omvandlas till numeriska värden. Kvalitativ forskning tillsammans med annan övrig forskning bör 

bygga på allmän medvetenhet om och systematisk, explicit hantering av nämnda positioner, samt de 

problem som dessa indikerar.11 

Den främsta utmärkande egenskapen för en kvalitativ metod är dess klassificeringar utefter 

ickenumeriska termer. Det primära målet med denna metod är att skapa förståelse och en tydlig 

insikt. Metoden lägger därmed ingen vikt på att försöka finna en generell giltighet oberoende av 

sammanhang, varför ej generella slutsatser dras.12 Den kvalitativa metoden är väldigt flexibel på så 

vis att forskaren införskaffar information genom verbala handlingar, som genererar förståelse av en 

komplex verklighet. Informationen tolkas, analyseras och bearbetas senare av forskaren och bildar 

empirin i studien. Den kvantitativa metoden bedrivs istället med strukturerade och formaliserade 

skriftliga formulär, s.k. enkätundersökningar. Dessa fylls i av svarspersoner, och därigenom erhålls 

information. Alternativt utförs tester eller mätningar i olika former, vilket är ett annat sätt att 

införskaffa information. Via användning av denna metod besitter forskaren en större kontroll, vilket 

återspeglas i enkäterna. Forskaren konstruerar enkäterna, där svarsalternativen utgör vad som är av 

intresse för forskaren.13 

2.6.2 Tillämpad forskningsmetodik 

Denna studie är baserad på en forskningsmetod av kvalitativ art. Detta har använts för att författarna 

skall kunna införskaffa tydligare insikt i problemområdet som studien avser att undersöka. Djupare 

kunskap har erhållits genom utförda semistrukturerade intervjuer med olika respondenter, vilka 

dessa är framgår senare. Anledningen till valet av den kvalitativa forskningsmetoden kommer av 

syftet med studien. Författarnas anseende är att det gör sig lämpligt vid en undersökning som denna. 

Detta då sådan typ av forskningsmetod genererar en möjlighet att tränga mycket djupare i 

                                                           
11

 (Alvesson & Sköldberg, 2008, ss. 17-25) 
12

 (Holme & Solvang, 1997, s. 13f.) 
13

 (Holme & Solvang, 1997, s. 14) 
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problemområdet, i och med den personliga kontakten med respondenter genom intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer medför en frihet till följdfrågor beroende på svar som erhålls. Detta är 

som tidigare nämndes, svårare att lyckas åstadkomma vid användning av en kvantitativ 

forskningsmetod14. 

2.7 Studietyp 

Vilken studietyp som väljs kommer av vilken forskningsmetod som tillämpas. Studietypen stipuleras i 

två huvuddimensioner: 

 Om studien har som avseende att ingående studera ett eller ett fåtal fall ”på djupet”, eller 

överskådligt ett flertal ”på bredden”. 

 Om forskaren av studien har planer på att använda sig av kvalitativt eller kvantitativt material 

och analysmetoder i undersökningen.15  

Det finns två olika huvudtyper av studier; fallstudier och tvärsnittsstudier.16 Nedan följer mer 

ingående beskrivningar av respektive studietyp, samt vilken typ som präglar denna undersökning.  

2.7.1 Fallstudier 

Fallstudier används vid undersökningar av kvalitativ art, där forskaren söker undersöka 

problemområdet på djupet.17 Det som kännetecknar fallstudier är att fokus ligger på att mer 

ingående beskriva och analysera det eller de fåtal enskilda fall som studeras. Ytterligare något som är 

typiskt för fallstudier är också att det inte finns något starkt intresse att dra djupare slutsatser 

gällande förhållandet mellan undersökta fall och bakomliggande målpopulation. Fallstudier är 

lämpade för vissa explorativa undersökningar, där forskaren vill dyka djupt och erhålla en detaljerad 

bild av området. Vid dessa explorativa undersökningar har forskaren inga direkta baskunskaper kring 

vad som bör undersökas, dvs. kunskaper om var fokus bör ligga och vad som bör utelämnas. 

Emellertid är det vanligast att fallstudier förs med deskriptivt eller förklarande inriktning.18 Dessa 

inriktningar kommer att beskrivas mer utförligt lite längre fram i avsnittet.   

2.7.2 Tvärsnittsstudier 

Tvärsnittsstudier används vid undersökning av ett flertal objekt med syftet att jämföra dessa 

sinsemellan och dra slutsatser av det som forskaren observerar. Tvärsnittstudier kan delas upp i två 

olika varianter: survey-undersökningar och experimentella undersökningar.19 Vid utförande av 

survey-undersökningar använder forskaren till skillnad från fallstudier, en kvantitativ 

forskningsmetod, där datainsamling sker vid enkäter.20 

2.7.3 Tillämpad studietyp 

Då undersökningen myntas av ett kvalitativt arbetssätt både vad gäller datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder är denna undersökning förknippad med en fallstudie. Författarna har som avsikt att 

studera problemområdet på djupet genom intervjuer med olika respondenter som berör ämnet. 
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 (Holme & Solvang, 1997, s. 13f.) 
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 (Ibid.) 
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 (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 215f.) 
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 (Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 209) 
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 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 138) 
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Vilka typer av intervjuer som utförts, och vilka respondenter som agerat empiriska källor framgår 

längre fram under metodavsnittet.   

2.8 Undersökningsansats 

En undersökningsansats beskriver det påtagliga förhållandet mellan befintlig teori och empiri. Vilket 

val av ansats som är mest lämpad beror på vilken typ av studie som utförs, och de behov som 

existerar. Utöver sammanhang och val av undersökning, är även forskarens intresse en styrande 

faktor för val av undersökningsansats. De typer av ansatser som finns är: deduktiv och induktiv, 

alternativt en form av kombination av de två.21 Kombinationen av en induktiv och en deduktiv ansats, 

benämns ofta som en abduktiv undersökningsansats22. 

2.8.1 Induktion, deduktion och abduktion  

Induktion baseras på en mängd enskilda fall där den tar utgångspunkt och hävdar att utfall i form av 

observerade samband är generellt giltigt. Empiriskt insamlat material utgör stommen i arbetet. 

Denna bearbetas i ett försök, och en förhoppning om, att kunna identifiera och dra generella 

slutsatser. Med andra ord medför denna ansats ett riskfyllt språng. Detta språng går från en summa 

enskildheter som därefter skall landa i ett sanningsenligt resultat.23 Induktionens motpart deduktion, 

utgår däremot ifrån en generell regel i form av en konstruerad teoretisk hypotes. Denna testas 

empiriskt för att sedan kunna påstå att hypotesen ger upphov till ett specifikt intresse. En deduktiv 

undersökningsansats medför inte lika stor risk, dock har ansatsen en brist i form av att forskaren 

verkar förutse resultatets utfall i upprättandet av hypotes: att regeln alltid är sanningsenlig24. 

Nödvändigtvis behöver inte arbetet föras utefter enbart en av dessa ansatser, utan en kombination 

av dessa är möjlig, vilken benämns som abduktiv undersökningsansats. Denna typ av ansats tar form 

genom en konstellation av både teoretiska hypoteser och empiriskt insamlat material. Ett (ofta 

uppdykande) enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. Om denna visar sig 

sanningsenlig förklarar den fallet, därefter bör detta befästas ytterligare via vidare iakttagelser ur nya 

fall. Ofta bestyrks detta genom insamlat empiriskt material, såsom exempelvis intervjuer med olika 

respondenter. Genom användning av en abduktiv undersökningsansats möjliggörs en högre grad av 

flexibilitet i form av ett friare arbetssätt, vilket också är fördelaktigt i många sammanhang. Ett faktum 

är att denna ansats torde vara den som används i många fallstudier. Emellertid bör det poängteras 

att abduktion varken formellt eller informellt är någon enkel kombination av de båda. Detta då 

denna ansats för med sig några helt egna moment. Bland annat sker en kontinuerlig utveckling av 

empiri samtidigt som en förfining av teori sker. Dessutom har denna ansats som fördel att den tillika 

inbegriper förståelse. Utgångspunkten i induktion är empiri, och i deduktion teori. Abduktionen utgår 

precis som induktionen från empiri, men avvisar inte teoretiskt material.25 

2.8.2 Tillämpad undersökningsansats 

Tidigare nämndes att den teoretiska utgångspunkten är Karaszis tjänstelanseringsteori, men där en 

modifierad variant upprättats som senare resulterat i en egen tjänstelanseringsmodell. Därefter har 

en kontinuerlig växelverkan mellan teorier och empiriskt insamlat material ägt rum som ställts emot 
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 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007, s. 117ff.) 
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denna modell. Genom detta arbetssätt erhålls en större grad av flexibilitet. Detta har medvetet valts 

då sättet att arbeta är öppnare och friare, samt upplevs mer bekvämt i den mån gruppen ej fastlåses 

vid en specifik arbetsstil. Istället har undersökningen kunnat bedrivas på ett bättre sätt i form av ett 

smidigare flöde. Båda författares egenskaper kommer till sin rätt, där de på ett anpassningsbart sätt 

kan användas utefter vilka situationer som uppstått. Sådana egenskaper hade kunnat utebliva vid 

användning av en annan ansats och arbetsmetod. I och med detta kan ansatsen som bedrivits i 

framställningen av denna studie påminnas och relateras till en abduktiv undersökningsansats. Det 

bör understrykas att detta är författarnas uppfattning av ansatsen, vilket om möjligt kan uppfattas 

annorlunda av en som granskar med andra ögon. Därför vill författarna inte påverka läsaren genom 

att påstå eller belysa arbetssättet som abduktivt. Detta då ansatsen i vissa avseenden möjligtvis kan 

ha liknat något annat arbetssätt, exempelvis vid en av underfrågorna i problemformuleringen; 

Stämmer Egeryds uppfattning om vad kunden efterfrågar överens med vad kunden vill ha? För att 

undersöka detta skulle möjligtvis en teoretisk hypotes kunna konstrueras, och därmed vara av en 

deduktiv undersökningsansats. Detta är svårt att säga, och därmed väljer författarna att inte 

etikettera undersökningsansatsen som abduktiv. 

2.9 Undersökningsinriktning 

Ytterligare en aspekt som forskaren vill tydliggöra med undersökningen, är vad som vill sägas. Utöver 

ansatsen brukar inriktningen på undersökningen nämnas. Det finns fyra olika varianter som forskaren 

brukar välja mellan för att erhålla önskad inriktning på undersökningen som leder fram till det slutliga 

resultatet. Dessa fyra varianter på undersökningsinriktning är: explorativ, deskriptiv, förklarande eller 

förutsägande.26  

2.9.1 Explorativ, deskriptiv, förklarande och förutsägande 

En explorativ (forskande) inriktning handlar om att använda studien som en slags förundersökning i 

syftet att skapa bättre precision i en senare studie, eller ge upphov till idéer och handlingsalternativ. 

Grundtanken med en explorativ inriktning är därmed att generera ett underlag i form av en 

grundläggande kunskap och förståelse av problemområdet i studien.27 Den skall även vara 

utforskande till sin karaktär28. En deskriptiv (beskrivande) inriktning handlar om att försöka kartlägga 

fakta och sakförhållanden som beskriver ett specifikt område, t.ex. ett produktområde eller 

distributionssystem. En förklarande inriktning handlar om att identifiera och reda ut orsak/verkan 

samband inom det område studien hålls inom. Denna inriktning studerar relationen mellan relevanta 

faktorer i undersökningen, vilken inverkan de har på varandra samt hur dessa förhåller sig till 

varandra. Förklaringen för detta blir det observerade resultatet som erhålls. En förutsägande 

inriktning handlar om att försöka förutspå framtiden i form av upprättade prognoser och 

sannolikhetslära. Detta utförs på basis av de givna förutsättningar som finns för det specifika fallet, 

och följaktligen kan möjligen framtida händelser förutsägas.29   

2.9.2 Tillämpad undersökningsinriktning 

Undersökningsinriktningen för denna studie vidtar en kombination av en explorativ och en deskriptiv 

inriktning. Detta då studien har som avseende att kartlägga fakta och sakförhållanden gällande 
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Egeryds omvärld, vilka faktorer som påverkar den planerade tjänsten, villaägares intressenivå kring 

tjänsten och hur väl den överensstämmer med vad Egeryds tror. Dessa faktorer är väldigt 

beskrivande och så även inriktningen. Samtidigt är huvudsyftet med undersökningen att ge svar på 

hur Egeryds förslagsvis kan planera tjänsten VillaService, för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för en lyckad lansering. I och med det blir inriktningen även av explorativ art, då studien blir en typ av 

förundersökning för ett senare handlingsarbete (Egeryds lansering av VillaService).  

2.10 Datainsamlingsprocess 

Allt analyserat material i denna studie är baserat på olika typer av insamlad data. En 

datainsamlingsprocess varierar beroende på faktorer såsom studiens karaktär, och vilken forskare 

som utför studien. Det kan exempelvis ske genom litteraturstudier av redan existerande källor, 

alternativt genom användning av andra externa källor såsom intervjuer, observationsstudier eller 

enkäter. Oavsett val av datainsamlingsmetod kan det insamlade materialet kategoriseras in i två olika 

huvudgrupper som benämns primärdata och sekundärdata.30 

2.10.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlas in specifikt för ett visst avseende och syfte, och som ej tidigare har 

inbärgats. Ofta är denna datatyp svåranskaffad och kräver i regel mer resurser i form av tid, energi 

och ekonomiska tillgångar. Insamlingsmetoder av såväl kvalitativ som kvantitativ art kan förekomma. 

Den kvalitativa datainsamlingen kan ske genom semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer, 

alternativt genom observationstekniker med ett mer distanserat förhållningssätt. En kvantitativ 

inhämtning av primärdata bedrivs genom standardiserade, strukturerade eller numeriska intervjuer, 

tester eller enkätundersökningar.31 

2.10.1.1 Urvalsmetodik 

Inför en primärdatainsamling måste forskaren ta reda på vilken som är målpopulationen, och vilka 

respondenter som undersökningen skall riktas emot. Det är möjligt att undersöka hela 

målpopulationen, vilket kallas för totalundersökning. Detta är dock väldigt tidskrävande och därför är 

det ofta en fördel att dra ett urval. Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär en möjlighet för vilken som helst av respondenter eller 

enheter ur målpopulationen att ingå i urvalet. Vilka som väljs sker med andra ord slumpmässigt. Vid 

icke-sannolikhetsurval är det inte möjligt att förutse chansen att respondenterna blir utvalda, och 

valet sker heller inte slumpmässigt.32 Den avgörande skillnaden urvalstyperna emellan, är att 

forskaren vid ett sannolikhetsurval har möjlighet att kvantitativt kalkylera sannolikheten att 

inferensfel inträffar.33 I undersökningssammanhang betyder inferens att dra slutsatser om en 

målpopulation utifrån resultat som observerats från de respondenter eller enheter som undersökts.34 

Oavsett urvalstyp kommer resultatet från urvalet aldrig exakt överensstämma med målpopulationen. 

Detta innebär att resultatet, dess generaliserbarhet samt representativitet påverkas av hur väl 
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urvalet och målpopulationen stämmer överens. I och med detta är det högst angeläget att beakta 

bristerna med att dra urval.35 

Det finns i huvudsak två former av fel eller brister som kan uppstå vid urvalsmetodik som forskaren 

bör ta hänsyn till. Dessa är ramfel och bortfallsproblematik.36 Med ramfel avses snedvridningar av 

observerade resultat pga. att urvalsramen inte överensstämmer med målpopulationen.37 Uppstått 

ramfel består av en övertäckning och en undertäckning. Övertäckning innebär fler enheter inom 

ramen än planerat. Undertäckning innebär att istället att för få enheter innefattas, dvs. att enheter 

som skall finnas med saknas.38 Vad gäller bortfallsproblematik uppstår det i de allra flesta fall. Bortfall 

uppstår när forskaren inte lyckas nå samtliga enheter eller respondenter i urvalet.39 Det beror även 

till stor del på respondenternas engagemang i undersökningen.40  

Vidare finns det olika varianter av sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Denna uppdelning i 

olika varianter klargörs med tabellen nedan.41  

Sannolikhetsurval Icke-sannolikhetsurval 

Obundet slumpmässigt urval Strategiskt urval 
Systematiskt urval Bekvämlighetsurval 
Stratifierat urval Kvoturval 
Klusterurval Uppsökande urval 
Flerstegsurval Självurval 
 Påstana urval 

Tabell 1, Urvalstyper 

För att inte dra ut på diskussionen, efterkommer härmed enbart en teoretisk beskrivning av 

urvalstypen för denna undersökning. Därefter följer en motivation till valet av urvalstyp samt en 

skildring av tillvägagångssättet vid utfört stickprov. 

2.10.1.2 Tillämpad urvalsmetodik 

I denna undersökning genomförs en kombination av ett slumpmässigt och ett icke-slumpmässigt 

urval. Dels använder författarna ett klusterurval och dels ett strategiskt urval.  

Ett klusterurval går till på så sätt att populationen segmenteras in i grupper innan stickprovet dras. 

Segmenteringen genomförs utefter naturliga grupperingar såsom ex. geografisk placering, vilket är 

den segmentering som utförs i denna studie. Urvalsramen utgörs därmed av en mängd kluster, och 

ur dessa dras sedan ett slumpmässigt urval. När forskaren valt vilka kluster som skall ingå i 

undersökningen, studeras samtliga enheter som ingår i dessa. Denna urvalstyp används ofta vid en 

kvalitativ studie inom ett större geografiskt område med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Forskaren kan koncentrera sig på ett fåtal kluster och de enheter som ingår, intervjua dessa och 

minska resekostnader.42 Ett strategiskt urval genomförs då forskaren bestämmer vilka enheter ur 

målpopulationen som skall finnas med i urvalet. Även denna metod är vanlig bland forskare som för 
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38

 (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001, s. 110) 
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en kvalitativ studie, där inget intresse finns att beskriva kvantiteter utan istället söka djupare 

förståelse för hur ämnesområdet ser ut. Forskaren vill därmed skaffa förklaring för en händelse, ett 

fenomen eller olika företeelser som studeras. Denna urvalstyp medför goda möjligheter för forskaren 

att identifiera och klargöra likheter och skillnader som finns mellan enheterna.43 

Klustren utgörs som tidigare nämndes av geografiska områden. Studien är avgränsad till Örebro, och 

således hålls samtliga kluster inom Örebros gränser. Geografiska områden innefattas av Örebros alla 

stadsdelar och ytterområden. Dessutom utgör landsbygden ett eget kluster, då författarna tror att 

dessa har snarlika preferenser. Det kan även tänkas att individer som bor på landsbygden har 

liknande anledningar till varför de valt att bosätta sig där. Detta kluster är utstickande, och skiljer sig 

markant mot övriga. På basis av just detta har författarna valt att fokusera på dels detta kluster och 

dels Adolfsberg. Anledningen till att Adolfsberg har valts är att författarna ser det som ett 

framträdande kluster bland stadsdelarna, i och med sin rikemansstämpel.  Denna vetskap är befintlig 

då båda författare är födda och uppvuxna i Örebro, och har skaffat sig kunskap om de olika 

stadsdelarna. 

Anledningen till att denna urvalstyp har valts är att författarna anser att denna är passande för 

studien. Detta då målpopulationen är alla villaägare i Örebro, vilket är ett hyfsat stort geografiskt 

område som innefattar omkring 22 400 enheter lite drygt44. Ett urval kan lämpligen göras då en 

totalundersökning skulle ta upp mycket resurser i form av bl.a. tid45. Tanken som finns hos 

författarna gällande ämnesområdet är att en möjlig skillnad mellan villaägare kan föreligga beroende 

på var de bor. Som nämndes nyligen bär till exempel Adolfsberg en lite lyxigare stämpel än övriga 

områden. Reflektionen hos författarna är således att resultatet av undersökningen kan tänkas se 

annorlunda ut mellan kluster utefter geografisk placering. Detta då olika typer av människor möjligen 

söker sig till olika stadsdelar eller ytterområden av olika skäl. En annan reflektion är om resultatet 

kan tänkas skilja mellan villaägare beroende på ålder. En relevant faktor att beakta vid en 

tjänstelansering, då Egeryds eventuellt kommer att behöva kommunicera på olika sätt med villaägare 

beroende på vilken generation de tillhör. Detta är av den orsaken intressant att undersöka.  

Varför endast två kluster har valts, är pga. att författarna anser att detta är tillräckligt för studiens 

syfte. Intervjuerna med villaägare skall endast ge en indikation kring likheter och skillnader mellan 

villaägare som kan tänkas existera. Dessutom om fler kluster skulle ha valts hade det varit behövligt 

att välja minst två respondenter inom varje kluster, för att kunna analysera likheter och skillnader 

mellan villaägare inom varje kluster. Detta skulle således kräva mycket resurser, och känns inte 

nödvändigt för genomförandet av denna undersökning. 

Inför urvalsprocessen i denna undersökning hölls en intern diskussion mellan författarna för att bolla 

idéer. Detta i ett försök att lista egenskaper som kan ligga till grund för skillnader mellan 

respondenterna och enheterna inom målpopulationen. Diskussionen ledde till en utgång av två 

huvudsakliga egenskaper för segmentering av målpopulationen till kluster. Segmentering sker först 

och främst utefter geografiskt område som utgör klustren, och därefter förs ett strategiskt urval 

inom dessa för att reglera att respondenterna för intervjuerna tillhör olika generationer 

åldersmässigt. Dessutom består detta urval av respondenter som författarna har någon form av 
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relation till. Författarna tror att denna metod genererar lättillgänglighet och enklare arbetssätt, då 

respondenterna genom en relation, ställer sig mer positiva till att delta i undersökningen och hjälpa 

bekanta, än om en helt okänd skulle kontakta dem. Eventuellt kan detta tyckas brista ur 

validitetssynpunkt, men under Validitetsavsnittet framgår, hur författarna arbetat för att vidhålla en 

hög reliabilitet under denna process. Anledningen till att ett strategiskt urval dras är för att det är 

tacksamt att arbeta efter, då resurser sparas och forskaren besitter kontroll. Säg att exempelvis ett 

påstana urval istället skulle föras, vilket innebär att forskaren placerar sig utanför t.ex. Ica eller annan 

butik för att finna möjliga respondenter46. Detta tar troligtvis längre tid och är svårare för forskaren 

att kontrollera, då det är en slump vilka som passerar. Vid denna undersökning dras ett urval av 

totalt fyra respondenter för kvalitativa intervjuer, där dessa fyra dessutom skall skilja mellan 

varandra i ålder. Därmed gör sig ett strategiskt urval välfunktionellt för valet av arbetsmetod. 

2.10.1.3 Intervjumetodik 

En intervju är en populär metod för att samla in data. Det finns olika varianter av intervjuer med olika 

hög grad av struktur. Det finns fyra huvudgrupper av intervjuer: Personlig intervju, fokusgrupp 

intervju, telefonintervju samt påstana intervju. 

Nr. Typ av intervju Förklaring av intervjutyp 

1 Personlig intervju Intervju med enskild person 
2 Fokusgrupp intervju Intervju med flera personer vid ett och samma tillfälle 
3 Telefonintervju Intervju med person via telefon 
4 Påstana intervju Intervju på öppen plats med mycket rörelse, ex. ”på stan” 

Tabell 2, Förklaring av intervjutyper 

Då personlig intervju är den typ som används i denna studie, följer härefter en mer ingående 

beskrivning av denna och de varianter av personlig intervju som kan tillämpas.  

Den situation som råder under en personlig intervju, är att intervjuaren styr och leder samtalet. 

Samtidigt bör det påpekas att respondenten har ett ansvar för att intervjun skall bli bra. Det finns 

olika varianter av personliga intervjuer beroende på vilken utsträckning intervjun är standardiserad 

och formaliserad. Detta gör att intervjuerna skiljer sig till stor del från varandra. Antingen förs en 

strukturerad, semistrukturerad eller en ostrukturerad intervju.47  

Vid strukturerade intervjuer använder intervjuaren en enkät med förbestämda frågor som 

respondenten får besvara. Intervjuaren läser upp frågorna i turordning där respondenten sedan ger 

ett svar som av intervjuaren noteras. Det är viktigt att intervjuaren genomgående har samma tonfall 

oberoende vilken fråga som ställs, för att inte påverka respondenterna att besvara frågan på ett visst 

sätt.48 

Vid semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren en lista på teman och frågor som är centrala 

för studien, med andra ord en intervjuguide. Dess innehåll och ordningsföljd varierar från intervju till 

intervju.49 
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Vid ostrukturerade intervjuer använder inte intervjuaren någon lista på tema. Intervjun är därmed 

helt informell vars syfte är att undersöka ämnesområdet på djupet. Denna typ av intervju har därför 

ofta kommit att kallas djupintervjuer.50  

2.10.1.4 Tillämpad intervjumetodik 

I denna studie utgörs majoriteten av primärdata sådan som samlats in via intervjuer. Fem stycken 

intervjuer har totalt genomförts. Den intervjumetodik som tillämpats är av semistrukturerad form. 

Intervjuerna karaktäriseras som deskriptiva, då specificerade frågeställningar används som underlag 

för att söka data51. Samtliga frågor har formulerats på förhand och är till största del öppna för att ge 

respondenten möjlighet att ge utförliga svar. För att författarna skulle försäkra sig om att få utförliga 

svar, fanns en vilja om att få alla respondenter insatta i ämnesområdet. Därför har varje respondent 

av villaägarna blivit informerad om vad tjänsten VillaService är för något. Dessutom har samtliga 

respondenter fått granska intervjuguiden i förtid, för att eventuellt kunna planera svar och vara 

förberedda på vilka frågor som skulle komma att ställas.  

Metoden var delvis standardiserad och noggrant planerad för att inget skulle gå fel. Standardisering 

medför i många fall en reducerad flexibilitet52. Emellertid har en hög flexibilitet bibehållits, genom att 

båda författarna alltid har medverkat vid intervjutillfällena. Den ena styrde intervjun genom att hålla 

i frågeställningarna, och var mån om att respondenten skulle känna sig trygg. Denna ansvarade även 

för inspelning av intervjun med hjälp av inspelningsverktyg. Den andra ansvarade för att anteckna allt 

kärnfullt i vad som sades, och samtidigt flika in med eventuella följdfrågor som inte fanns med i 

intervjuguiden. Detta på basis av vilka svar som erhölls, då intervjuguiden var noggrant planerad och 

strukturerad. Planerade följdfrågor medförde att detta inte inträffade mer än ett fåtal gånger. Det 

framgår i transkriberingar som finns att tillgå om detta är av intresse, gällande vem som säger vad. 

Även inspelningarna finns sparade och är i författarnas förvar. De är tillgängliga för dem som vill ta 

del av dessa. 

Första intervjun hölls med syftet att inbringa material i form av fakta om Per Egeryd och internt om 

Egeryds i stort. Information om deras sätt att arbeta, synen på olika centrala begrepp för denna 

studie, tankegångar kring målgruppen samt hur Egeryds ser på VillaService inför lanseringen. Att 

intervjun hölls med VD Per Egeryd som respondent kändes för författarna naturligt, då Per är den 

som tilldelade problemområdet och besitter mest kunskap om tjänsten. Intervjun ägde rum kl. 9:00 

på tisdagsmorgonen 091215 i restaurangen intill Egeryds lokaler. Det var en behaglig och neutral 

plats som Per samtidigt kände sig trygg i, vilket bidrog till en skön stämning mellan intervjuarna och 

respondenten. Dessutom var det tidigt på morgonen och därav lugnt i restaurangen. Intervjun ledde 

till att en större mängd empiriskt material inbringades som representerar Pers och Egeryds 

perspektiv. 

Övriga intervjuer hölls med villaägare med syftet att erhålla material som genererar en uppfattning 

om deras personligheter, beskriver hur de ser på olika centrala aspekter för denna studie, och 

förklarar varför de anser såsom de gör. Även huruvida VillaService är attraktivt i deras ögon, och på 

vilket sätt. Vidare i vilken utsträckning de skulle vilja vara involverade i tjänsten gällande innehåll, och 
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att delge sina synpunkter. Ett strategiskt urval av två villaägare från klustret Adolfsberg och två 

villaägare från landsbygden har utförts.  

Den första av dessa intervjuer hölls onsdagen 091216 med Christoffer Blomberg, en 24 år gammal 

man som bosatt sig på landsbygden. Intervjuplats var en av tentaklerna i långhuset på Örebro 

Universitet på kvällen omkring 21:00. Detta medförde ett lugn hos såväl intervjuarna som 

respondenten. Intervjun kunde genomföras utan några störande moment, och allt gick enligt 

planerna. Författarna var väldigt måna om att respondenten skulle känna sig säker och trygg, och 

därför var han med och valde intervjuplats. Universitetet fungerade på ett ypperligt sätt som 

intervjuplats denna tid på dygnet.  

Den andra hölls kl. 19:00 fredagen 091218 med en 65 år gammal kvinna vid namn Berith Andersson, 

som bor i en villa i Nasta, Adolfsberg. Där genomfördes intervjun, i hennes kök. Respondenten kände 

sig därmed trygg, samtidigt som hon var otroligt gästvänlig vilket bidrog till bra stämning och en 

rogivande atmosfär. Intervjun hanterades mycket väl, och väldigt utförliga och omfattande svar 

erhölls som författarna blev väldigt nöjda med. 

Den tredje hölls med en man i medelåldern som heter Mattias Gregemo och är bosatt på 

landsbygden. Intervjun ägde rum måndagen 091221 på hans arbetsplats, där den kunde genomföras 

smidigt och ostört. Även i detta fall var respondenten bekväm med intervjuplatsen då denne är 

bekant med platsen, och författarna kände sig nöjda med detta. Intressant material erhölls, där vissa 

nya tankar och aspekter tillkom tillsammans med annan information som till stor del liknar den 

tidigare inbringade. Både likheter och variation av data bidrog till ett intressant analysarbete. 

Den fjärde intervjun ägde rum även den på tisdagen 091222, kl. 12:00 med den egna företagaren 

Jerry Källström. Han är precis som Berith bosatt i Adolfsberg, men till skillnad från henne bor Jerry i 

radhus på Brunnsgärdet. Intervjun genomfördes i hans hem, och mycket intressant information 

inbringades då Jerry har ett brinnande intresse för boendefrågor. Det skall poängteras att författarna 

ej var medvetna om detta, utan detta blev en positiv överraskning. 

Efter varje intervju utbyttes mejladresser eller telefonnummer med respektive respondent. Detta ifall 

att författarna skulle behöva kontakta respondenterna och vice versa, vid ett senare tillfälle för att 

reda ut eventuella oklarheter som ibland kan uppstå. Respondenterna har meddelats hur vidare 

arbete med transkribering och sammanställning skall fortgå. Därefter har materialet skickats tillbaka 

till respondenterna för deltagarkontroll. De har läst igenom, analyserat och granskat allt material för 

att slutligen signera med namnteckning, ort och datum, som innebär att materialet godkänns av 

respondenten för dokumentation. Respondenten kunde därmed kontrollera att materialet inte 

alternerats eller förändrats på något vis, utan överensstämmer med respondentens åsikter. 

Godkännandet genom respondentens signatur syftar till att stärka reliabiliteten och validiteten av 

materialet. 

2.10.1.5 Övrig tillämpad metodik vid insamling av primärdata 

Utöver intervjuer med såväl Per Egeryd och villaägare har möten av olika slag använts för att inbringa 

ytterligare primärdata. Bland annat ses det första mötet med Per Egeryd och Johan Melander som 

nämndes tidigare under rubrik 2.4 Tillvägagångssätt, som ett av dessa. Härnedan beskrivs 

tillvägagångssättet vid samtliga möten mer ingående.  
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2.10.1.5.1 Möte nr. 1 – Introduktion med Per Egeryd och Johan Melander 

Detta möte utspelades i Egeryds fikarum. Under mötet upprättades en god kontakt med företaget, 

där information om såväl företaget som tjänsten VillaService erhölls. Först presenterade Per och 

Johan sig själva tillsammans med en kort företagspresentation, där författarna erhöll information om 

Egeryds ledstjärnor inklusive bl.a. affärsidé och vision. De lade först fram tre olika fall som författarna 

inte kände sig lockade att undersöka. Efter vidare diskussion anförtroddes författarna att forska kring 

planering av tjänstelanseringen för VillaService. För båda parter kändes detta helt rätt. Detta i och 

med en god personkemi och samstämmighet som förelåg. Hela mötet genomsyrades av tillit, 

förtroende, och en väldigt god atmosfär. Det fanns heller inga kringrörande faktorer som störde 

mötet på något vis.  

Mötet spelades inte in med någon utrustning, och därmed har heller ingen transkribering förts. 

Anledningen till detta är att mötet ursprungligen bara skulle generera ett problem för författarna att 

studera. Tanken fanns inte kring att data i sådan stor omfattning skulle erhållas och användas i 

studien. Emellertid har Per Egeryd kontaktats i ett senare skede, där han erhållit material innan 

dokumentation har ägt rum för att godkänna detta. Samma procedur har skett för samtliga 

respondenter som fått ett papper med materialet för deltagarkontroll där de slutligen signerat med 

sin namnteckning och godkänt dokumentation av detta. Dessa signerade papper finns bifogade 

under bilagor. All primärdata som erhållits från olika empiriska källor, presenteras under 

empiriavsnittet. 

2.10.1.5.2 Möte nr. 2 – Gruppsammanträde 

Lite senare efter påbörjat referensramsarbete hölls nästa möte i form av ett gruppsammanträde, där 

författarna plus de tre mest insatta i tjänsten VillaService medverkade. Dessa tre personer är VD Per 

Egeryd, Pers personliga ”bollplank” Håkan Petterson samt Lars-Gunnar Solin med förflutet på Örebro 

Universitet med kunskaper inom management. Inte heller detta möte spelades in av den 

anledningen att detta möte inte var i begynnelsen avsett för författarna. Tanken var att Egeryds 

skulle hålla ett eget möte om tjänsten, och författarna tillfrågades hastigt om de ville delta. Under 

detta möte erhölls primärdata i form av hur tjänsten utvecklats, samt diskussion och identifiering om 

omvärldsfaktorer och annat planeringsarbete.  

Mötet försiggick i en större fikasal (inte samma som första mötet) i samma byggnad som Egeryds har 

sitt huvudkontor. Det var en behaglig avslappnad stämning överlag. Författarna fick genast intrycket 

att personkemin stämde med samtliga som medverkade vid mötet. Detta då inledningsvis var och en 

fick presentera sig i samband med en liten fika. Sedan tog mötet fart på allvar och utfallet blev väldigt 

lyckat. Alla medverkande var överens om hur VillaService skulle vidareutvecklas. Denna utveckling 

framgår tydligare längre fram under empiriavsnittet.  

Informationen som erhölls vid gruppsammanträdet bearbetades och analyserades utifrån teoretiska 

aspekter. Den aktuella teorin som användes var strategisk plattform och god planering i kombination 

med en kreativ urladdning. Efter detta möte diskuterade författarna materialet och upprättade 

sedan en generell modell som även kan implementeras på tjänsten VillaService. Därefter inleddes en 

intern diskussion som utefter mötet resulterade i en lista med möjliga huvudkategorier för 

omvärldsanalysen. Vidare spånades även underkategorier(omvärldsfaktorer) fram, som vidare skulle 

diskuteras med Per Egeryd i en omvärldsanalys.  
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2.10.1.5.3 Möte nr. 3 – Omvärldsanalys med Per Egeryd 

Författarna staplade upp ett antal omvärldsfaktorer efter djupare analys av vad som erhållits på 

gruppsammanträdet för att sedan boka in ytterligare ett möte med Per Egeryd. Avsikten med detta 

möte var att hålla en diskussion kring omvärldsfaktorerna. Tanken var att författarna sökte 

respektive faktors betydelsegrad och kunskapsnivå utifrån Pers synvinkel. Detta skulle sedan komma 

att ställas och jämföras mot information, som senare erhölls från villaägare genom intervjuer för 

vidare analys. 

Detta möte genomfördes i Egeryds egna fikasal precis som det första mötet. Miljön och stämningen 

påminde om det första mötet, och allting flöt precis enligt författarnas förhoppningar. När det 

kommer till inspelning, gäller för detta möte samma som de övriga, dvs. ingen inspelning har utförts. 

Istället garanteras och styrks innehållet genom respondenters underskrift, vid detta möte Per 

Egeryds signatur. Dessa finns bifogade under fliken bilagor.     

2.10.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som forskare tar i eget bruk och använder sig av i undersökningar, men som 

tidigare har samlats in och sammanställts av någon annan person för ett annat syfte. Användning av 

sådana data medför därmed risker. Detta i form av eventuella möjliga brister, vad gäller 

informationens duglighet och fullständiga relevans för det nya specifika sammanhang det ska 

användas i. Därför är det väldigt viktigt att noggrant analysera och tydligt granska den information 

som eventuellt ska användas. Detta så informationen överensstämmer med, och är av högsta 

relevans för undersökningens syfte, innan dess att användning av dessa data äger rum. Detta är ofta 

väldigt problematiskt, då det ofta handlar om hantering av en ofantligt stor mängd information. I 

detta läge är det som forskare inte alltid lätt att avgöra vad som är aktuellt och relevant för det egna 

ändamålet. Detta blir snarare en tolkning utifrån forskarens uppfattning. En fördel med sekundärdata 

gentemot primärdata är att denna dataform inte är lika krävande på olika sätt, insamlingsmässigt. 

Detta eftersom insamlingsprocessen redan är utförd, och därmed kan arbetet genast träda in i 

bearbetningsfas. Sekundärdata är en väldigt lättillgänglig dataform som erhålls både genom böcker, 

vetenskapliga artiklar, och inte minst via internet.53 

Vad gäller insamling av sekundärdata för denna studie, används en stor bredd av relevanta källor för 

att få flera olika typer av åsikter och infallsvinklar. Detta är ofta intressant då forskaren får ta del av 

en stor mängd data som kan jämföras. Av erfarenhet kan det nämnas att ett sådant moment i regel 

väcker tankegångar som troligtvis annars hade uteblivit. Både litteratur, vetenskapliga artiklar och 

internetkällor54 används på olika sätt vid insamling av sekundärdata. Det presenteras teorier som lätt 

kan associeras till problemformuleringen, och som därmed är relevanta för undersökningen. 

2.11 Källkritik 

Källkritiken försöker ge svar på frågorna; Hur vet jag det jag tror jag vet? Och hur ska jag bedöma 

sanningshalten i den information jag möter? Den har som uppgift att värdera källorna som används i 

studien och bedöma deras trovärdighet.55 Oavsett vilket typ av studie som utförs söker alltid 

författarna ett sanningsenligt resultat. Detta gäller genom samtliga moment även i denna studie, dvs. 

i såväl val av arbetssättet och undersökningsmetodiken som tillvägagångssättet och 
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datainsamlingsprocessen. Vidare hur insamlad data behandlas och används i framställningen av 

undersökningen, för att slutligen besvara problemformuleringen. Utgångspunkten för källkritik är i 

denna studie Thuréns fyra principer56 om ett kritiskt förhållningssätt. Dessa fyra principer är följande: 

Äkthet - innebär att den använda källan verkligen ska vara korrekt och överensstämma med vad den 

säger sig vara. Detta har noggrant kontrollerats av författarna för att försäkra sig om att respektive 

källa är sanningsenlig. 

Tidssamband - innebär att källan kan ha förändrats med tiden. Ett sådant scenario kan leda till att 

källan numera rent av är ogiltig, och bör därför undersökas mer grundligt av forskaren. Ytterligare en 

aspekt att ta hänsyn till är tidens inverkan vid utförandet av mätningar. Vid ett visst specifikt 

mättillfälle kan vissa faktorer se annorlunda ut än vid ett annat. För att eliminera sådana 

tveksamheter kan man utföra flera mätningar som är utspridda över olika tidpunkter. 

Oberoende - innebär att forskaren bör försäkra sig om att källan ”står för sig själv” och inte är någon 

form av plagiat, såsom avskrift eller referat till en extern källa. Det är därmed viktigt att källan inte 

bara återspeglar en individs åsikter, utan gäller oberoende källan sätts i relation till. Det är totalt två 

individer som utför denna undersökning, varav båda har på ett aktivt sätt deltagit. Därmed har 

diskussioner förts och idéer har bollats, vilket har lett till vidgade vyer hos båda författarna som även 

fått genomslag i arbetet. På så vis vågar författarna påstå att detta kriterium är uppfyllt. Ytterligare 

ett starkt argument är urvalet av respondenter. Dessa lever olika, är olika gamla, har olika 

personligheter, intressen, arbeten eller andra vardagliga sysselsättningar etc. 

Tendensfrihet - innebär att den använda källan inte ska ge en felaktig bild av verkligheten. Detta 

genom att exempelvis präglas av forskarens intressen såsom ekonomiska, politiska eller personliga. 

2.11.1 Källkritik mot metoden 

En del av metoderna och materialet som används är baserat på befintliga kunskaper hos författarna. 

Exempelvis klusterurvalet delas in i geografiska områden för att författarna besitter kunskaper om 

Örebro då båda är födda och uppvuxna här. Författarna tror därför att resultatet kan förhålla sig olika 

beroende på geografisk placering av villaägare. Befintlig kunskap är svårmotiverad och hos läsaren 

svårare att acceptera, och därmed lättare att brista i trovärdighet. Författarna har dock försökt att 

stärka dessa påståenden med andra källor. Bland annat har detta skett genom motivation av 

respondenter för de semistrukturerade intervjuer som utförts. Ytterligare en kritisk aspekt är det 

strategiska urvalet om fyra personer som av författarna har valts ur klustren. Detta kan kritiseras då 

personer valts ut som har någon relation till författarna, dock rör det sig inte om några närstående 

personer som författarna känner väl. Detta för att bibehålla en seriös approach och erhålla ett 

trovärdigt resultat. Dessutom har författarna lyckats styra intervjuerna på så sätt att detta inte fått 

någon negativ genomslagskraft. Detta då alltid den författare som har någon relation till 

respondenten har tagit avstånd och låtit den andra författaren styra intervjun. Hur detta har gått till 

beskrivs mer ingående lite längre fram under rubriken 2.13.2 Validitet. 

Vidare kan en kritisk diskussion hållas huruvida ett urval på fyra respondenter skall vara 

representativt för hela målpopulationen villaägare i Örebro, som är totalt omkring 22 400 stycken. 

Varför valde författarna inte att arbeta utefter en kvantitativ forskningsmetod med enkäter? Skulle 

                                                           
56

 (Thurén, 2005, s. 13) 



21 
 

inte det förhålla sig på ett bättre sätt och spegla målpopulationen bättre än intervjuer? Det kan 

tänkas vara på det sättet, men faktum är att denna studie kräver enligt författarna en kvalitativ 

forskningsmetod med intervjuer. Detta då intresset att tränga djupare in i ämnesområdet finns, vilket 

gör sig smidigare med intervjuer än enkäter. Öppna frågor och möjlighet att ställa följdfrågor 

beroende på vilka svar som erhålls känns nödvändigt för studiens syfte. Samtidigt finns en 

medvetenhet hos författarna kring det faktum att fyra respondenter inte är fullständigt 

representativt för målgruppen, men detta är heller inte syftet med intervjuerna. Dessa skall endast 

fungera som underlag i hopp om att ge en indikation om det överhuvudtaget finns ett intresse för en 

tjänst som VillaService. Om ens enbart en av dessa fyra respondenter skulle ha ett intresse av detta, 

kan det sannolikt vara många fler bland Örebros alla villaägare som delar detta intresse. Intervjuerna 

har förhoppningsvis gett en indikation om hur detta förhåller sig.  

Det skall även påpekas att författarna fann det onödigt att genomföra fler intervjuer med villaägare 

än de fyra som utförts, då intresset för mer empirisk information mättats. Detta i och med att snarlik 

information erhållits från samtliga villaägare som har deltagit i denna studie. Om möjligt hade fler 

intervjuer kunnat inbringa material med annorlunda innehåll än vad som införskaffats genom de 

andra respondenterna. Eventuellt hade fler intervjuer genererat i liknande information som tidigare, 

vilket författarna tror. Därav utgörs urvalet villaägare av enbart fyra respondenter. Författarna anser 

även att det är viktigt att nämna att steget för att utföra fler intervjuer bör vägas mot de resurser 

som förbrukas under denna process. När risken finns att utfallet av fler intervjuer kan komma att bli 

likadant som vad som redan erhållits, skall detta då genomföras? Hur stor sannolikhet är det att 

likadant utfall fås av nya intervjuer som tidigare utförda? Detta kan eventuellt undersökas med 

statistiska metoder, men är inte av författarnas intresse. Istället nöjer sig författarna med fyra 

intervjuer, då fler intervjuer tros generera likadan information som de övriga fyra. Därmed sparas 

även resurser som kan läggas på annat som bättre kan bidra till förbättrat resultat av studien. 

Utgången av utförda intervjuer är erhållet materialet som enligt författarna speglar verkligenheten 

på ett korrekt sätt. På så vis upplevs kriteriet om Thuréns fjärde princip tendensfrihet57 uppfyllt. 

2.11.2 Källkritik mot teorin 

Vilka teorier som skulle användas för denna studie uppkom efter intern diskussion och brainstorming 

mellan författarna. Då problemområdet handlar om tjänstelansering, skulle Karaszis 

tjänstelanseringsteori bilda den teoretiska stommen i arbetet för författarna att utgå ifrån. Senare 

konstruerades en modifierad variant av denna teori, där vissa segment utelämnades. Huruvida de 

borde ha varit kvar eller inte kan diskuteras. Karaszi besitter trots allt mer erfarenhet inom området 

än författarna. Dock anser författarna att dessa segment inte skulle ha tillfört något till studien, därav 

avgränsningen. Utifrån denna modifierade variant av teorin upprättades en egen förenklad modell 

för att illustrera en tjänstelanseringsprocess. Vidare under studiens gång med mer diskussion 

författarna emellan, användes fler teorier som sattes i relation till denna modell.  

Varför författarna valde just de teorier som används i denna studie kan ifrågasättas. Författarnas 

mening är att de teorierna gör sig lämpade för denna studie och är relevanta för problemområdet, 

därav valet av teorier. Det finns en uppsjö av teorier som behandlar området, och självklart finns 

andra teorier än de som används i denna studie som också är lämpade. Frågan är om de är mer 
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relevanta än de teorier som används i denna studie? Författarna tror inte det, utan hävdar att de 

valda teorierna är klart välfunktionella för studiens syfte. 

Eventuellt kan en känsla fås av att ej mer djupdykande reflektioner förs kring teorierna. Detta är 

beroende på att studien syftar till att både visa på ett generellt bidrag av sammansatta teorier, och 

även ge förslag till vad Egeryds kan behöva tänka på vid tjänstelanseringen. Om djupare reflektioner 

skulle föras skulle antalet teorier som används kortas ned. Om fokus endast skulle ligga på någon 

eller ett fåtal teorier, skulle detta generera i färre antal förslag än den uppsättning som presenteras i 

denna studie. Därför är det ett medvetet val att inte göra detta. 

Ytterligare en aspekt att diskutera är källans hållbarhet i relation till tid. Nya källor har genomgående 

använts, dock finns ett fåtal av dessa i en ännu nyare upplaga. Exempelvis används teorier kring 

metod av Saunders et al, där författarna använder 2007 års upplaga. År 2009 släpptes en nyare 

upplaga som författarna inte använt sig av. Eventuellt kan någonting ha förändrats, även om kärnan i 

dessa teorier är samma som tidigare upplagor. Möjligtvis att någon detalj förändrats eller att någon 

teori kan ha kompletterats på något vis. Samtidigt har författarna använt flertalet källor för att hela 

tiden stärka argument som förs och teorier som används. Detta för att säkerställa hållbarheten och 

trovärdigheten av studien. Därför kan författarna våga påstå att kriteriet om tidssamband, såväl som 

övriga kriterier är uppfyllt för använda teorikällor.  

2.11.3 Källkritik mot empirin 

Det kan diskuteras huruvida kriteriet om tidssamband gäller för använda källor vid denna studie. Skall 

detta uppfyllas kanske vissa anser att problemområdet bör undersökas ytterligare en eller flera 

gånger efter några veckor, månader eller eventuellt några år. Dock finns inte möjlighet till detta vid 

denna studie. Författarna anser emellertid att kriteriet är uppfyllt genom en eventuell åtgärd och 

säkerställning av empiriskt material. Efter transkribering och sammanställning av allt empiriskt 

material har detta skickats tillbaka till varje respondent för deltagarkontroll. De har fått granska och 

kontrollera allting och sedan har de valt att godkänna eller avfärda materialet, som därefter skickats 

tillbaka. Vid eventuell avfärdning av material har vidare åtgärder utförts och samma procedur med 

deltagarkontroll genomförts, tills dess att materialet godkänts. Genom att materialet skickats tillbaka 

till respondenten för granskning och godkännande, innebär detta att materialet gäller såväl vid 

aktuell tidpunkt som då intervjun ägde rum. På så vis uppfylls kriteriet om tidssamband, dvs. att 

källan gäller även vid ny tidpunkt.  

Något som är viktigt att framhäva är att författarna alltid fört en personlig dialog med samtliga 

respondenter, där erhållet empiriskt material är respondenternas egna ord och åsikter. Inga rykten 

eller påståenden om saker andra har sagt etc. förekommer. Således uppfylls kriteriet om såväl 

oberoende som äkthet. Även under intervjutillfällena har en upprättad intervjuguide utformats på 

ett sätt som inte skall påverka respondenten på något vis. Öppna, ej riktade frågor har ställts där 

respondenten fått delge sin situation och uppfattning om frågorna. Därför vågar författarna antyda 

att även det sista kriteriet om tendensfrihet är uppfyllt.   

2.12 Analysmetodik 

Efter en datainsamlingsprocess följer bearbetning, analys och tolkning av allt insamlat material, samt 

momentet där forskaren drar slutsatser. Hur detta sker beror på vilken ansats och studietyp som 

forskaren har valt att arbeta utefter. För en fallstudie sker analysarbetet helt annorlunda mot en 
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tvärsnittsstudie. Analysarbetet är mycket mer strikt och reglerat vid tvärsnittsstudier pga. att stränga 

synsätt och formella tekniker har utvecklats med åren, medan för fallstudier finns inte detta i samma 

utsträckning.58 Eftersom fallstudie är den studietyp som tillämpats, fokuserar diskussionen av 

analysmetodik utifrån detta.  

Fallstudier baseras ofta på kvalitativ data som utgörs av ord, text och symboler. Dessa data 

kännetecknas av att de beskriver eller representerar individer, deras agerande och olika företeelser i 

vårt samhälle. En kvalitativ dataanalys är en analysmetod som kan möjliggöra att dessa data 

samordnas, och vidare skapar förståelse över hur ämnesområdet som studeras ser ut. Det är möjligt 

att genomföra en kvantifiering av kvalitativa data, men detta är sällan lämpligt. Istället bör forskaren 

analysera insamlat material utefter dess kvalitativa karaktär. Detta innebär att forskaren utgår från 

vad erhållet material står för och tolkar detta. Med andra ord utförs en s.k. tolknings- och 

förståelseinriktad innehållsanalys. Det finns ett flertal olika kvalitativa analysmetoder, där samtliga 

baseras på samma grundläggande logik. Alla dessa syftar till att upptäcka och belysa underliggande 

mönster och processer i den sociala verklighet som studeras.59  

Vad som främst karaktäriserar den kvalitativa analysmetoden, är dess sätt att fokusera på helheten 

och kontexten av ämnesområdet som snarare undersöks än varje specifik del.60 För att lyckas 

samordna datamaterialet använder sig den kvalitativa analysmetoden av tre överlappande processer: 

reduktionsprocessen, strukturprocessen samt visualiseringsprocessen. Den kvalitativa analysmetoden 

inleds med att reduktionsprocessen sker då data bryts ned. Därefter följer strukturprocessen som 

innebär att mönster i datamaterialet identifieras. Slutligen tydliggörs detta och förklaras genom 

visualiseringsprocessen.61    

2.12.1 Tillämpad analysmetodik 

En kvalitativ analysmetod har utförts, där en växelverkan och sammanfogning av teori och empiri har 

ägt rum. Erhållet empiriskt material ifrån intervjuer transkriberades för att sedan analyseras mer 

ingående. Intervjuguider finns för övrigt bifogade under bilagor, och än en gång är det värt att nämna 

att såväl transkriberingar som ljudinspelningar finns att tillgå om detta är av intresse. Centrala 

nyckelord som omnämns flera gånger av respondenterna har antecknats för att få ut vad som är 

kärnfullt att vidarebehandla. Dessa nyckelord samordnades och ställdes mot teorier för att skapa 

tydlighet och identifiera mönster. Det empiriska materialet applicerades i den egenupprättade 

modellen, för att visuellt skapa översikt och förståelse över observerat resultat. Utifrån denna modell 

har vidare analyser genomförts för att slutligen dra slutsatser och komma med rekommendationer 

för hur Egeryds kan agera för att bedriva lyckad tjänstelansering.  

2.13 Reliabilitet och validitet 

Under denna studie finns en grundläggande tanke om att allt dokumenterat material skall vara 

hållbart och sanningsenligt. Inom forskning kan det dokumenterade materialet mätas i grad av 

reliabilitet och validitet. Ett lämpligt val av undersökningsmetod tillsammans med en välfunktionell 

granskning, tolkning och utförd analys av insamlat material, bidrar till att dessa faktorer stärks. 

Resultatet av detta är således en mer tillförlitlig och trovärdig undersökning. 
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Dokumentationsprocessen är därmed oerhört central för hur arbetet slutligen uppfattas. Kvaliteten 

på allt dokumenterat material beror till stor del på vilket språkbruk som används. För att uppnå en 

hög kvalitet är det viktigt att ett akademiskt och grammatiskt korrekt språk används. Det är samtidigt 

av stor betydelse att det skriftliga innehållet är tydligt och lättförståligt.62 

2.13.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i mätningen. Vid en hög grad av reliabilitet elimineras och utesluts 

risken att slumpen ska spela in. För att uppnå en hög grad av reliabilitet används i regel endast fakta 

som stärker författarens argument. Det rör sig om tidigare framtagen statistik, och ord från 

kompetenta och tillförlitliga källor som inte ifrågasätts.63 Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning 

resultatet av mätningen kan bli detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt vis som är 

motsvarande denna studie.64  

En hög grad av reliabilitet har eftersträvats genom hela arbetet. Detta har erhållits genom god 

personkemi och framgångsrik social och kommunikativ förmåga bland inblandade parter. Dessa 

egenskaper existerar såväl internt hos och mellan författarna som externt i flödet mellan författare 

och respondenter. Under intervjutillfällena har en ständig triangulering försiggått för att påvisa 

engagemang, kreativitet och variation i sättet att arbeta. I säkerställandet av erhållet materials 

tillförlitlighet försäkrades och möjliggjordes en uppföljning av varje intervju om så skulle behövas i 

ett senare skede. Även utbyte av mejladresser, telefonnummer och andra möjligheter till kontakt 

med samtliga respondenter har ägt rum. Anledningen att detta utförs är för att göra det möjligt att 

komma i kontakt med respondenter, ifall eventuella oklarheter finns gällande erhållet material. 

Sådana funderingar kan dyka upp hos författare efter analysering av erhållet empiriskt material, där 

detta känns inkomplett. Vidare också för att motverka den tidsmässiga aspektens inverkan på 

studien, dvs. försäkra att observerat resultat gäller även om undersökningen genomförs vid ett nytt 

tillfälle. Genom att kontakta respondenterna vid ett senare tillfälle, där de får granska transkriberat 

och sammanställt material och sedan godkänna eller avfärda materialet, uppfylls detta kriterium. 

Innan dokumentation av erhållet material från intervjuer genomförts, har materialet efter 

transkribering och sammanställning skickats tillbaka till respondenten för deltagarkontroll och 

granskning. När författarna fått ett godkännande från respondenten har dokumentation ägt rum.   

2.13.2 Validitet 

Validitet är trovärdigheten i mätningen. Validitet är ett begrepp som grundar sig på 

överensstämmelsen mellan utfall, dvs. påvisat resultat genom beräkningar, och verkligheten. Det är 

endast faktorer som har en koppling till ens problemformulering som studeras och analyseras.65 

Validitet har två innebörder, dels graden av överensstämmelse mellan observerat resultat och 

verkligheten, vilket benämns intern validitet, och dels graden av generaliserbarhet, vilket benämns 

extern validitet. Båda dessa är relevant att beakta vid utvärdering av en kvalitativ analys, men skiljer 

sig i innebörd gentemot en statistisk dataanalys. Detta då forskaren inte genomför kvantitativa 

mätningar, utan istället försöker identifiera och tolka de faktorer som påverkar ämnesområdet som 

behandlas i studien. På basis av detta måste forskaren behandla validitetsbegreppet på ett 

annorlunda sätt, utifrån andra utgångspunkter. Ofta är det också strategiskt utvalda enheter som 
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ligger till grund för den kvalitativa analysen, vilket gör det omöjligt för forskaren att diskutera 

resultatets statistiska representativitet och säkerhetsaspekt. Detta kommer av storleken på urvalet, 

urvalets överensstämmelse med målpopulationen samt styrande kriterier för urvalet såsom 

slumpmässighet etc. Som resultat av detta måste även den externa validiteten behandlas utifrån 

andra utgångspunkter än den statistiska representativiteten hos resultatet.66  

Kontinuerligt under hela studiens gång har en hög validitet eftersträvats. Detta har uppnåtts genom 

kreativt tänkande hos författarna och en öppenhet för val av källor under datainsamlingsprocessen. 

Således har inte arbetet fastlåsts vid en specifik källa. Även om arbetet teoretiskt tagit utgångspunkt 

ifrån Karaszis tjänstelanseringsteori, har denna utvecklats utifrån författarnas syn för att sedan 

kompletteras med andra teorier. Genom triangulering67, som innebär en variation mellan källor och 

insamlingsmetoder, har en större spridning och en bestyrkande effekt av de argument som förs i 

studien uppnåtts. Dessutom har författarna varit mycket ordentliga med att de källor som används är 

aktuella och gällande idag. Nya upplagor av alla litterära källor, samt färska internetkällor har 

använts. Författarna har lyckats åstadkomma en teoretisk mättnad68 som betyder att inga förhastade 

slutsatser dragits. Studien har slutförts för att sedan korrekt spegla verkligheten med observerade 

resultat.  

Då ett strategiskt stickprov dras ur geografiska kluster för att erhålla ökad kontroll och 

lättillgänglighet, kan detta väcka reaktioner ur validitetssynpunkt. Detta måste dock vägas mot de 

fördelar en befintlig relation medför. Författarnas spekulation är att detta arbetssätt har förenklat 

datainsamlingsprocessen oerhört. Som nämndes tidigare under rubriken 2.10.1.2 Tillämpad 

urvalsmetodik, tror författarna att denna metod genererar lättillgänglighet och ett enklare 

arbetssätt, då respondenterna genom en relation till författarna ställer sig mer positiva till att delta i 

undersökningen och hjälpa bekanta, än om en helt okänd skulle kontakta dem.  

För att motverka och reducera de möjliga brister som hade kunnat te sig genom denna 

urvalsmetodik, fördes respektive intervju av den författare som inte hade någon tidigare relation till 

respondenten. Den andra skribenten förde istället anteckningar och skötte inspelning. Med andra 

ord styrde den ena skribenten intervjun, och den andra hade en mer avlägsen och distanserad roll, 

för att flika in om så skulle behövas. Genom detta har varje intervju blivit väldigt seriös och utförd på 

ett bra sätt. Det har även gjort att respondenterna inte behövt känna sig underlägsna. En bättre 

personlig relation mellan den författare som styrde intervjun och respondenten har erhållits. Detta 

skall förhoppningsvis återspeglas och få utslag i arbetet i form av hög validitet.  

2.14 Alternativ metod 

Denna studie kunde istället ha genomförts utefter ett positivistiskt förhållningssätt, där data skulle 

samlas in via kvantitativa metoder såsom survey- och enkätundersökningar. Undersökningsansatsen 

kunde ha varit av enbart en induktiv eller deduktiv typ, och inte en abduktiv som i denna studie. 

Undersökningsinriktningen skulle ha kunnat vara av förklarande karaktär, där målet istället hade varit 

att kartlägga orsak/verkan samband som ger svar på varför resultatet ser ut enligt vad som 

observerats av forskaren. Det kan spekuleras kring hur andra val av urvals- och intervjumetoder hade 

inverkat resultatet. Det är oerhört svårt att säga vad ett påstana eller stratifierat urval i kombination 
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med en strukturerad intervju hade medfört för skillnader på utfall. Dock har valet av metod för 

denna studie kommit av vad författarnas anser vara mest lämpligt för studiens syfte och 

problemformulering. Motivationer till valen har även tidigare presenterats under avsnittet för att ge 

läsaren förståelse för författarnas sätt att arbeta. 
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3. Referensram 

I detta avsnitt presenteras detaljerade beskrivningar som relaterar och reflekterar över olika teorier 

och modeller, samt hur dessa används som verktyg för att uppnå syftet med denna studie. 

 

3.1 Introduktion 

Samtliga teorier som presenteras i detta avsnitt används i syfte att upprätta en modell som illustrerar 

en strategi för hur tjänsten VillaService lämpligen kan lanseras. Fokus ligger på förarbetet, dvs. 

planeringen för tjänstelanseringen på basis av att Egeryds befinner sig i detta stadium i dagsläget, 

samt att de flesta teorier behandlar vikten av planering. Syftet med det teoretiska materialet 

kommer att verkställas genom att först förklara tillvägagångssättet vid referensramsarbetet, och 

därefter grundligt och stegvis beskriva teorierna som används. Därefter mynnar det ut i en 

illustration av en egenupprättad modell av en tjänstelansering som en process, där de använda 

teorierna är integrerad i denna modell. Ur denna illustration kan kopplingarna mellan varje teori och 

process i modellen utläsas. Slutligen sammanfattas referensramsarbetet genom en beskrivning 

gällande hur detta skall användas i analysavsnittet. Detta skall generera en tydlig förståelse hos 

läsaren kring författarnas tankegångar. 

Inledande procedur var att föra en intern diskussion rådande vilka teorier som är lämpade för denna 

undersökning. Eftersom ämnesområdet behandlar lansering av en tjänst tog det inte lång tid förrän 

Karaszis tjänstelanseringsteori stod klar som teoretisk utgångspunkt. Denna teori har författarna 

kommit i kontakt med vid tidigare tillfällen och ett intresse fanns att studera denna djupare. Därför 

genomfördes en mer ingående granskning av teorin. Karaszis tjänstelanseringsteori är ingen modell, 

utan enbart en teori vilket kan poängteras. Denna teori modifierades av författarna genom den 

interna diskussionen, för att fokusera på de delar ur teorin som upplevdes mest betydelsefulla för 

studiens syfte. Diskussionen berörde även författarnas synsätt gällande en tjänstelansering som en 

process, vilket skulle försöka illustreras genom en grundläggande modell som skissades upp. Denna 

modell följer för övrigt lite längre ned. Tjänstelanseringsprocessen delades sedan in i tre 

huvudprocesser och fyra kontinuerliga processer. Huvudprocesserna är: planering, handling och 

uppföljning, där planering är det område som behandlas i denna studie. De övriga huvudprocesserna 

finns med för att illustrera hela flödet.  

De kontinuerliga processerna är: tjänsteutveckling, marknadskommunikation, kreativitet och 

kundfokus, där kreativitet är taget ifrån Karaszis tjänstelanseringsteori. Andra delar som selekterats 

från denna teori och behandlas i denna studie har placerats i planeringsprocessen. 

Huvudprocesserna sker stegvis medan de kontinuerliga löper över hela tjänstelanseringen. De fyra 

kontinuerliga processerna tillkom efter att fler teorier analyserats. Även för de kontinuerliga 

processerna ligger fokus på planeringsstadiet. 
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Figur 2, Illustration av en egenupprättad modell av en tjänstelanseringsprocess 

Vidare fullföljde referensramsarbetet med att se över lämpliga applicerbara teorier till denna modell. 

Ursprungligen hölls en öppenhet för teorier för att inte fastlåsa studien vid en specifik källa, eller 

motverka den kreativa förmågan och handlingsfriheten under referensramsarbetet. Inledningsvis 

medförde detta att ofantligt många teorier användes, som alla hade någon koppling till 

problemområdet. Under selekterandet av teoretiska källor blev det tydligt att de flesta teorier lade 

vikten vid planeringsstadiet. Även det faktum att Egeryds befinner sig i bearbetningsfasen av 

tjänsteutformningen innan lansering skall äga rum, är starkt förknippat med planering. Därför 

utsållades de teorier som av författarna ansågs mest centrala för denna studie. Detta gäller även 

Karaszis tjänstelanseringsteori, vilket innebär att vissa segment inom denna teori har utelämnats. 

Dessa är: timing, mediesegmentering samt nyhetsvärdering av alla delar i projektet. Emellertid 

nämns dessa i referensramsarbetet för att ge läsaren en förståelse för teorin så denna kan få en bild 

av teorin i sin helhet. De segment som används har dessutom kommit att kallas benämningar av mer 

övergripande karaktär. Detta för att inte vidhålla ett alltför snävt perspektiv, samt skapa klarhet. 

Vilka benämningar det rör sig om kommer att framgå under respektive segmentrubrik för att få ett 

bättre flyt i avsnittet.  

Genom att fokus ligger på planering, blir följaktligen den teoretiska avgränsningen att främst 

behandla planeringen av tjänstelanseringen. Handlingen kan sedan vara beroende av de förslag som 

uppkommer i denna studie, men fokus ligger inte på att analysera varken handling eller uppföljning. 

Det bör också nämnas att öppenheten för teorier som medförde en häpnadsväckande absorbering av 

information, blev den bidragande faktorn till upprättandet av de fyra kontinuerliga processerna. 

Valet av just dessa fyra kom av anledningen att samtliga teorierna är förankrade på ett eller annat 

sätt till dessa processer, och det är tydligt att de löper över hela tjänstelanseringsförloppet. Även när 

der gäller dessa processer så ligger fokus på planeringsstadiet, trots att de löper över hela 

tjänstelanseringsprocessen. De fyra kontinuerliga processerna kommer att förklaras mer ingående 

längre fram i detta avsnitt. 

Nedan beskrivs de använda teorierna för denna studie i strukturerad ordning utefter 

tillvägagångssättet som presenterats ovan, men först presenteras en inledande sammanfattning av 

referensramsavsnittet. Detta för att läsaren skall få en tydlig överblick. Därefter följer en mer 

ingående beskrivning av teorierna genom att först beskriva utgångspunkten av referensramsarbetet, 
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nämligen Karaszis tjänstelanseringsteori. Efter denna följer de kontinuerliga processerna, teorier 

anknutna till planering, samt en redogörelse för den utvecklade egenupprättade modellen. 

Avslutningsvis sammanfattas referensramsarbetet tillsammans med en utläggning om dess funktion 

under analysarbetet. Något som kan vara viktigt att poängtera är att uttalanden som förs utan 

referenser, är författarnas egna anseenden och reflektioner. 

3.2 Inledande sammanfattning av referensramsturktur 

Referensramen tar utgångspunkt i Karaszis tjänstelanseringsteori. Utifrån denna valdes vissa segment 

att placeras i en modifierad variant av teorin (OBS! Detta innebär ingen modellering av något slag). 

Utifrån denna upprättades en egen modell som beskriver en tjänstelansering med tre 

huvudprocesser och fyra kontinuerliga processer. Fokus i denna undersökning ligger på den första 

huvudprocessen, planering. I studien kommer även djupare reflektioner att tas upp gällande de 

kontinuerliga processerna som är: kundfokus, marknadskommunikation, kreativitet och 

tjänsteutveckling. Härunder presenteras referensramsstrukturen i form av en disposition. När 

punkterna ändrar form innebär det att de är underliggande ovanstående punkt, exempelvis 

Strategisk plattform tillsammans med Omvärldsanalys/Omvärldskarta är placerat under Planering. 

Referensramsstrukturen ser ut på följande vis: 

 Karaszis tjänstelanseringsteori 

 Karaszis modifierade tjänstelanseringsteori 

o Planering 

 Strategisk plattform 

 Omvärldsanalys/Omvärldskarta 

o Kontinuerliga processer 

 Marknadskommunikation 

 Kreativitet 

 Tjänsteutveckling 

 Kundfokus 

3.3 Tjänstelansering 

Genomförandet av ett framgångsrikt lanseringsarbete kan enligt Karaszi summeras med olika 

faktorer. Dessa fungerar inte enbart separat utan kan i mångt och mycket samverka med varandra. 

Karaszi väljer att sammanfatta dessa i åtta förfaranden, som presenteras nedan från 3.3.1 till 3.3.8.69   

Förutom detta torde andra faktorer kunna påverka utförandet av ett lanseringsarbete. Andra 

faktorer kan vara sådana händelser som påverkar målgruppen att ändra uppfattning. För övrigt kan 

säkerligen lagändringar och konkurrenters agerande vara av betydelse. Att skräddarsy ett optimalt 

marknadsföringssätt är därigenom svårt. Insikten om dessa faktorer kan förhoppningsvis bidra till att 

agera ”för förändring”, istället för att agera ”av förändring”.  

Karaszis nyckelfaktorer kommer att diskuteras utifrån dess relevansgrad i denna studie. Detta 

innebär att vissa av faktorerna inte kommer att vara aktuella för vidare analysarbete. Vilka faktorer 

som har utelämnats nämndes tidigare under 3.1 Introduktion. 
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3.3.1 Strategisk plattform och en god planering 

Denna beskriver identifiering av vad som skall lanseras, samt vilken målgrupp denna berör.70   

Målgruppen är i detta fall definierat som villaägare (i dagsläget i Örebro). Egeryds har en upprättad 

tjänst kallad VillaService. Denna skall undersökas och överensstämmas gentemot villaägarnas 

önskemål och förväntningar. Detta för att ta in extern information från marknaden, och få svar på 

vad de potentiella kunderna verkligen önskar. Resultatet kommer därför att bli en upprättad 

illustration som visar hur leverantörer, kunder och tjänsten förhåller sig till varandra. Denna kan 

sedan användas för att underlätta kundfokus samt tjänsteutveckling. Kundfokus i den mån att 

överensstämma strukturen för tjänsten för att tillgodose alla aktörer som är involverade. 

Illustrationen ämnar även bidra till tjänsteutvecklingsarbetet, vilket kommer att nämnas senare i 

referensramen. 

Vidare kommer även plattformen att sätta grunden för omvärldsanalysen. Där plattformens kritiska 

faktorer, slutligen kommer att mynna ut i omvärldskartans huvudkategorier. Denna åtgärd bör skapa 

en tämligen fokuserad och relevant planering för tjänsten. 

3.3.2 Timing 

Vilken tidpunkt någonting utförs skall ej föraktas, ”Inte bara ta en måndag”.71   

Om tjänsten VillaService senare lanseras i samband med en storhelg, kan timing också vara av 

relevans att beakta för att maximera marknadsföringseffekten. 

Timing är av både vikt och relevans för att förfina själva utförandet av lanseringen, men pga. 

avgränsningar kommer denna ej behandlas mer djupgående. 

3.3.3 Kreativitet 

Ett kreativt synsätt skall prägla lanseringen men även för- och efterarbetet.72  

Den kreativa aspekten upplevs som vedertagen och fortlöpande under hela 

tjänstelanseringsprocessen. Denna är som tidigare nämnts, en av de kontinuerliga processerna som 

studien kommer att reflektera djupare kring.  

3.3.4 Kommunikativ affärsutveckling 

Beskriver en önskan om att den nya produkten eller tjänsten kan komma att främja 

kommunikationen med kund. Med betoning på främja, uppfattas det som att påbygga en befintlig 

kommunikation.73  

Denna kommer att beskrivas under teoriavsnittet (marknadskommunikation) och samspelar i stor 

mån med synsättet kundfokus. 

3.3.5 Trender och omvärldsfaktorer 

Författaren syftar till att försöka koppla tjänsten eller produkten till en aktuell trend, framtid eller 

händelse i omvärlden.74  
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Även denna del upplevs självklar, huruvida denna kommer implementeras kan dock bero på hur 

situationen ser ut vid lanseringen av VillaService. I och med att en omvärldsanalys kommer att 

upprättas som resultat av planeringsfokus, kommer således omvärldsfaktorerna ha större betydelse 

än trender. Detta segment placeras därför under rubriken omvärldsanalys i den upprättade 

modellen. 

3.3.6 Mediesegmentering 

Denna innebär tydlig definition av målgrupp vilket skall bidra till val av marknadsföringskanal.75  

 I och med avgränsningarna, kommer denna segmentering inte att behandlas. 

3.3.7 Nyhetsvärdering av alla delar i projektet 

Alla delar i projektet refererar till att företaget styckar upp dess tjänste- eller produktlansering i 

mindre delar för att införskaffa större uppmärksamhet.76   

Denna faktor kommer att beaktas under processen av lanseringen, däremot kommer det inte inriktas 

på genomförandet av detta i studien. 

3.3.8 Uthållighet och uppföljning 

Sammanfattat så innebär detta att företaget följer upp och utvärderar lanseringen för att 

effektivisera eller optimera för framtiden.77  

Det kommer att upprättas en plan för hur denna uppföljning senare skall komma att genomföras. 

Anledningen är således att styrka och förbättra tjänsten. 

För att beskriva användningen av de olika faserna som förmedlats ovan, upprättas nedan en 

sammanfattning som preciserar var dessa innefattas med hänsyn till upprättad modell. 

Planering – Strategisk plattform och en god planering, samt trender och omvärldsfaktorer. 

Kontinuerliga processer – Kreativitet och kommunikativ affärsutveckling (marknadskommunikation). 

Handling – Upplevs som resultatet av planeringen. (Ingen fokusering på i denna studie) 

Uppföljning – Uthållighet och uppföljning. (Ingen fokusering på i denna studie) 

För övrigt diskuteras det återkommande synsättet (kundfokus) i ett separat avsnitt. Samma sak gäller 

för tjänsteutveckling. 

3.4 Planering 

Här behandlas det mer konkret en omvärldsanalys/omvärldskarta för att optimera planeringsarbetet. 

Den del som vi tidigare nämnt som strategisk plattform och god planerig under rubrik 3.3.1. 

resulterar i omvärldsanalysens/omvärldskartans utseende tillsammans med kvalitativa 

undersökningar samt möten. Eftersom att mer djupgående teori kring strategisk plattform ej 

identifierats, är valet att analytiskt skapa en plattform för tjänsten VillaService tillsammans med 
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Egeryds.  Denna strategiska grund kommer att skildras i en illustration i analysavsnittet under rubrik 

5.2.6 Sammanställning av strategisk grund.   

3.4.1 Omvärldsanalys/Omvärldskarta 

Omvärldsanalysen/Omvärldskartan anses central för att marknadsföra tjänsten, med fokus på kund. 

Aktiviteten att genomföra en omvärldsanalys/omvärldskarta har syfte att generera möjligheten till 

effektivisering av lansering samt, optimera tjänsten i sitt utförande. Upprättandet kommer att kräva 

engagemang hos väl författare som Egeryds, för att uppnå önskvärt resultat. Författarna anser att 

omvärldsanalysen till stor del syftar till förarbete av lanseringen, och kommer därigenom att utföras 

grundligt. Metoden som kommer att användas bygger på Frankelius ”World Mapping Method”, men 

kommer att se annorlunda ut. Anledningen är att inte följa ett inrutat system, då detta torde hämma 

kreativiteten. Vidare utformas även omvärldskartan för ändamålet att genomföra lanseringen av en 

specifik tjänst. Det är viktigt att resultatet främjar övriga teorier, Egeryds samt författarna. 

Omvärldsanalysen beaktas då inte utifrån Egeryds utan utgår istället från tjänsten VillaService, som 

placeras i centrum med omvärldsfaktorer runt om. Grundtanken kring omvärldsanalysen finns 

illustrerad i figur 3 på sid. 35. 

Väsentligt inom denna teori är för ett företag ”Att borra sig ut genom grottan”. Grottan symboliserar 

en konstruktion av tolkningar och snäv helhetssyn. Med andra ord innebär grottan att forskaren 

ursprungligen inte ser allt viktigt som kan påverka ens arbete. Detta pga. bergväggar som begränsar 

forskarens syn. För att se allt som kan vara av betydelse, måste forskaren borra sig ut och förstöra 

bergväggarna. Anledningen till detta förfarande är inte bara av naturlig art, utan uppkommer också 

som resultat av bristande vilja och kreativitet.78  

World mapping method segmenteras i åtta olika förfaranden med syfte att skapa en 

affärskarta/omvärldskarta för främjandet av handling. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa 

moment och hur dessa kommer att utnyttjas. 

3.4.1.1 Omprövning av perspektiv 

Det första momentet menar att en rannsakning av företagets affärsidé skall genomföras. Momentet 

innebär även att ta del av tidigare modeller och idéer samt andra praktiska fall. Genom denna 

aktivitet skall uppfattning om kreativitetens inverkan och insikten om ”… det man inte anar kan vara 

det viktigaste” infinnas.79   

Fokus kommer dock inte att vara på att definiera okända faktorer som kan påverka det slutgiltiga 

resultatet. Istället är författarnas förhoppning att försöka lokalisera mer uppenbara hot/möjligheter. 

Anledningen är att de okända faktorerna, är okända av just denna anledning. 

De åtgärder som skulle kunna utföras är att förbereda och informera om att det kan/kommer att 

hända saker som ej kan förutspås. Tidigare praktiska fall kommer inte att studeras närmare, då 

tjänsten är ny och i begynnelsen väldigt geografiskt avgränsad. Om det hade funnits liknande 

tjänstelanseringar inom omnejd hade dessa självklart beaktas. 
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3.4.1.2 Kreativ urladdning 

 Momentet Kreativ urladdning syftar till att lokalisera faktorer som kan tänkas påverka 

företaget/organisationen.80 

Kreativ urladdning kommer användas och beskrivas som empiriskt insamlat material som går under 

rubriken strategisk plattform. I detta avsnitt kommer strategisk grund att identifieras för att sedan 

lägga grunden för nästkommande två steg i omvärldsanalysen, nämligen analys 1 & 2 som förklaras 

lite längre ned. Dessa analyser genomförs sedan i omvärldsanalysen simultant med varandra. Analys 

1 & 2, utförs av författarna tillsammans med Egeryds, för djupare reflektion. 

Den kreativa urladdning belyses även som en brainstorminggrupp, där författarna tillsammans med 

Egeryds diskuterar fram kritiska faktorer för tjänsten VillaService. Genom att gemensamt utföra 

denna brainstorming så utökas gruppen från att enbart vara två studenter till en större grupp. Detta 

torde önskvärt styrka det empiriska materialets bredd, vikt, relevans, reliabilitet och djup. Förutom 

att vara kreativ i denna del av world mapping method, kommer faktorerna att präglas av kundfokus 

samt tjänsteutveckling.  

3.4.1.3 Analys 1: Betydelse 

Här skall de tidigare faktorerna som erhölls i föregående moment beaktas med hänsyn till deras 

betydelse. Här kan en betydelsekarta användas för att utläsa faktorernas betydelse, där respektive 

faktor tilldelas en viss betydelsegrad. Det finns tre olika betydelsegrader (låg, medel, och hög 

betydelse).81 

I denna studie kommer betydelsen att illustreras med tre olika punkter, där en punkt beskriver låg 

betydelse för att sedan öka med en enhet beroende på relevans. Genom detta kan även betydelsen 

integreras i själva omvärldskartan, vilket underlättar och förstärker helhetsintrycket. Hur viktigt 

någonting är, beskrivs utifrån kunden och grundar sig i företagets uppfattningar.  

Gapet mellan vad kund och företag upplever kommer dock alltid existera då förändringarna i 

omvärlden ständigt borde påverka uppfattningarna. Det centrala är kunskapen om att det finns 

skillnader mellan dessa parter, och att en strävan mot att minimera dessa skillnader ständigt finns i 

företagets medvetande.82 

3.4.1.4 Analys 2: Kunskap 

Detta steg påminner om (Analys 1), skillnaden är att istället precisera hur mycket kunskap man 

besitter om de olika faktorerna. Detta moment är precis som föregående del, beroende på vem som 

tolkar. Förhoppningen är att få en så bred och djup analys genom att involvera flertalet parter i 

analysen. Teorin förespråkar att man definierar dessa faktorer med flaggor (A, B, C) för att skilja på 

nivån av kunskap mellan dessa.83  

I likhet med Analys 1: Betydelse, är det även önskvärt att integrera Analys 2: Kunskap i 

omvärldskartan. Detta kan enkelt genomföras med att beskriva nivån av kunskap med var faktorn 

placeras i omvärldskartan i förhållande till x-axeln. För att försöka precisera nivå av kunskap kommer 

denna att mätas utifrån uppfattad kunskap gentemot önskad kunskap.  
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3.4.1.5 Sammansmältning 

Här är syftet att erhålla slutsatser om eventuella informationsluckor, informationsflöden och 

informationsöverflöd. Meningen är att de två tidigare skall sammanfogas i en gemensam karta.84   

Detta utförs även i denna studie, då med ett annat utseende som tidigare förklarats då den är 

integrerad i omvärldskartan. Genom denna åtgärd skapas en mer informativ omvärldskarta som 

ytterligare förklarar de olika faktorerna. 

3.4.1.6 Informationssökning 

De olika informationsluckor som framträtt under tidigare analys skall försökas täppas igen.85  

Vidare informationssökning kommer endast att rekommenderas och ej att utföras. Anledningen till 

detta är att författarna lägger vikt vid konkreta tips för agerande och disponerar resurser till att 

motivera dessa istället för att utföra dem. 

3.4.1.7 Affärskarta 

Affärskartan är en illustration av de sex första delarna i omvärldsanalysen. Utgångspunkt blir själva 

kärnan som studeras, i författarnas fall VillaService, som sedan omgivs av de faktorer som 

lokaliserats. 

Affärskartan genererar en bild av affärsförutsättningarna och rekommenderas att illustrera med en 

faktor x modell. Fördelarna med denna modell är således funktionen att övergå från ett statiskt läge 

till ett processläge.86 Någon faktor x modell används emellertid inte i denna studie, utan istället har 

en alternativ modell använts som konstruerats av författarna. Detta då författarna anser att den 

egna alternativa modellen är enklare att förstå.  

Det bör nämnas att författarna väljer att kalla kartan för omvärldskarta och inte affärskarta. 

Anledningen är således en uppfattning om att namnet passar bättre för vad illustrationen i denna 

studie visar på, nämligen omvärldsfaktorer. 

Något som är viktigt att ta hänsyn till i denna studie är bristen på historia angående tjänsten. Då 

tidigare data ej kan beskrivas, blir det svårare att analysera samt prognostisera vad som kommer.  

För denna lansering känns en enklare omvärldskarta tillräcklig, och kommer att generera bra 

förutsättningar för både utformandet och lanseringen. Nedan illustreras omvärldskartans tänkta 

utseende med hänsyn till de resonemang som nämnts tidigare. 
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Figur 3, Illustration av grundtanken bakom en egenupprättad omvärldskarta 

Genom denna illustration kan information erhållas av två olika faktorer, Melins och någon 

fotbollsklubb. Det bör även nämnas att detta är två hypotetiska faktorer för att beskriva 

illustrationen. 

Melins – Har företaget förhållandevis god kunskap om(positiv position på x-axel). Denna faktor är av 

stor betydelse då den innehar tre prickar som med dess färg(rött) symboliserar grad av betydelse av 

denna. 

Fotbollsklubb - Besitter företaget relativt låg kunskap om(negativ position på x-axel). Betydelsen för 

denna beskrivs med två prickar(medel) . 

(Prickarnas färg) – Symboliserar risk/möjlighet där rött är risk och grönt möjligheter. Om dessa skulle 

beskrivas med blå färg så kan risk/möjlighet inte särskiljas. Om prickarna ej infinns så kan uttalande 

om nivå av betydelse inte beskrivas. I samband med prickarnas antal (nivå av betydelse) ökar, blir 

färgen mer påtaglig, detta för att ytterliga kommunicera visuellt. 

Underkategorier – Faktorerna kommer även att beskrivas under kategorier där de kan tänkas passa 

in. I detta fall kan fotbollsklubben ses som en leverantör medan Melins skulle rubriceras som en 

konkurrent eller potentiell etablerare. I den slutgiltiga modellen kommer kategorier att tydligt 

framgå. 

Om analysen bidrar med många olika faktorer kan omvärldskartan i sin tur uppfattas som grötig, inte 

minst om varje enskild faktor skall illustreras med en bild. Valet blir därför att inte visa dessa med 

bilder, utan istället försöka strukturera upp omvärldskartan enligt ovanstående förslag på 

omvärldskarta. Pilar som annars är vanligt för att beskriva vad som påverkar vilket, kommer även att 

utelämnas då alla skulle peka mot centrum (VillaService). Visserligen kan de olika faktorerna påverka 

varandra, men sådan analys är inte tänkt att genomföra i denna studie. Beskrivningarna och 

motiveringarna handlar således om hur dessa påverkar eller kan tänkas påverka tjänsten VillaService. 

3.4.1.8 Handling 

Det bör inledningsvis poängteras att denna handlingsprocess inte är samma som den som benämns 

handling i modellen för tjänstelansering. Denna handlingsprocess syftar endast till handling under 

omvärldsanalysen.  
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När all analys är klar så är det hög tid för företaget att agera utöver det som framkommit.87 Även om 

denna del interagerar med omvärldsanalysen, så upplever författarna att denna korrelerar med den 

övriga handlingen. Studien har som tidigare nämnt inte syfte att analysera detta, utan snarare att ge 

konkreta förslag för optimera senare handlingsarbete. 

3.5 Kontinuerliga processer 

Detta avsnitt syftar till att diskutera de fyra olika kontinuerliga processer som tidigare nämnts. Dessa 

upplevs av författarna som kontinuerliga och förlöpande under hela tjänstelanseringsprocessen. 

Likväl planeringen skall dessa mynna ut i konkreta förslag som önskas vara givande för Egeryds inför 

denna lansering. Dessa kommer sedan att analyseras med hjälp av insamlad teori, däremot kommer 

dessa att delas upp, och använda olika delar av empirin. Kreativitet och tjänsteutvecklingen kommer 

att analyseras utefter internempiri, där Egeryds och Per Egeryd (VD) kommer att agera 

ursprungskälla. Marknadskommunikationens analys kommer att till stor del grunda i den empiri som 

insamlats utifrån de potentiella kunderna som intervjuas (extern empiri). Slutligen kommer 

kundfokus bygga på en jämförelse mellan den interna (Egeryds) och den externa (potentiella 

kunderna/respondenterna) empirin. Hur detta kommer sig, tydliggörs nedan, i de teoretiska 

diskussionerna.  

3.5.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikationen syftar till ett främjade arbete mot kund. Denna kommunikation beskrivs 

i studien som en kontinuerlig process som löper över hela tjänstelanseringsprocessen, och således 

påverkar lanseringsarbetet oupphörligt. Att känna till målgruppen och deras önskemål är a och o för 

att upprätta god marknadskommunikation. Om verksamheten inte känner till kundens önskemål så 

spelar budget, utseende och planering mindre roll.88  Då fokus för tjänstelanseringen av VillaService 

ligger på planering, kommer marknadskommunikationsavsnittet riktas mot planeringsstadiet. 

Hur? och varför? marknadskommunikationen skall genomföras, är två centrala frågor att ta ställning 

till för att lyckas bedriva ett effektivt kommunikationsarbete. Det finns många olika faktorer som kan 

beskrivas under marknadskommunikation, därav valet av rubrik på den kontinuerliga processen. 

Anledningen till detta är viljan att enkelt kunna illustrera den kontinuerliga processen i den 

egenupprättade modellen, vars grund illustrerades under 3.1 Introduktion. Marknadskommunikation 

har därför tilldelats en rubrik med samma namn, då en stor mängd faktorer som kan ses som viktiga 

för en tjänstelansering inryms under denna. 

Syftet med denna kontinuerliga process är att involvera kundgruppen i själva tjänsten, och att 

generera en kunskap om hur involverad kundgruppen kan tänkas bli. Marknadskommunikation 

integreras i tjänstelanseringsprocessen, och kan därmed vara svårt att urskilja vad i 

marknadskommunikationen som tillhör planeringen, och vad som inte gör det. För att optimera 

marknadskommunikationen krävs god kunskap om målgruppen89 . Detta poängterar vikten av god 

planering.   
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3.5.1.1 Involvering 

Att förstå hur involverad målgruppen är i en vara eller tjänst, är centralt för att förstå hur kunden 

bearbetar information, samt hur denna agerar beroende på detta. Två huvudtyper av involvering kan 

urskiljas och enligt teoretiska diskussioner är dessa, högt respektive lågt involverade.90   

För att optimera marknadsföringsplanen för VillaService kan det vara relevant att genom empiriskt 

material försöka analysera hur kunderna placeras (i modellen på nästkommande sida), i förhållande 

till hur involverade dessa är. Anledningen är att genom att placera målgruppen i rätt segment, förstå 

kunden och därigenom optimera tjänsteutbudet. Eftersom målgruppen för VillaService är stor, kan 

segmenteringen av involveringsgrad säkerligen variera beroende på vilken delmålgrupp som tas i 

beaktande. För att kartlägga dessa kan en bredare och mer omfattande undersökning vara av stor 

betydelse. Däremot kan kvalitativa studier av mindre storlek, resultera i en beskrivning av huruvida 

företaget har koll på hur involverad kunden kan tänkas vara eller bli. Därefter kan fördelar respektive 

nackdelar för de olika faserna (lågt/högt involverade) beskrivas för att skapa en bredare förståelse 

för hur kunden bör bemötas gentemot de preferenser som beskrivs i de olika faserna. Vidare skall 

dessa ses som riktlinjer, och bemötas beroende på situationens aktuella utseende. 

Om fallföretaget arbetar med att tidigt involvera potentiella kunder, kan detta troligen skapa ett 

högre engagemang hos dem. Ett högre deltagande tillsammans med engagemanget kan leda till en 

hype om tjänsten, som till största delen sprids mellan kunder genom en s.k. word of mouth effekt . 

Målet innefattar inte bara att lokalisera nivå av involvering hos olika potentiella kunder, utan målet 

är också att involvera dem genom att låta dem delta i utformningen och utveckling av tjänsten. Detta 

korrelerar då starkt med två andra kontinuerliga processer som benämns kundfokus och 

tjänsteutveckling. Detta då utgångspunkten blir kunden (kundfokus) i utformnings- och 

utvecklingsarbetet (tjänsteutveckling). 

När en kund är engagerad kommer denna att söka information som resultat av en oro relaterat till 

vad tjänsten genererar. Produkter eller tjänster som hos kunder tenderar att generera i hög 

involvering, är högtkostnadsprodukter som ej konsumeras i ett frekvent beteende.91  

Låg involvering är aktuell när konsumenten har möjlighet att välja bland ett flertal liknande 

produkter. Detta stadium präglas av en bekvämlighetskänsla för kunden, då denna prioriterar 

flertalet andra beslut som inte relaterar till produkten eller tjänsten.92  

Nedan följer Fills modell som beskriver strategier beroende på olika nivåer av engagemang, som 

kommer ur graden av involvering.93 
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Figur 4, Illustration av strategi beroende på involveringsgrad 

Det bör även nämnas att hög respektive låg involvering inte är ett statiskt tillstånd. Kunder kan byta 

tillstånd tack vare att deras erfarenhet ökar och att deras uppfattade risk sjunker.94    

Att illustrationen inte beskriver en word of mouth effekt under kategorin (högt involverade) kan 

diskuteras. Bara för att individen självmant vill söka information då den är högt involverad, så borde 

word of mouth påverka hur och vart denna söker information.  

Kontentan av marknadskommunikationens användning för VillaService planeringsarbete kan 

sammanfattas enligt följande punkter: 

• Lokalisera kundens grad av involvering 

• Visa hur kunden kan komma att uppfatta marknadsföring som resultat av detta 

• Ge underlag för att låta kunden vara delaktig i processen (tjänsteutveckling) 

• Att genomgående framhäva och genomsyra verksamheten med kundfokus 

3.5.2 Kreativitet 

Att vara kreativ för att främja utveckling, bli bättre än sina konkurrenter och få fram något som gör 

företaget och dess tjänster unika är behövligt. Framför allt nu när samhället i övrigt förändras i 
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alltsnabbare takt. Innovation har med detta blivit ett vanligare uttryck, och något som många företag 

försöker lyfta fram i sitt arbete. Emellertid är det inte lika enkelt som det kan verka.95  

3.5.2.1 Svårigheten med innovation 

I dagens samhälle som genomsyras av hastiga förändringar som sker ständigt, står företag inför en 

utmaning av diskontinuerlig innovation. Diskontinuerlig innovation innebär inte att företagen brister i 

sitt tänkesätt att vara innovativa, men att de agerar på en plattform som är täckt av en relativt 

förutsägbar matta. Då skiften äger rum gällande teknologi, marknadsmiljö etc. gäller det att utnyttja 

dessa på rätt sätt, för sådana skiften skapar nya förutsättningar för företagen. Det är i regel yngre 

individer som presterar bättre, då de inte behöver anstränga sig för att lära sig nya knep eller lägga 

sina gamla på hyllan. Att handskas med dagens förhållanden är för äldre etablerade individer en stor 

strategisk utmaning, och för yngre entreprenörer en stor rik möjlighet.96   

En reflektion finns i vilken utsträckning medarbetare inom Egeryds delar värderingen om att 

människor är en resurs, och inte en kostnad. Det är en intressant tanke som är värt att ha i åtanke. 

Det gäller att utnyttja alla resurser på bästa möjliga sätt. Engagemanget och drivkraften som unga 

individer besitter kan och bör utnyttjas.97  

Jan Carlzon med en framgångsrik ledarkarriär på bl.a. SAS gjorde ett utlåtande som löd enligt 

följande: 

”Vi alla har olika egenskaper – men de är lika mycket värda! Var och en kan sitt – men på ungefär 

samma nivå och med samma absoluta värde!”98  

3.5.2.2 Utveckla nya innovationsförmågor 

Organisationer måste våga experimentera, imitera, forma eller i annat fall lära sig nya 

entreprenörsbeteendemönster. Detta för att lyckas utveckla förmågor att handskas med 

diskontinuerliga skiften. Dessa förmågor skall vara strategiskt funktionella över ett långsiktigt 

perspektiv.99   

Egeryds utformar i dagsläget tjänsten VillaService som inom kort skall lanseras. Detta ser författarna 

som nytt och aktuellt, då de vänder sig mot en ny målgrupp. Detta då Egeryds inte heller ser några 

andra aktiva aktörer som riktar en tjänst av denna typ mot just villaägare. Är detta då innovativt i sig? 

Detta är enbart författarnas reflektioner och tankar som framkommit efter första mötet med Per och 

Johan. Vidare ställningstaganden, påståenden och diskussioner förs senare kring detta i analysen för 

att ge svar på hur innovativ denna tjänsteutformning och lansering verkligen är.  

Tjänstelanseringen kan tänkas framgångsrik på förhand, men författarna såg redan inför studien en 

risk i att inte känna till intressenivån bland villaägare. Resultatet av lanseringens kan tänkas bli 

misslyckas om intresset inte finns i den omfattning som Egeryds påstår. Även denna reflektion 

kommer undersökas empiriskt och längre fram analyseras.  
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Gällande andra aktörer finns det emellertid några som ger ett anbud på lite annorlunda tjänster som 

delvis kan likna VillaService. Exempelvis erbjuder Villaägarna ett brett sortiment av förmåner som är 

eftertraktade av kunder . Bland annat har de hög expertis inom de allra flesta områden, som 

kostnadsfritt kan kontaktas via telefon för rådgivning vid eventuell problematik . Härmed får du som 

villaägare inte praktisk hjälp på plats, utan endast hjälp på distans via telefon.100  

VillaService skall innefatta både hjälp på plats och hjälp på distans om så behövs.    

3.5.3 Tjänsteutveckling 

”…utvecklingen sker från ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer 

differentierat.”101  

Tjänsteutveckling kan diskuteras utifrån en bred ansats där reflektionerna anknyter till både 

utveckling av ny tjänst, likväl att utveckla en befintlig. Att utveckla en ny tjänst skall generera ett 

erbjudande som inte tidigare varit befintligt på marknaden.102   

Tjänsteutveckling behandlas som en kontinuerlig process och anses upprepa sig själv. Bara för att 

något är kontinuerligt behöver det inte betyda att ser likadant ut hela tiden. Tanken är snarare att 

utveckling ständigt skall infinnas, och läggas vikt vid. Enligt teorin kan utvecklingen beskrivas i olika 

faser för att underlätta utvecklingsarbetet. 

Tjänsteutveckling kan beskrivas med en modell som illustrerar processen i fyra separata steg. Dessa 

är idéfasen, projektbildningsfasen, utformningsfasen och implementeringsfasen.103   

Genom att analysera dessa kan identifikation av vart VillaService befinner sig urskiljas. Denna 

position kan sedan utnyttjas för att lokalisera vad som bör göras för att optimera tjänsten.  

Problematiken med att utgå från en modell är de konstruerade riktlinjer som finns för denna. Detta 

torde då kunna hämma kreativiteten. Förhoppningsvis kan detta undvikas, då den gemensamma 

modellen (tjänstelanseringsteorin) för VillaService bygger på flera komponenter än bara 

tjänsteutvecklingen. Det är således ett medvetet val att inte reflektera alldeles för mycket utanför 

denna modell.  

 

Figur 5, Illustration av en tjänsteutvecklingsprocess 
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 Idéfasen – Idén som grundar det kommande utvecklingsarbetet. Idé syftar till en central 

tanke, som skall vara grundläggande för skapandet eller vidareutvecklingen av en tjänst. 

Teorin förespråkar att idéers uppkomst bör ske formellt och ordnat för att lyckas producera 

utvecklingsvänliga tjänster.104  

Idéfasen kan tänkas prägla ett kreativt angreppssätt för att främja nytänkande och 

innovation. Kundfokus och marknadskommunikation kan även vara centralt för att främja 

idéer som i sin tur besvarar kundens förväntningar och behov. 

 Projektbildningsfasen – Skapa en projektgrupp som skall framställa tjänsten. Gruppens syfte 

är att utveckla tjänsten, även att identifiera en passande organisationsform för denna.105  

Projektbildningsfasen kan stödjas i den information som framkommer i möten med Egeryds. 

Information som kan vara lämplig är sådan som uppkommer vid omvärldsanalysen samt 

mötet för att planera den strategiska grunden för VillaService. Med denna 

bakgrundsinformation torde lämplig organisationsform vara lättare att identifiera.    

 Utformningsfasen – Denna syftar till själva utformandet av tjänsten. Här poängterar teorin 

vikten av att genomföra detta strukturerat. Utformningen kan vara väldigt tidskrävande och 

omfattande.  Här skall värdet för kunden beskrivas, d.v.s. hur tjänsten skall tillgodose 

kundens behov.106   

Slutligen i detta steg är tjänstesystemets upprättning. Det sistnämnda steget syftar till 

konstellationen av ”…kunder, medarbetare, fysiska och tekniska resurser samt 

organisationen”107 som krävs för att förverkliga själva tjänsten.    

Återigen återkopplar teorin till att sätta kunden i fokus, vilket poängterar synsättets 

betydelse . Ytterligare kan en avstämning genomföras för att analysera förutsättningarna för 

lansering av tjänsten.  

 Implementeringsfas – Detta beskriver handlingen. Denna aktivitet utförs simultant med 

marknadsföringen. En tjänst skall ej tillhandahållas avskärmat från företagets tidigare utbud. 

Det är centralt att integrera nya tjänster i redan befintlig verksamhet.108  

Tjänsteutvecklingen kommer att beskrivas som en kontinuerlig process som är aktiv simultant med 

marknadsföringsstrategin. För övrigt kan det vara värt att nämna att idéfasen, upplevs av författarna 

befinna sig innan själva planeringsstadiet av tjänstelanseringsprocessen. Detta trots att tankar och 

reflektioner rörande planering säkerligen kan uppkomma i denna fas. 

3.5.4 Kundfokus 

Att utgå från kunden och dennes perspektiv är något som framhävs i flertalet teorier. Så är fallet 

även i denna undersökning, och därför utgör kundfokus en av de fyra kontinuerliga processerna i den 

egenupprättade modellen av en tjänstelanseringsprocess.  

                                                           
104

 (Gottfridsson, 2001, s. 24) 
105

 (Gottfridsson, 2001, s. 27) 
106

 (Gottfridsson, 2001, s. 28) 
107

 (Gottfridsson, 2001, s. 29) 
108

 (Gottfridsson, 2001, s. 30) 



42 
 

Kundfokus är en teori som hade en föregångare med ledningen som utgångspunkt för 

organisationens handlande. Den traditionella kartläggningen av organisationens synsätt utgick med 

andra ord från ledningen. Detta kom sedan att förändras för att vidta ett utseende där pyramiden 

vrids 180 grader för att istället utgå från kunden.109
    

  

Figur 6, Illustration av två olika marknadsföringssynsätt 

För att illustrera vikten av kundfokus förs en diskussion runt marknadsföringskonceptet. Detta 

koncept vilar på fyra pelare: Målmarknad, kundbehov, integrerad marknadsföring samt vinning 

genom kundtillfredsställelse. Nedan utförs en lite mer ingående beskrivning av respektive pelare, för 

att skapa en djupare förståelse.110 

3.5.4.1 Målmarknad 

Det bästa sättet för ett företag kan välja ut sin målmarknad, är genom att ta det försiktigt och 

noggrant. De kan därmed förbereda och skräddarsy ett lämpligt marknadsföringsprogram.111   

Egeryds har redan en mall för hur tjänsten VillaService skall vara utformad. Tjänsten i sig vänder sig 

till villaägare och på så vis är målmarknad och målgrupp redan definierad. Hur de gick till väga under 

denna process går denna studie inte djupare i, utan Egeryds tanke var att expandera och försöka inta 

en ny marknad. 

3.5.4.2 Kundbehov 

Även om ett företag lyckas definiera sin målmarknad är det ändå risk för att de misslyckas att på ett 

korrekt sätt förstå kundernas behov. Det är inte lätt för företag att förstå kunders behov och viljor. 

Vissa kunder är dessutom inte medvetna om vissa behov som de har, eller så kan de inte tydligt 

uttala dessa. Alternativt att de väljer ord som är svårtolkade, t.ex. om kunden säger att de söker en 

produkt som ”inte är alltför dyr”, ”kraftfull” eller ”snygg”, vad menas egentligen med det? Säg att 

kunden skall köpa en bil och ställer frågan ”Jag skulle vilja köpa en bil som inte är alltför dyr”. När en 

sådan fråga ställs av kunden, måste det undersökas vidare. Det går att urskilja fem olika varianter av 

behov.112  

Nr. Behovsvariant Förklaring 
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1. Angivna behov Kunden vill köpa en inte alltför dyr bil 
2. Faktiska behov Kunden vill köpa en bil vars användningskostnad, inte det initiala 

priset, är låg 
3. Icke angivna behov Kunden förväntar sig god service från firman 
4. Glädjande behov Kunden skulle vilja få med sig en karta som visar vägarna på köpet 
5. Hemliga behov Kunden vill upplevas som en förståndig konsument av sina vänner 
 
Tabell 3, Förklaring av de fem varianterna av kundbehov 

Eftersom tjänsten ej tidigare lanserats och konstellationen upplevs ny är villaägarnas behov oklart. 

Därför kan det vara lämpligt att en medvetenhet finns, gällande att vi alla är olika i sättet att vara, vi 

har olika intressen, preferenser, behov och förväntningar. För att Egeryds skall ta reda på hur detta 

förhåller sig, kan det tänkas kräva en bred enkätundersökning med en stor omfattning riktad mot 

populationen villaägare.   

3.5.4.3 Integrerad marknadsföring 

Integrerad marknadsföring är ett resultat som uppnås då alla organisationens delar arbetar 

tillsammans för att tillfredsställa kundens intresse. Emellertid är det inte alla anställda som är 

tränade eller motiverade att arbeta för kundens bästa.113  

Integrerad marknadsföring tar form på två nivåer:  

1. De varierade marknadsföringsfunktionerna måste arbeta åt samma håll. 

Marknadsföringsfunktionerna innefattas av försäljningsstyrka, reklamteam, serviceteam, 

produktansvariga och de som undersöker och forskar inom marknadsföring. Alla dessa 

funktioner måste ställas med utgångspunkt från kundens perspektiv. 

  

2.  Samtliga organisationsdelar måste ha samma positiva syn på marknadsföring och sättet att 

utöva det på; de skall ”tänka som kunden”.   

Det finns en vetskap hos författarna om hur vitalt det interna perspektivet, är för det slutgiltiga 

resultatet av en marknadsföring. Med det interna perspektivet menas de ramar som utgörs av 

företaget. Dock är inte det interna perspektivet som utgör fokus under denna studie. Istället ligger 

prioriteten på att upprätta en marknadsföringsstrategi för tjänsten VillaService genom att fokusera 

externt utifrån kundens perspektiv och föra en marknadsundersökning som innefattar bl.a. en 

omvärldsanalys. Detta för att införskaffa en uppfattning om hur situationen och miljön som 

omfamnar Egeryds och tjänsten VillaService ser ut.   

3.5.4.4 Vinning genom kundtillfredsställelse 

Det huvudsakliga syftet med en marknadsföring är att bidra i organisationers arbete för att uppnå de 

uppsatta målsättningarna som finns. Beroende på vilken typ av organisation det är finns det olika 

målsättningar. För privata firmor är det i regel lönsamhet som är det primära målet, medan ideella 

och offentliga organisationer arbetar för att överleva och inkassera kapital som kan nyttjas i ett 

användbart syfte. När privata firmor har lönsamhet som målsättning ska de inte sikta på lönsamhet, 

utan istället inkassera lönsamhet genom att uppnå kundtillfredsställelse. Därmed erhålls pengar 

                                                           
113

 (Kotler, 2000, s. 22) 



44 
 

genom att organisationen lyckas tillfredsställa kunders behov mer framgångsrikt än sina 

konkurrenter.114   

Även om Egeryds kommit upp med idén till VillaService och tror sig erbjuda en bra tjänst, är det av 

stor betydelse att kontrollera detta genom att presentera tjänsten för kunderna. Detta skall äga rum 

innan lansering för att inte spilla eventuella resurser i onödan, vilket kan inträffa om det skulle visa 

sig att tjänsten inte alls stämmer överens med vad kunden vill ha. Det vore trist för Egeryds om det 

visade sig vara så. Det behöver inte gå så långt, men säg att det finns ett intresse av VillaService 

bland villaägarna. Dock är tjänsten inte riktigt utformad på det sätt som kunden hade hoppats, och 

därför blir tjänsten inte fullt så attraktiv i kundens ögon. Genom att utgå från kunden, ta till sig vad 

kunden säger, och efter detta utforma tjänsten elimineras därför ett flertal risker. 

3.6 Utvecklad illustration av tjänstelanseringsprocessen 

En mer utvecklad illustration av en sammansättning av de använda teorierna följer nedan. 

Illustrationen är en egenupprättad modell som upprättats utifrån alla ovannämnda teorier. Karaszis 

tjänstelanseringsteori utgör en teoretisk tyngd och bas, som kompletterats med de andra använda 

teorierna. Samtliga teorier är placerade under planering och kontinuerliga processer, då fokus ligger 

på dessa. Som nämnts tidigare ligger fokus på planering även för de kontinuerliga processerna. 

  
 
Figur 7, Illustration av en egenupprättad modell av en tjänstelanseringsprocess med de använda teorierna integrerade 

3.7 Teoriernas fortsatta funktion i denna studie 

Härunder följer teoriernas fortsatta funktion i denna undersökning. Strukturen förs enligt samma 

mall som referensramen. Därför inleds Planering och teorierna som innefattas, för att sedan övergå 

till Kontinuerliga processer och förklara hur de teorier som berör detta vidare används. 

                                                           
114

 (Kotler, 2000, s. 23) 



45 
 

3.7.1 Planering 

Planering utgör ramen inom denna undersökning. Samtliga teorier är förankrade till detta stadium, 

och fokus ligger därmed på detta. Tidsanvisningarna beskriver att det finns en dåtid och en framtid, 

samt visar att planeringen upplevs som aktuell tid där studien har fokus. Processen anses inte vara 

återkommande i någon slags loop, då den hela tiden kan komma att ändra utseende beroende på 

utfall och omvärldsförändringar. Nedan beskrivs de två huvudsakliga teorierna för planering, samt 

hur dessa kommer att användas framöver i denna studie. 

3.7.1.1 Strategisk plattform och planering 

Denna kommer att användas för att utgöra grundläggande material för empirisk datainsamling för 

identifierandet av faktorer som kan tänkas påverka VillaService. Detta skall i sin tur inledningsvis 

användas för att optimera tjänstens struktur för att främja alla inblandade parter, då huvudsakligen 

kunden. Denna grund skall även främja ett fortsatt arbete med kund för att tillgodose dennes 

önskningar. Vidare lägger denna plattform grunden för omvärldsanalysen/omvärldskartans 

utseende. 

3.7.1.2 Omvärldsanalys/Omvärldskarta 

 Denna kommer att användas för att illustrera VillaService omgivning, vilka hot och möjligheter som 

existerar, och vilka faktiska och potentiella konkurrenter samt typer av samarbetspartners som kan 

identifieras. Som tidigare poängterat, analyseras detta utifrån hur dessa faktorer påverkar tjänsten 

VillaService och inte varandra. 

3.7.2 Kontinuerliga processer 

I den utvecklade illustrationen av tjänstelanseringen av VillaService, existerar fyra kontinuerliga 

processer. Dessa är fortlöpande över hela tjänstelanseringsprocessen, och är därmed inte bunden till 

någon särskild tidsfas (dåtid, aktuell tid eller framtid). Nedan beskrivs de fyra kontinuerliga 

processerna, och dess fortsatta funktion i denna studie. 

3.7.2.1 Marknadskommunikation 

Detta kommer användas för att ta reda på vilken grad av involvering som kan lokaliseras hos 

målgruppen. Under arbetet med detta tas hjälp av de riktlinjer som teorin förespråkar beroende på 

kundens nivå av involvering.  

3.7.2.2 Kreativitet 

Detta kommer användas för att ta reda på hur Egeryds bör agera för att vidhålla en hög kreativitet 

med fokus på planeringsarbetet. Vilka innovativa förmågor som kan identifieras, och hur dessa kan 

utnyttjas. Även analysera vilka svårigheter med detta som kan uppstå, och hur dessa kan kringgås. 

3.7.2.3 Tjänsteutveckling 

Vilken fas befinner sig Egeryds i, och vilka utföranden bör vidtas genom detta för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för vidare arbete med tjänstelanseringen, och dess fortsatta utveckling. 

3.7.2.4 Kundfokus 

Detta kommer användas för att ta reda på om det som kunden efterfrågar överensstämmer med vad 

Egeryds tror att kunden vill ha. Även för att vidare genom intervjuer ge en hint om ett intresse av 

VillaService finns hos målgruppen, och hur stort detta i så fall är. Teorin skall även ligga till grund för 

utgångspunkten vid extern informationsinsamling om vad kunden har för behov, men också intern 

informationsinsamling om vad Egeryds har för syn på tjänstelansering och dess tillvägagångssätt. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt dokumenteras insamlat empiriskt material som erhållits och tolkats genom utförda 

semistrukturerade intervjuer, möten samt intern diskussion baserad på befintlig kunskap inom 

problemområdet. 

 

4.1 Insamlad empiri med ändamål att skapa en god strategisk 

plattform för tjänsten Villaservice. 

Deltagare: Oskar Andersson, Alexander Wikdahl, Per Egeryd, Lars-Gunnar Solin, Håkan Pettersson 

Datum: 2009-12-04 

Tid: 13:30 – 15:30 

Plats: Egeryds kontor/Stubbengatan 2 

 

Syftet är att med denna grund lokalisera kritiska moment i utformningen av tjänsten VillaService, för 

att sedan utföra en omvärldsanalys/omvärldskarta som lokaliserar betingade faktorer mot denna. 

Egeryds har valt att separera tjänsten från verksamheten och låta VillaService vara självgående. 

Tjänsten är tänk att brygga leverantörers erbjudanden mot kund, på ett förmånligt sätt. Att 

förverkliga detta kräver en instans som knyter ihop dessa parter, denna har kommit att kallas 

avtalsansvarig. Utifrån denna information kan VillaService ses som ett system eller nätverk som 

agerar ”spindel i nätet” för att möjliggöra att rätt erbjudande från leverantör tillmötesgår kundens 

önskningar, erbjudanden. Systemet är tänkt att till största del vara webbaserat, men även bemöta 

kundgrupper med mindre IT-vana, på ett mer traditionellt sätt. Ett sätt att bemöta kundens önskemål 

kan vara att tillåta önskemål via en webbaserad önskemålsfunktion, dvs. låta kunden önska 

erbjudanden genom hemsidan. 

Förhoppningen är att genom separationen mellan tjänsten och Egeryds, kunna implementera detta 

system utanför Örebro/Lindesberg området.  

Den strategiska grunden kommer att bygga på sex olika faktorer för att utföra tjänstelanseringen. 

Dessa är Egeryds (idéskapare), systemet (Villaservice), leverantörer/partners, avtalsansvarig, kund 

och erbjudandet (tjänster och produkter). 

Förhållandet mellan leverantörer, erbjudandet, avtalsansvarig samt kund är ytters dynamiskt. 

Anledningen är vikten att tillgodose kundens faktiska önskningar. Här kan marknadskommunikation 

vara ytterst lämplig att tillämpa ty stärka kommunikation mellan kund och leverantör. Kreativiteten 

kommer att speglas i upprättandet av tjänsten men även i vad som erbjuds från leverantör till kund. 

Tillförlitlighet är ett centralt uttryck för att skapa förtroende hos kund. För att uppnå detta är tanken 

att knyta kontakter med närliggande och igenkännande leverantörer. Om kunden känner igen 

leverantörerna bör detta skapa en känsla av trygghet.  

4.1.1 Kritiska faktorer 

Systemet (tjänsteutvecklingen) – Konstruera ett främjande nätverk/system. 

Erbjudandet – Erbjud rätt produkt/tjänst. 
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Kunden – Möjliggör tjänsten. 

Avtalsansvarig – Knyter samman leverantörer med kunden. 

Leverantörer – Möjliggör utbud till kund. 

Kommunikationen – Kundfokus, marknadskommunikationen. 

Utefter ovanstående information kommer omvärldsanalysen/omvärldskartan att diskuteras. De 

kritiska faktorerna poängteras därav som grund och riktlinjer för hur en relevant och givande 

omvärldsanalys/omvärldskarta kan upprättas. 

4.2 Information om Egeryds och VillaService genom intervju med Per 

Egeryd 

Inledningsvis presenteras Per Egeryd som person för att läsaren ska få en bild av hur han är och lite 

bakgrundinformation om hur han kom in i fastighetsbranschen osv. Därefter följer information om 

Egeryds verksamhet och Pers syn på olika centrala begrepp för denna studie. 

4.2.1 Information om Per Egeryd 

Per Egeryd är en 37-årig man som lever ihop med sin fru och sina två barn på fem respektive tio år. 

De bor i en villa i en av Örebros östra stadsdelar Almby. Han har vuxit in i fastighetsbranschen, då 

Pers egen far startade upp Egeryds. I och med detta har Per successivt lärt känna företaget under 

hela sin uppväxt. När Pers far dog 1994, tog Per över företaget och positionen som VD. Vad som är 

anmärkningsvärt är att han vid denna tidpunkt endast var 22 år gammal. Hans huvudsakliga 

arbetsuppgifter berör förvaltning och utveckling av fastigheter.  

4.2.2 Dagens Egeryds 

Egeryds består i dagsläget av 26 anställda, varav fem i Lindesberg och resterande i Örebro. Dessa har 

anställts på olika sätt. Egeryds rekryteringsmetoder varierar där vissa har headhuntats eller 

handplockats, medan vissa fått anställning via annonsering osv. Oavsett rekryteringsmetod har alltid 

det slutgiltiga mötet genom anställningsintervjun fått avgöra huruvida personen skall anställas eller 

inte. Samtliga anställda delar Egeryds värderingar gällande hur verksamheten skall skötas. Vision och 

affärsidé är numera klart och tros genomsyra hela organisationen. Detta kommer som resultat av 

den senaste konferensen som Egeryds höll. Alla uppsatta mål tydliggjordes, och alla var överens om 

dessa. 

4.2.3 Synen på personal och ansvar 

Per värderar personalen väldigt högt, då han ser att verksamheten inte fungerar utan dem. Varje 

person måste finnas på rätt plats och bidra med ”sitt strå till stacken”. Ingen människa har förmåga 

att göra allting på egen hand, utan det handlar om att samarbeta och hjälpas åt. Något som är viktigt 

att belysa är värderingen om att ingen är viktigare än någon annan. Egeryds verksamhet är uppdelat i 

olika grenar, där det finns en ansvarig för respektive gren. När arbetsuppgifter kommer in, fördelas 

dessa ut till olika grenar beroende på vilket ämne det berör. Den ansvarige för grenen delegerar 

senare ut ansvaret till driftig personal som får ansvaret att utföra uppgiften. Utöver detta existerar 

en person som har ansvaret för hur jobben tas in, och därutöver samordna alla delar i ett effektivt 

och smidigt flöde. Alla är inte fastlåsta i sina positioner, utan möjligheten till att mixtra vem som ska 

få ansvara för vad finns.  
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4.2.4 Synen på service 

”Service är för mig när man kommer när någon ropar” 

Som kund vill man också veta vem som kommer. Service handlar därmed även om att känna närhet 

och trygghet. För Egeryds handlar det om samma sak, dvs. att om hyresgäster behöver hjälp, ska 

Egeryds komma och åtgärda problemet. Den tryggheten skall finnas hos kunden. Är problemet akut, 

ska hjälpen komma omgående. Är problemet inte lika akut, utan hjälp kan vänta ett par dagar, så får 

hyresgästen hjälp inom ett par dagar. Egeryds försöker överträffa sina konkurrenter servicemässigt 

genom att vara väldigt lyhörda och ha en hög närvaro.  

4.2.5 Synen på kreativitet  

”Kreativitet, det är ett väldigt spännande ord. Det kan vara ett farligt ord också” 

Med detta menar Per att det ofta kan bana iväg, och sedan är det svårt att hantera. Egeryds försöker 

genomgående finna vägar för att göra företaget mer attraktiva i kundens ögon än andra aktörer på 

fastighetsmarknaden. Dessa vägar skall leda till något eget och unikt som utmärker dem gentemot 

konkurrenter. VillaService är en ny tjänst och ett projekt som har uppkommit efter kreativa idéer och 

handlingar. Under denna tjänsteutformning och även under lansering är det bra att ha med sig någon 

person som till viss del kan bromsa kreativiteten hos de övriga. Detta för att motverka att 

kreativiteten banar iväg och blir ”för mycket”. Egeryds försöker även absorbera information och lära 

av andra. Detta genom att snegla på konkurrenter som existerar för att främst analysera vilka deras 

brister är. I huvudsak handlar det om att se över vad de saknar, och se vad Egeryds kan erbjuda på 

sikt. Detta kan sedan utvecklas på egen hand för att göra Egeryds unika. Emellertid har detta 

eventuellt inte skett i tillräckligt stor utsträckning, då Per anser att Egeryds är dåliga på 

omvärldsbevakning.  

Något som kan tänkas ha hämmat kreativiteten och den innovativa förmågan hos Egeryds är det 

faktum att de är noga med att följa uppsatta ledstjärnor. Dock har dessa en funktion på så sätt att 

om dessa följs, skall Egeryds bli bättre än sina konkurrenter, därav ledstjärnornas existens. 

Personalen är medvetna om detta och gör ett bra jobb. Ett stort engagemang hos personalen är av 

hög betydelse för ett utfall med bra resultat. Per berömmer dem och framhäver vikten av kompetent 

och engagerad personal.  

”Personalen är extremt viktigt för oss, det är där vi lägger mycket kraft och det är väl där vi tror att vi 

kan vara unika då” 

4.2.6 Synen på utveckling 

Även utveckling är för Per väldigt spännande. Utveckling kan ske både vad gäller produkter och 

tjänster, men även utveckling av människor. Det är just utveckling av människor som är mest 

intressant för Per, då han ser att detta kan ha störst genomslagskraft. 

”Utveckla människorna i gruppen för då kommer det andra automatiskt” 

Egeryds är angelägna om att kontinuerligt utvecklas. De har en stark ambition om ständig utveckling, 

vars utfall kommer av att deras sätt att arbeta oavbrutet utvecklas.  

”Man vill vara med och utveckla produkten eller tjänsten om det finns utrymme att utveckla 

individen” 



49 
 

I dagsläget pågår ett utvecklingsarbete för skapande av ett kvalitetssystem som ska generera 

möjligheter att erhålla positiva egenskaper som andra aktörer besitter. Emellertid vill Egeryds nå dit 

på egna vägar och göra detta på personligt sätt för att bli bättre än sina konkurrenter. Det bör 

samtidigt nämnas att ett sådant kvalitetssystem är svårt att implementera i verksamheten och ta till 

sig då det finns inkörda rutiner, men detta skall kunna verkställas. Det finns utöver detta andra 

projekt som är under utveckling som ligger lite latent för tillfället. Precis som Per avslutade kring 

detta: 

”Var sak har sin tid” 

4.2.7 Utveckling av tjänsten VillaService 

Grundidén till VillaService kom Per upp med för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Detta baserades 

på en tanke om att ”köttberget”, dvs. 40-talisterna som sitter penningstarka i sina villor, inte känner 

något intresse att flytta till lägenheter. Således gav det upphov till en känsla om en potentiell 

marknad att inta. Villaägarna skall därmed kunna erbjudas en tjänst och ha samma förmåner som 

boende i hyresrätt. Uppstår eventuell problematik, skall villaägaren på samma sätt som hyresgästen 

kunna nyttja en felanmälan, där en fastighetsjour kommer och åtgärdar problemet. Vad gäller 

utveckling av denna tjänst så kan det nämnas att det fortfarande sprudlar idéer och dessa har nyligen 

sånär landat för att börja ta utformning. Tjänsten är under ständig utveckling och därför uppkommer 

nya idéer även under utformningsprocessen som sker i dagsläget. Bland annat är namnet inte helt 

fastställt, utan VillaService kommer eventuellt komma att kallas VillaKortet istället. Förslagsvis kan 

ett villakort vara integrerat i VillaService basabonnemang. Detta då fokus kommer att ligga på 

erbjudanden som kunden skall tillhandahållas. En del av erbjudandet som är rabatterade priser, kan 

då komma att förverkligas genom villakortet. Detta kort erhålls således när en villaägare väljer att 

registrera sig för tjänsten.  

Just nu håller Egeryds bland annat på och söker efter en person som skulle kunna passa som 

avtalsansvarig i ledet mellan leverantörer och kunden. Dennes uppgift kommer att vara att samordna 

allting där fokus ligger på erbjudandet, som i sin tur skall vara konstruerat efter vad kunden vill ha.  

VillaService har i begynnelsen utvecklats som en idé i Pers huvud, som sedan har bollats med andra 

för att komma fram med ett bra förslag till utformning. Hittills har det till största del varit 

idésprudlande. Detta börjar dock landa och nästkommande steg börjar ta vid.  

4.2.8 Målgruppens intresse av VillaService 

Intresset kring en tjänst som VillaService tros vara stort. Mycket handlar om hur tjänsten kan komma 

att lanseras. Om det görs på ett förmånligt sätt, kan intresset bli enormt. Det kan det tänkas finnas 

många personer som bor kvar i sin villa trots att de inte har orken att sköta om den. Många kan 

möjligtvis vilja bo kvar i huset för deras barns skull eller för att de själv fått en relation till huset. 

Sedan har inte tiden som krävs att sköta om det, och hålla det i ett bra skick. Bland den yngre 

generationen finns möjligtvis en känsla av att ha exklusiva saker såsom pool, men tänker inte kring 

det faktum att det krävs oerhört mycket resurser att sköta om det, både vad gäller tid, kraft och 

pengar. I och med detta kan det möjligtvis finnas ett stort intresse bland villaägare av en tjänst som 

VillaService. Egeryds har inte i någon större omfattning försökt tagit reda på hur stort intresse som 

faktiskt finns hos målgruppen. För att spekulera kring vilket segment ur VillaService som kunden 

anser är viktigast, tror Per att erbjudandet i form av rabatter är det som de flesta kunderna kommer 

värdesätta framför allt annat.  
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Det finns även en medvetenhet om att intresset kan variera över tid. Även om tjänsten kommer att 

vara tillgänglig över hela året, kan det troligtvis förhålla sig så att intressenivån trappas upp vid 

sommaren då gräsklippning och skötsel av pool är aktuellt. Sådana aktiviteter kommer möjligen 

Egeryds behöva avsätta mest tid för, därav upptrappningen över sommarhalvåret. Upptrappning kan 

även tänkas inträffa kring högtider såsom julhelgen. Exempelvis används mycket el över jul, och 

under denna helg får inga elfel inträffa. Inträffar ett sådant är det svårt att få tag i hantverkare som 

det ser ut idag.  

4.2.8.1 Få intresset växa genom en hemsida 

För att bygga upp intresset handlar det om att hela tiden utveckla produkterna och tjänsterna internt 

och redan från början ha en välutformad, snyggt designad och lättnavigerad hemsida som står klar 

när lanseringen drar igång. 

”Det finns ju en outtömlig utvecklingspotential skulle jag våga påstå” 

På hemsidan ska information förmedlas och uppdateringar föras ständigt. Om en villaägare är i 

behov av någonting skall denne kunna besöka hemsidan och lätt finna det som sökes. Det spelar 

ingen roll om det gäller någon form av hjälp, felanmälan eller se över vilka rabatter som annonseras. 

Allt som ingår i VillaService skall finnas tillgängligt för villaägarna på hemsidan. Det är genom 

hemsidan Egeryds skall involvera villaägarna i tjänsten, och genom denna även kunna reglera graden 

av involvering.  

”Det handlar att skapa intresse kring den här hemsidan”  

När intresset stadgats hos villaägaren bryr sig kanske inte denne om vilket märke det är på 

exempelvis verktyget som användas när hantverkaren åtgärdar något i hemmet. Bara arbetet blir väl 

utfört och till ett tacksamt pris.  

4.2.9 Marknadsföring av VillaService med fokus på hemsidan 

Hemsidan kommer att skapa intresse men skall och kommer att kompletteras. Direktutskick via post 

och annan form av reklam genom media, exempelvis tv och radio kan vara bra metoder. Seriös 

marknadsföring för att följaktligen skapa en seriös bild av tjänsten känns nödvändig. Frågan är hur 

stort kapital som skall avsättas för marknadsföring? Det finns två olika scenarier för hur 

tillvägagångssättet vid marknadsföringen kommer att te sig. Detta beror på om Egeryds väljer att 

springa igång eller smyga igång denna tjänstelanseringsprocess. Antingen springer de igång genom 

att avsätta större kapital på exempelvis radio- och tv-reklam som nämndes tidigare, alternativt 

smyger de igång denna process genom medskick av information om tjänsten genom 

fastighetsmäklare. Dessa för vidare informationen till köpare av villor för att se vilken respons som 

erhålls. Båda inriktningar är intressanta, och vilken som Egeryds väljer är ännu ej bestämt. Det 

handlar mest om finansiella aspekter kring vilket val av inriktning som i slutändan kommer att väljas, 

och detta är ett beslut att ta ställning till längre fram. Det måste undersökas lite djupare först. 

Dessutom är utfallet av en marknadsföringskupp väldigt svår att utläsa på förhand, och därmed kan 

det kännas besvärligt att ta ett beslut om en hårdsatsning på marknadsföring.  

Oavsett vilken inriktning som väljs, kommer hemsidan vara i fokus. Inriktningen är därför ingen 

betydelse gällande syftet med denna studie, och således kommer inget fokus ligga på det finansiella 

som tidigare nämnts. Anledningen till hemsidans fokus under marknadsföringen, är då Egeryds 
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genom marknadsföring vill locka villaägare att besöka hemsidan, som i sin tur lockar villaägarna att 

bli en del av VillaService. Samtidigt finns en medvetenhet om att den äldsta generationen inte är 

alltför bekväm i handskandet med datorer. Mot dessa skulle tv-reklam säkerligen fungera som bättre 

marknadsföringskanal. Möjligen kanske det kan gå att få dem att upptäcka datorn och skapa ett 

intresse för datorn genom tv-reklam.  

4.2.10 Ta in information för att få ut bättre resultat 

På hemsidan kommer villaägarna även ha möjlighet att tycka till om tjänsten. Där kommer de att 

kunna delge sina synpunkter av både positiv och negativ karaktär. Detta för att på så vis bidra till en 

förbättring och utveckling av tjänsten. Hur många som är intresserade av detta är oklart. Det kan 

tänkas variera av naturliga skäl, dvs. de som helt enkelt är intresserade av att tycka till besöker 

hemsidan för att delge sina synpunkter medan de som inte har detta intresse struntar i det. 

Emellertid tycks det finnas ett intresse av att delta i sådana här saker, då olika medier har dagliga 

omröstningar där en stor mängd människor deltar. Tanken är att få denna hemsida levande, där 

saker ska hända som alla får ut något av. Kontinuerligt kommer Egeryds arbeta med att ta in 

information från villaägarna för att utvecklas och få ut bättre resultat i form av en förbättrad 

verksamhet.  

4.2.11 Faror i omvärlden 

Potentiella aktörer kan komma att etablera sig på marknaden. De kan analysera hur Egeryds arbetar, 

plagiera hemsidan och eventuellt utveckla den och göra den ännu mer exklusiv. Om Egeryds vid 

denna tidpunkt har lyckats bygga upp ett förtroende hos kunder genom utbyte av information, 

ständig utveckling i form av innovation mm. ligger Egeryds steget före. Så länge ett gott samarbete 

och relation mellan Egeryds och villaägarna föreligger, borde det finnas goda förutsättningar att 

bedriva verksamheten med bravur. Dock skall en ny aktör som intar marknaden inte ses som en fara. 

Istället skall denna ses som en sporre, något att jämföra mot sin egen verksamhet och nyttja för egen 

utveckling. Därför skall potentiella etablerare ses som en möjlighet snarare än ett hot.   

4.3 Information om villaägarna och deras intressen samt preferenser 

Detta avsnitt inleds precis som för Per Egeryd, med en presentation av respondenterna som 

representerar villaägarna i denna studie. Detta för att åtminstone skapa en liten insikt hos läsaren 

hur de är som personer, hur deras vardag ser ut samt lite bakgrundinformation. 

Första intervjun ägde rum med Christoffer Blomberg. Han är en 24 år gammal man vars främsta 

intresse är fotboll. Christoffer bor tillsammans med sin sambo i en villa i Pålsboda. De har en väldigt 

stor tomt, med både villa, gräsytor, uthus, stall och hästar, och detta är de i behov av. Detta är också 

anledningen till varför de har valt att bosätta sig en bit utanför Örebro. Christoffer känner också att 

lugnet är skönt, att kunna ta en promenad med hundarna och bara känna sig avkopplad och inte 

behöva störas av annat runtomkring. Han arbetar kvällar och jourer omfattande totalt 37 timmar per 

vecka, på ett boende med handikappade ungdomar. Arbetet är tämligen krävande, och Christoffer 

känner sig oftast trött efter en arbetsdag. 

Andra intervjun hölls med 65 år gamla Berith Andersson. Hon har 20 års erfarenhet som personalchef 

och är idag verksam som psykoterapeut och coach. Berith arbetar för tillfället halvtid, då hon tar 

hand om sitt lilla barnbarn den andra delen av sin tid. När hon blivit lite äldre kommer hon gå upp i 

arbetstid igen. Beroende på hur hennes arbetsdag har varit mår hon olika bra. Efter vissa dagar är 
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hon trött, och efter andra pigg. Hennes familj består av Christer som hon bor tillsammans med, och 

har för övrigt även två vuxna söner och sitt lilla barnbarn. Hon bor i en villa i Nasta i Adolfsberg av 

den anledning att hon trivs där, och har också tidigare bott i övre delen av Adolfsberg. Emellan dessa 

boendeformer i villa bodde hon ett litet tag i en lägenhet inne i Örebro centrum, men kände att detta 

inte passade henne. Hon känner att hon vill ha lite utrymme, frihet, att inte ha grannarna alltför tätt 

inpå.   

Tredje intervjun genomfördes med en respondent vid namn Mattias Gregemo. Mattias är en 29-årig 

trebarnsfar som gillar att ha många bollar i luften. Han arbetar som såväl väktare och ordningsvakt 

som behandlingsassistent. Arbetstiden varierar mellan allt från 40 till upp mot 70 timmar vissa 

veckor. Arbetet tar på krafterna, och efter en arbetsdag känner sig Mattias förhållandevis trött i 

huvudet. Mattias bor sedan två år tillbaka i en villa i Närkes Kil för att han trivs i den miljön, och det 

är lagom pendlingsavstånd till Örebro. Han är född och uppvuxen i Dalarna. Bostadsformen villa 

valde han då han ville ha något eget att rå om. Mattias känner även att han vill ha distans till grannar, 

vilket ett boende i villa medför.      

Fjärde intervjun genomfördes i respondenten Jerry Källströms hem. Jerry är en man som precis fyllt 

44 år. Han har under hela sitt liv brunnit för boendefrågor och framförallt gemensamma frågor som 

han arbetat lite med, bl.a. bättre utnyttjandegrad av verktyg för alla i området, som kan vara 

behövliga. Jerry är egen företagare sedan 20 år tillbaka. Han arbetar omkring 30 timmar per vecka, 

och känner att detta är lagom. Han känner sig hyfsat pigg efter en arbetsdag. Jerry bor idag i ett 

radhus på Loka Gränd, Brunnsgärdet i Adolfsberg. Han flyttade in där första april 2009. Dessförinnan 

bodde han i villa på Spindelvägen i övre Adolfsberg. Jerry gillar Adolfsberg och tycker Brunnsgärdet är 

ett väldigt trevligt område med en behaglig atmosfär. Han har tidigare även bott i lägenhet, men 

föredrar eget hus. Detta då det är skönt att kunna kliva ut i en egen trädgård, inte minst för hans 

hundars skull. Ett sådant boende medför en större frihet som Jerry värdesätter. Anledningen till att 

han flyttade från villa till radhus är för att detta är lagom stort enligt hans preferenser.  

4.3.1 Villaägarnas syn på hushållsarbete 

Samtliga av intervjurespondenterna ställer sig positiva till hushållsarbete och tycker inte att det är så 

krävande. Emellertid anser de inte att det är jätteroligt heller, dock är slutresultatet skönt att se, dvs. 

att det blir fint i hemmet.  

”Ja nu har jag en väldigt liten son också, så det är fruktansvärt mycket städning just för tillfället, och 

det är mindre roligt, men ofta är det väldigt trevligt att få göra fint och fräscht hemma och plocka i 

ordning”115 

En del hushållsarbeten är mer roande än andra. Christoffer föredrar att vara ute i trädgården på 

sommaren. Ser avkoppling i att hugga ved och ta hand om hästarna medan städning inomhus är okej, 

men inte jättekul. Jerry är inne på samma spår och tycker inte städningen är jättekul, men det är 

ändå helt okej.  

”Ja det är okej, så här, det handlar mycket om inställning”116 
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Mattias sköter om allting på egen hand och trivs med det. Detta gör han både av nöje och ur 

ekonomisk synpunkt. Samtidigt känner han en press på sig själv vid utförande av hushållsarbete. 

”Ja alltså allt, det mesta hantverk är ju rätt så roligt, man lär sig mycket på det och man utvecklas och 

så där, så att det är ju alltid roligt och hålla på, samtidigt som att det är en press också.”117 

Berith tycker allt hushållsarbete är tacksamt så länge det inte blir så mycket att göra att det skapar en 

stress. I stort finns det inget hushållsarbete som Berith upplever direkt tråkigt, dock börjar hon känna 

sig lite tröttare med åldern och kan i vissa avseenden känna att hon inte klarar av allting. Dessutom 

har hon en åkomma som till viss del begränsar hennes förmåga att klara av allt på egen hand. En del 

tyngre arbeten känner hon därför kan vara skönt att få hjälp med. Även Mattias som enligt ett 

tidigare citat antyder, upplever hushållsarbete som roande i vanliga fall. Men för tillfället då han har 

en liten son som tar upp tid, upplever han att hushållsarbetet kan bli en aning påfrestande, och han 

sätter press på sig själv. Det varierar hur mycket tid respektive respondent avsätter för 

hushållsarbete. Berith avsätter upp mot 20 timmar, Christoffer omkring 10 timmar på vinterhalvåret 

och det dubbla kring sommartid. Jerry avsätter mellan två till tre timmar, och Mattias kan inte sätta 

ett numeriskt värde på hur mycket tid han lägger ned på hushållsarbete. Det framkommer dock att 

det är en hel del. På sommarhalvåret klipper han gräset två gånger i veckan, och städar gör han tre 

till fyra gånger per vecka över hela året.  

4.3.2 Villaägarnas syn på att leja bort arbete 

Alla respondenter förutom Berith känner att den tid de avsätter för hushållsarbete inte är tillräckligt. 

De anser att ännu fler timmar för städning, trädgårdsarbete och dylikt krävs för att hålla huset i det 

skick de vill. Christoffer skulle vilja kunna avsätta mellan 10-15 timmar, Jerry fyra till fem timmar och 

Mattias vet inte riktigt, men mer än vad han gör nu. Samtidigt poängterar Mattias att detta inte är 

möjligt i hans situation nu i dagsläget, med en liten son som tar upp mycket tid som självklart 

prioriteras. Berith är i samma situation med sitt barnbarn som hon prioriterar, och därmed lägger 

hushållsarbete lite åt sidan och även dragit ner en aning på sitt normala dagliga arbete. Hon känner 

samtidigt att hon inte vill leja bort sådant hon klarar av själv, och som hon inte tycker är krävande 

eller känner sig stressad av. Vad gäller Mattias anser han även att det många gånger är ekonomiska 

aspekter som styr. Som tidigare nämndes vill han sköta om hemmet på egen hand och lejer sällan 

bort något arbete. De gånger han behövt hjälp hemma vid bl.a. renovering, har han tagit hjälp av 

vänner och bekanta med vissa snickerier och liknande småjobb. Detsamma gäller för Christoffer som 

tagit hjälp av sin sambos far som besitter kunskaper inom områden som Christoffer ej gör.  

Berith upplever att hon inte klarar vissa arbeten pga. nedsatt styrka genom ålder och sin åkomma, 

och lejer därför bort arbete som är alltför krävande för henne. Hon nämner även att hon inte rår på 

arbeten som kräver kompetens inom avancerad teknologi, vilket hon därför måste leja bort. På 

samma sätt resonerar Jerry, som dessutom tillägger att det finns andra som innehar högre grad av 

kompetens och utbildning för att göra saker på rätt sätt. Gemensamt för respondenterna gäller 

därför att inom de områden de saknar kunskap, måste de ta hjälp vid uppstådd problematik. Dock vill 

inte Mattias leja bort arbete, utan försöker istället ta hjälp av vänner och bekanta i första hand. Detta 

gör han dels för att han uppskattar att utföra arbetet själv då han utvecklas, och dels av ekonomiska 

aspekter. Christoffer har hittills inte tagit hjälp från andra än vänner och bekanta, och försöker även 

han med det i första hand, och understryker även han att priset på en tjänst är styrande. Jerry och 
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Berith däremot kan tänka sig att anlita hjälp. Emellertid har de vid tidigare tillfällen vid anlitande av 

hantverkare, blivit besvikna på deras utförda jobb. Detta då de har gjort något misstag i form av slarv 

i utförandet, ej varit tillmötesgående osv. I Beriths fall anlitade hon för ca sju till åtta år sedan en 

målarfirma som var så pass slarviga att hon skulle ha gjort ett bättre jobb själv. Detta trots att hon 

inte har utbildning inom området. Jerry anlitade i samband med inflyttning i sitt nuvarande radhus, 

en hantverkarfirma som skulle renovera badrummet och även de gjorde ett dåligt jobb. Christoffer 

och Mattias som har tagit hjälp av personer som står dem nära, har inte haft alltför stora 

förväntningar på den hjälp de tagit. Endast att de skall inneha tillräckligt med kompetens för att 

resultatet blir bra, samt att kunna känna tillit till personen. Hittills har de aldrig blivit besvikna på den 

hjälp de fått. 

Samtliga respondenter vill att när de anlitar hjälp skall firman göra ett bra jobb. Det finns ingen 

specifik faktor som villaägarna ser som viktigare än någon annan, utan en firma som anlitas skall 

utstråla och besitta alla egenskaper och funktioner som krävs. Det innefattar bland annat kompetens, 

professionalism, serviceanda, noggrannhet, uppriktighet samt en hög grad av respekt och förståelse 

för att de vistas i en annans egendom, och därmed plockar undan efter sig osv. Mattias tycker även 

att kostnaden för tjänsten skall vara inom ett rimligt intervall. Jerry tycker att det är trevligt om de 

lyckas överträffa hans förväntningar. Christoffer upplever att just detta har hänt honom, då han 

knappt hade några förväntningar överhuvudtaget. Han blev därför positivt överraskad när hans 

svärfar kunde hjälpa honom med mer och på ett bättre sätt än vad han hade förväntat sig. 

Idag ser Jerry att hantverkare har förändrats i sitt sätt att vara. Det är inte alls lika vanligt att 

hantverkare som anlitas älskar sitt arbete, och verkligen går in för att göra ett bra jobb. Han menar 

på att yrkesstoltheten har mättats med tiden. Det är inte lika ofta som du som kund stöter på sådana 

hantverkare numera. 

”Många har oftast inte en yrkesstolthet, det som den gamla skolan kanske hade mera av”118 

Jerry upplever dessutom att hantverkare är väldigt uppbokad, och att det saknas någon form av 

servicecentral, dvs. ett enda ställe att kontakta vid uppstådd problematik. Nu har han problem med 

elen på gästtoaletten som är utan elektricitet. Han har varit i kontakt med ett flertal elektriker, men 

alla är fullbokade. 

”Jag har elproblem på gästtoan. Jag har ingen elektricitet in dit just nu, så jag har hållit på och bråkat 

med flera elektriker, men dom är så uppbokade att dom kan inte komma och kolla en gång”119 

Det är precis detta som Jerry ser som en nackdel som villaägare gentemot att vara boende i hyres- 

eller bostadsrätt. Det finns ingen central förvaltning som kommer och åtgärder problem som 

uppstår, utan du står själv och ansvarar för detta. 

4.3.3 Samband mellan tid och uppstådd problematik 

Samtliga respondenter förutom Mattias har svårt att föreställa sig ett samband mellan uppstådd 

problematik och en specifik tidpunkt. Bara Mattias har upplevt detta, och de övriga kan därför inte 

påstå att något sådant mönster existerar. Dock kan de se sig själva behöva mer hjälp vid vissa 

tidpunkter på året. Christoffer har en stor tomt som behöver skötas om, och anser att under 
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sommarperioden uppgår tiden för hushållsarbete upp mot det dubbla mot vinterhalvåret. Han tror 

även det kan ha att göra med att han på sommaren tycker det skönt att vara ute och arbeta i 

trädgården. Christoffer har svårt att säga huruvida det finns ett generellt tidssamband eller inte, men 

tror ändå att villaägare generellt kan vara i behov av mer hjälp kring vinter. Detta då uppstådd 

problematik ofta är mer akut än vid sommaren. 

”För att om värmen går sönder måste det göras nu”120 

Mattias stärker Christoffers spekulation genom att understryka att det faktiskt förhåller sig på detta 

vis där han bor. Dock förekommer vissa återkommande problem även kring sommarhalvåret. 

”Ja, det brukar alltid kunna bli mer strul på vinterhalvåret med elen framförallt, det är ju allmänt 

känt. Där vi bor t.ex. på högsommaren i och med att många har sommarstuga där, så är det ju 

problem med vattnet på sommaren att det inte fungerar i och med att det är brunnssystem till alla 

villorna.”121 

Berith ser sig själv behöva mer hjälp kring sommaren också. Detta då hon behöver hjälp med 

utvändig målning och omplantering i trädgården. Även vid tyngre jobb, som t.ex. att gräva och lägga 

plattor är hon i behov av hjälp. Hushållsarbete inomhus anser hon klara av på egen hand. Hon skulle 

även kanske kunna tänka sig att leja bort fönsterputsarbete, även om detta har fungerat för henne 

att sköta om själv hittills. Vad gäller generella samband mellan tid och uppstådd problematik, ser hon 

inga direkta kopplingar. Möjligtvis att hennes tidigare värmeväxlare tog stryk under vinterhalvåret 

och brukade krångla en del, och därför valde hon att byta ut den för lite drygt ett år sedan. I övrigt 

har hon inte upplevt något sådant mönster.   

4.3.4 Icas rabattsystem 

4.3.4.1 Information om Icas rabattsystem 

Ica har ett rabattsystem som fungerar enligt följande: De som blir medlemmar hos Ica får välja ett av 

tre olika bankkort som är kopplat till deras s.k. Icabank. Detta kort drar kunden varje gång han/hon 

handlar hos dem. Då registreras köpet och i slutet av varje månad får kunden hem erbjudanden i 

form av rabattkuponger med lägre priser på de varor kunden har handlat i stor kvantitet. Dessutom 

erhåller kunden bonuscheckar vars storlek varierar beroende på hur stor summa kunden har 

spenderat. Ju mer kunden handlar desto större bonuscheck.122   

4.3.4.2 Villaägarnas syn på Icas rabattsystem 

Ursprungsidén till ett rabattsystem med ett kort, ser samtliga respondenter som bra. Dock tycker de 

att systemet skulle kunna utvecklas och förbättras på många sätt. Framför allt det faktum att Ica idag 

mer eller mindre har fullmakt över vad kunden ska få rabatt på. De varor som kunden köper mycket 

av registreras och därefter erhåller kunden rabatt på dessa. Här ser Christoffer en brist, då det i regel 

är samma produkter som han erhåller rabatt på. Dyrare varor han inte handlar lika ofta, men skulle 

vilja ha rabatt på uteblir. Dessutom tycker han många gånger att det är synd att rabatterna kommer 

på sådana varor han precis har köpt, och som han ofta inte är i behov av när han väl erhållit 

rabattkupongen. Berith anser att hon självklart uppskattar de rabatter hon får, men likadant gäller 
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för henne att hon många gånger inte är i behov av just de varorna hon får rabatt på. Utöver det ser 

hon även ett problem i att rabattkupongerna enbart varar en väldigt kort tid, vilket gör att hon ofta 

inte lyckas utnyttja de rabatter hon får. Detta pga. att hon antingen missar att använda dem, 

alternativt att hon inte är i behov av de varorna. Dessutom skulle hon föredra om man fick en viss 

procentuell rabatt på hela sortimentet än bara på vissa enskilda varor. 

”Jag tycker det är bättre till exempel när dom skickar ut som att man har fem eller tio procent istället 

för att det är just på vissa varor”123 

Mattias går till motangrepp och ifrågasätter systemets uppbyggnad gällande integritetsaspekten. Han 

upplever att det kan vara kränkande att de registrerar köpen, och han kan känna sig utelämnad som 

individ. Jerry tycker istället att de gärna får registrera hans köp. Han har inga problem med detta, och 

ser det som välfunktionellt så länge det berör förbrukningsvaror. Skulle det appliceras i ett annat 

sammanhang tror han att det inte skulle fungera lika bra, om det ens är möjligt att applicera.  

”Det är väl positivt, men och andra sidan ska man inte glömma, Ica det är ju mer matvaror och så. 

Det är mer något man förbrukar, medan ett hem det är sällan du gör om samma jobb”124  

 Han anser att tanken är god, och om det skall kunna appliceras i ett annat sammanhang än med 

förbrukningsvaror kan det lämpligen utvecklas på något vis. När det handlar om bostäder och fasta 

installationer kan det vara svårt menar han. 

4.3.5 Involvering genom att selektera rabatter, kontinuerligt få information 

samt kunna delge synpunkter 

4.3.5.1 Att selektera rabatter 

Alla vill kunna välja vilka butiker och vilka produkter som de ska erhålla rabatterbjudanden ifrån. 

Dock skiljer det sig mellan respondenterna i vilken utsträckning detta skall ske. Jerry uttrycker sig lite 

milt enligt följande: 

”Jag kan ju komma med önskemål”125 

Han önskar att själv kunna påverka för att själv få ut något av det hela. Framför allt när du som 

villaägare planerar något större projekt och kan vara i behov av rabatt i någon specifik butik som går 

att nyttjas. Detta är Christoffer inne på också: 

”Ja absolut, framför allt också om man känner att man behöver någonting”126 

Samtidigt känner Christoffer att det finns en gräns för hur mycket man ska delta. Ska varje vara 

selekteras kan det ta upp för mycket tid, samtidigt som inga överraskningar och tankar väcks. 

Christoffer uttrycker graden av involvering på följande sätt: 

”Det får inte vara så högt att man måste bestämma varje vara, utan det kan vara rätt kul ibland att 

man, åh det skulle jag vilja ha, att man ser att det är rabatterat, så man inte behöver bestämma varje 

gång”127 
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Berith tycker likaså att detta är väldigt bra och jämför med hur det ser ut idag, då hon ser en brist att 

detta inte Icas rabattsystem är utformat på detta vis. 

”Ja det tycker jag ju är bra att man får ha synpunkt för det har man ju inte haft idag”128 

Berith ser ingen som helst gräns för hur högt involverad en kund kan bli. Istället tycker hon att detta 

går att ta reda på genom en enkätundersökning, då de kan gå ut och ställa den frågan. 

Vad gäller Mattias inställning till detta, anser han att detta är toppen. Han ser ingen nackdel med att 

vara högt involverad. Mattias vill delta väldigt mycket i detta om han fick möjlighet till det. Han 

föredrar systemet att själv kunna vara med och föra en dialog med enskilda individer, för att få ett 

bättre utfall som gynnar honom. Mattias ser detta som fördelaktigt då han själv får möjlighet att föra 

talan, påverka och tjäna bättre på det i egen vinning. Jerry är inne på samma spår, och väljer samma 

ord. Han menar också på att det handlar mycket om att föra en dialog, vilket han ser som positivt. 

4.3.5.2 Att kontinuerligt få information om tjänsten 

Det ligger i alla fyras intresse att få delta i utvecklingsarbetet med tjänsten. Samtliga vill kunna få 

information om såväl vad som sker med tjänsten, om något nytt tillkommer eller tas bort, något 

förändras och utvecklas på något sätt, eller vilka erbjudanden som kommer skickas ut i förtid. Jerry 

tycker det är bra då det kan väcka tankar och idéer kring vad som behöver göras. Han väljer att 

uttrycka det på följande sätt: 

”Väcka björnen som sover”129 

Christoffer ser även fördel ur planeringssynpunkt, då han kan planera och lägga undan pengar inför 

ett köp av erbjudande som uppkommit. Även Berith delar denna åsikt och tycker att det är bra att 

kunna planera lite, då allt sker så snabbt hela tiden och många gånger hinner hon inte uppfatta vad 

som sker. 

Hur de vill bli tilldelade information och hur de föredrar att bli kontaktade varierar en aning. För 

Mattias är reklamblad i form av fortlöpande veckobrev och dylikt helt meningslöst. Detta tar han inte 

del av, utan det åker i återvinningen. Istället kan reklamblad som skickas via post vara bra vid något 

nytt och aktuellt som verkligen har förändrat tjänsten i någon form, men det får inte bli för ofta. 

Samtidigt tycker han att det ändå är bra att det finns för dem som föredrar det.  

4.3.5.3 Att delge synpunkter kring tjänsten 

Att få engagera sig i och kring tjänsten genom att delge sina synpunkter är något respondenterna vill 

göra. Det är något de tycker är positivt för både sig själva men även för de som driver tjänsten.  

”Då får dom en feedback också att dom är på rätt väg”130 

Mattias tycker det är bra på så vis att han själv kan reglera och styra en aning och därmed få tjänsten 

mer anpassad efter sina önskemål. Han är medveten om att alla inte tycker lika, och därför anser han 

det lämpligt att kunna utlämna information om hur han själv vill att tjänsten skall vara utformad för 

att bäst matcha hans intresse. 
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”Vissa kanske tycker det är jätteintressant att få veckobrev, medan jag kanske tycker att det är totalt 

onödigt, så att det kan vara skönt att få vara med och styra lite grann om vad det är för information 

man vill ha”131 

Berith och Christoffer tycker det är bra så länge det inte blir för mycket. Berith tycker att hon matas 

med så ofantligt mycket information att hon inte har orken att granska och ta del av allt. Christoffer 

känner samma sak, och vill kunna välja vad han skall kunna påverka och inte. Om han ställs inför en 

fråga kring minsta lilla detalj om tjänsten och dess system m.m. blir det för mycket. 

Hur informering skall gå till och vilka kanaler som skall användas varierar en aning, där dock alla utom 

Christoffer är överens om att hemsida är det främsta verktyget att använda sig av. Detta innebär en 

självinformering, där villaägaren på egen hand besöker hemsidan för att ta del av den information 

han/hon tycker är intressant. Christoffer tycker hemsida kan vara bra, men är mer för mejl i 

kombination med post, och anser därför att det är bäst för honom. Mattias och Berith tycker även 

post i lagom stor omfattning är att föredra som komplement till hemsidan. Jerry anser att mejl passar 

honom väl som komplement till hemsidan. Ingen av respondenterna utesluter sms och telefon, men 

föredrar de andra informationskanalerna. Berith tycker både telefon och sms är bra, men framhävde 

andra informationssätt. Christoffer tycker sms skulle fungera väl i vanliga fall, men i dagsläget har 

han ingen mobiltelefon. 

4.3.6 Villaägarnas önskemål om rabatter 

Samtliga respondenter listade butiker med brett sortiment, när de fick välja var någonstans de vill ha 

rabatterbjudanden. Bauhaus nämnde alla respondenter. Mattias nämnde även Byggmax. Jerry hade 

andra preferenser och vill ha bättre service och kompetens hos personalen vid vissa tillfällen. Därför 

anser han att Byggmax inte var ett alternativ för honom. Istället skulle han vilja ha rabatterade priser 

hos Hedins eller K Rauta. Utöver dessa butikskedjor lyfter han även fram Grodden, Clas Ohlson och 

Kjell & Company, där han gärna skulle få rabatter. Berith önskar erbjudanden hos målarfirman 

Granats som erbjuder Beckers färg som även Bauhaus har, men personalen på Granats besitter en 

högre kompetens och kan besvara eventuella frågor och funderingar hon har. Hon är därför inne på 

samma spår som Jerry, och värdesätter därmed en hög kompetens hos personalen. Förutom detta 

har även Berith ett stort intresse för växter och blommor och skulle även uppskatta rabatterade 

priser på butiker som Plantagen, Blomsterlandet, Trädgårdsväxter etc.  

Vad gäller produkter så erhölls en stor spridning med varierande förslag enligt respektive villaägares 

behov. Jerry specificerade ett antal verktyg han är i behov av i dagsläget, men också produkter han 

skulle kunna tänkas behöva vid ett senare tillfälle. Med detta menar han produkter han gärna skulle 

ha förmånen att kunna låna, då han inte använder dem ofta. Jerry nämnde sladdlös häcksax, 

kanttrimmer, gräsklippare, stenklippare, slagborrmaskin, laserutrustning, markvibrator samt ett 

lånesläp. Berith skulle kunna tänkas låna släpvagn, snöslunga, vertikalskärare och jordfräs om 

förmånen fanns. Mattias nämnde enbart större produkter som han inte använder mer än någon gång 

per år exempelvis jordfräs, jordborr etc. Christoffer listade även han släpvagn tillsammans med 

hästtransport och dessutom en bil faktiskt. Han bor så pass långt bort att han är ständigt i behov av 

bil. Skulle hans bil gå sönder vore det en stor förmån för honom. 

                                                           
131

 (Gregemo, 2009) 



59 
 

4.3.7 Villaägarnas syn på VillaService 

Det råder bara positiva kommentarer kring denna tjänst samtidigt som det finns vissa styrande 

faktorer för om de ska gå med eller inte. Mattias belyser tjänstens utformning som centralt. Han 

ställer sig lite fundersam till felanmälan, då eventuell problematik uppstår t.ex. med spisen så är det 

ändå hans skyldighet att byta spis och vill då välja själv, inte ha dit en firma som tar på sig ansvaret. 

Därför är det lite avgörande var gränsen går för felanmälan anser han. Lån av utrustning ser Mattias 

som främsta lockelse med tjänsten tillsammans med vissa rabatter. Christoffer och Berith visar stort 

intresse av VillaService, men vill ändå nämna att priset är avgörande.  

”Allt är ju en kostnadsfråga”132 

Christoffer ser att rabatterna tillsammans med hjälptjänsten och felanmälan som det bästa med 

VillaService. Berith ser hjälpen med tyngre arbete som det främsta hon är i behov av och det som 

lockar mest med tjänsten. 

Jerry är positiv rakt igenom och är förtjust i hela konceptet. Både att kunna ha ett enda ställe att 

kontakta då något problem har uppstått, och de kommer och åtgärdar det. Även kunna låna 

utrustning vid behov etc. Rabatterna nämner han dock inte, utan andra faktorer lyfts fram. 

                                                           
132

 (Andersson, 2009) 
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analysering utefter en kvalitativ analysmetodik av allt insamlat 

teoretiskt och empiriskt material som används i denna studie.

 

5.1 Introduktion 

Analysen kommer att vidta liknande utseende som Referensramsavsnittet, se disposition under 

rubrik 3.2 Inledande sammanfattning av referensramsstruktur. Detta med avseende på struktur. Med 

andra ord inleds analys med Planering, och därefter följer de fyra Kontinuerliga processerna i 

turordning, dvs. först Marknadskommunikation, sedan Kreativitet, Tjänsteutveckling och slutligen 

Kundfokus. Anledningen till detta är att det är lättare att följa arbetet utefter en och samma mall. 

5.2 Analys av strategisk plattform 

Denna del av analysen skall belysa centrala faktorer att beakta gentemot upprättad strategisk grund, 

som diskuterades tidigare i empiriavsnittet under rubrik 4.1. Syftet med analysen är att genom dessa 

reflektioner uppmärksamma Egeryds om viktiga faktorer att ha i åtanke utifrån diskuterad 

illustration. Dessa faktorer benämns som centrala baserat på författarnas tolkning, och tar grund i 

likväl empiriskt som teoretisk data. 

Alla flöden beskrivs även som dubbelriktade. Detta då synsättet är att kommunikation präglas av 

minst två olika aktörer som byter information. Det bör även nämnas att illustrationen är en tämligen 

förenklad bild av den reella verksamheten som skall upprättas. Illustrationens syfte är beskrivande, 

och förhoppningen är att denna skall skapa riktlinjer för agerande, samt belysa vad som kan vara 

centralt att beakta.  

5.2.1 Egeryds, VillaService 

Flödet mellan Egeryds (upprättarna) och VillaService (systemet), kan förslagsvis influeras av en god 

strategisk grund. Vidare även ta hänsyn till de konkreta rekommendationer som uppkommit vid 

analys av tjänsteutveckling. Varför tjänsteutvecklingen influerar upprättandet, upplevs förhållandevis 

självklart då tjänsten är ny. En ny tjänst kräver någon form av utveckling, därav valet att integrera 

tjänsteutvecklingen i detta flöde. 

5.2.2 VillaService, Leverantörerna 

När systemet är upprättat kan omvärldsanalysen/omvärldskartan nyttjas för att optimera tjänsten. 

Omvärldsanalysen bidrar med att utöka kunskapen om kritiska faktorer som kan komma att påverka 

utfallet av tjänstelanseringen. Kunskapen kan i sin tur generera en medvetenhet hos Egeryds kring 

var djupare reflektioner och kunskapsutvidgning bör ske. I flödet mellan systemet och leverantörerna 

bör även en strävan efter ett bra samarbete mellan båda parter finnas. Denna aspekt upplevs av 

författarna som vedertagen, och anses därför inte behöva någon vidare förklaring. 
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5.2.3 Leverantörerna, Avtalsansvarig 

Utifrån leverantörerna kan två centrala flöden iakttas (mellan Leverantör – Avtalsansvarig och 

Leverantör – Erbjudandet). Båda flöden kan enligt författarna lämpligen influeras av kundfokus. 

Vidare kan kreativitet ses som nödvändigt att belysa och använda i många sammanhang i dessa 

flöden. Bland annat gällande vilka erbjudanden som leverantör kan tillhandahålla kunden. Kreativt 

tänk ser författarna som något positivt, och rekommendationerna är därför att pusha och lyfta fram 

detta. Tillsammans med den avtalsansvarige kan även leverantörerna ge kontinuerlig feedback, i 

syfte om att konstant utveckla tjänsten.  Leverantörerna kan även bidra med influenser om hur 

kunder skall tillhandahålla information (marknadskommunikation).  

5.2.4 Avtalsansvarig, Kund, Erbjudande 

Förutom kontakten med leverantörer, måste den avtalsansvarige kommunicera med kunder 

(marknadskommunikation). Genom denna kan ett förbättrat kundfokus erhållas. Denna kunskap kan 

sedan komma att prägla ett förbättrat erbjudande mot kund. Troligen kan detta i sin tur skapa ett 

förtroende och en känsla av tillfredsställelse utifrån kundens perspektiv. Detta då kunden genom en 

dialog får delge synpunkter och påverka tjänsten, så den blir bättre anpassad efter dennes 

preferenser. 

5.2.5 Kunden 

Genom att möjliggöra att kunden kan vara involverad, är således författarnas förhoppning att erhålla 

ett större engagemang hos kunden för tjänsten. En önskan finns därmed att kunden skall vilja vara 

involverad. Förmånerna för kunden att vara delaktig, kan därefter bidra till ökad glädje för kund men 

även främja tjänsten och dess utveckling. 

5.2.6 Sammanställning av strategisk grund 

Nedan följer en utvecklad illustration utefter ovanstående analys med hänsyn till tidigare empirisk 

diskussion under rubrik 4.1. Pilarna beskriver kommunikationsflöden, och de blå pilarna tros anta en 

högre grad av dynamik, samt ett mer konstant informationsutbyte. Erbjudandet påverkas av flertalet 

aktörer (leverantörer, avtalsansvarig och kund). Ytterligare definieras den avtalsansvarige som en 
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instans i själva systemet. Särskiljningen i illustrationen är av förenklande 

karaktär.  

Figur 8, Illustration av strategisk plattform 
 
 

5.3 Omvärldsanalys/Omvärldskarta 

5.3.1 Introduktion 

Detta avsnitt baseras på empiriskt material som infinns under rubrik 4.1, där huvudkategorier tagits 

fram. Detta skedde utefter teori som benämns som Kreativ urladdning under rubrik 3.4.1.2. Detta har 

legat till grund för Analys 1 & 2 som genomfördes tillsammans med Per Egeryd. Detta har också skett 

utefter teoretiska metoder under rubrikerna 3.4.1.3 och 3.4.1.4. Härnedan följer dessa två analyser 

som slutligen sammanfattas med en tabell under rubrik 5.9.  

5.3.2 Analys I & 2: Betydelse och Kunskap 

Dessa analysmoment har genomförts av författarna tillsammans med Egeryds. Syftet med detta var 

att få djupare reflektioner och kunskap angående vilka faktorer som påverkar, och kan tänkas 

påverka utfallet av tjänstelanseringen. 

Anledningen till sammanslagningen av Analys I (Betydelse) och Analys 2 (Kunskap), är en åtgärd för 

att förenkla för läsaren att följa reflektionerna. Reflektionerna kring betydelse och kunskap 

interagerar ofta med varandra, vilket är ytterligare ett skäl till att sammansmälta dessa analyser. 

Betydelsefaktorerna har en skala från ett till tre, där ett innebär mindre betydande och tre mer 

betydande. Kunskapsfaktorn har ett större omfång, då denna poängteras mellan ett och tio. 

Anledningen är att lättare passa in faktorerna i senare upprättad omvärldskarta. Eftersom 

kunskapsnivån kommer att illustreras längs med x-axeln, skulle ett lägre omfång av nivåer resultera i 

en rörig omvärldskarta. 
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Det bör även nämnas att kunskapsfaktorerna är mer diffusa än betydelsefaktorerna. Ett exempel är 

att kunskap under fliken leverantörer, ses som kunskap om vad kunden önskar av dessa leverantörer. 

För att spekulera i kunskapen som leverantörerna kan tänkas besitta, krävs mer omfattande 

undersökningar, vilket för planeringsstadiet inte upplevs alltför relevant. Detta då resurser kan 

avsättas för viktigare undersökningsområden. 

Faktorerna kommer att beskrivas under mer generella rubriker för att belysa vilken deltyp respektive 

faktor tillhör. 

5.4 Leverantörer 

De företag som ingår i VillaService för att möjliggöra erbjudanden mot kund beskrivs i denna studie 

som leverantörer. Nedan följer ett antal möjliga sådana som kan komma att utgöra stommen för 

utbudet inom VillaService. I ett senare scenario av tjänstelanseringen kan förslagsvis ytterligare 

kategorier att adderas under rubriken leverantörer. 

5.4.1 Trädgård 

Deltjänsten att erbjuda hjälp med trädgårdsarbete upplevs ha en lägre betydelse. Samtidigt tros en 

någorlunda hög kunskap om verksamheten och kundens intresse för dessa typer av tjänster existera. 

Den lägre betydelsen grundas i tron om att denna faktor inte kommer vara mest betydelsefull för 

tjänsten VillaService, då kunderna i stor mån eventuellt vill utföra detta själv. 

Betydelsefaktor: 1 

Kunskapsfaktor: 7 

5.4.2 Hushållsarbete 

Hushållsarbetet benämns av samma betydelse som trädgårdsarbetet, dvs. med låg betydelse. 

Kunskapen upplevs vara varken hög eller låg, då vetskap om i vilken utsträckning kunden vill ha hjälp 

med detta inte är omfattande. 

Betydelsefaktor: 1 

Kunskapsfaktor: 5 

5.4.3 Säkerhet 

Säkerheten, då i form av larm och/eller rondering upplevs besitta en mellanhög betydelse. 

Säkerheten kanske inte kommer vara den viktigaste delen med tjänsten, men det upplevs att folk i 

större utsträckning börjar reflektera över säkerhetsaspekten i allt större omfattning. Kunskapen 

upplevs som relativt låg, då det finns många olika aspekter som kan kategoriseras under faktorn 

säkerhet. 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 3 

5.4.4 Rabatter 

Att få rabatter på produkter och tjänster tros vara flaggskeppet med tjänsten och erhåller därför en 

hög betydelse. Kunskapsfaktorn är hög men inte exceptionell, och här handlar det om att ta reda på 

vad kunden vill erhålla för typ av rabatt och på vad. 
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Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 7 

5.4.5 Lån av utrustning 

Att ha möjlighet att låna utrustning vid behov kategoriseras med hög betydelse, däremot kan det 

vara så att möjligheten har större betydelse än det faktiska användandet. För att exemplifiera kan 

det vara så att villaägarna vill ha möjligheten att låna utrustning, men i själva verket kanske lånar 

väldigt sällan. Kunskapsfaktorn beskrivs vara av mellanhög karaktär, och eftersom den tros ha hög 

betydelse kan det vara centralt att införskaffa sig ytterliga kunskaper om denna faktor. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 5 

5.4.6 Felanmälan dygnet runt 

Felanmälan bedöms som mellanhög betydelse då kunderna troligen vill ta del av denna tjänst, men 

den kanske inte är den mest avgörande för hela VillaService konceptet. Här kan Egeryds själva tänkas 

vara en leverantör till VillaService. Eftersom att Egeryds tidigare jobbat med denna tjänst mot de 

bostadsrätter som förvaltas, tros det finnas en väldigt hög kunskap inom området. 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 10 

5.5 Kunder 

Nedan beskrivs olika faktorer gällande målgruppen som kan tänkas påverka hur de kommer att 

använda tjänsten VillaService. Då tjänsten ännu inte är lanserad, är kunderna potentiella och 

innefattar således samtliga villaägare inom Örebro. 

5.5.1 Geografiska skillnader 

Beroende på var villaägarna är bosatta kan önskemålen variera, och betydelsen beskrivs därmed som 

mellanhög. Information gällande skillnader mellan villaägare beroende på geografisk placering, kan 

enkelt spekuleras kring. Vissa slutsatser är relativt enkla att dra på förhand, och dessutom 

kontrollerbara genom vidare undersökning. Således ses kunskapen inom denna faktor i dagsläget 

som hög, för att inom kort kunna bli väldigt hög. Kunskapsfaktorn får ett numeriskt värde som syftar 

till den kunskap som den kan inneha i framtiden. Anledningen till detta är för att geografiska 

skillnader som kan finnas, kan enligt Per Egeryd undersökas utan att behöva avsätta mycket resurser.  

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 10  

5.5.2 Åldersskillnader 

Åldern torde spegla i vilken mån kunden är villig att utföra mycket av tjänsterna själv. Detta som 

resultat av ett generellt högre engagemang och mer ork. Om mer arbete utförs själv kanske 

tjänsterna i form av hjälp inte uppskattas mer än måttligt, men däremot kanske rabatter på 

produkter som underlättar eller möjliggör eget utförande av olika åtgärder i hemmet uppskattas 

mer. Betydelsen beskrivs därigenom som hög, och även för denna faktor kan information om vilken 
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ålder kunderna har erhållas med enkelhet. Exempelvis går det att köpas. Att kunskapsfaktorn sätts till 

tio är precis som för ovanstående faktor, på basis av att den inom en snar framtid kan komma att bli 

stor. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 10 

5.5.3 Löneskillnader 

För denna faktor gäller precis som närmast ovanstående att kunskap om löneskillnader hos kunderna 

kan köpas. Detta resulterar i att kunskapsfaktorn ses som mycket hög. Betydelsen upplevs också vara 

väldigt hög då ekonomisk situation borde påverka kundens önskemål, och även kundens möjligheter 

att ta del av vissa segment av tjänsten VillaService. Återigen gäller detsamma som för ovanstående 

gällande det numeriska värdet som kunskapsfaktorn blivit tilldelad.  

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 10 

5.5.4 Yrkesskillnader 

Lägre kunskap om hur skillnaden mellan yrken kan påverka utfallet kan diskuteras, däremot upplevs 

betydelsen vara hög på ekonomiska grunder. Till exempel kanske en vaktmästare upplever att han 

kan lösa problemen hemma själv, men kanske inte orkar då han inte gör annat än att reparera 

liknande saker åtta timmar om dagen fem dagar i veckan. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 4 

5.5.5 Grad av involvering 

Hur involverad kunden är borde vara av hög betydelse för utfallet av tjänsten VillaService. Hur och 

om kunden är/vill vara involverad finns i dagsläget ingen kunskap om. Denna faktor upplevs 

därigenom som väldigt kritisk och bör vidare analyseras.  

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 1 

5.6 Konkurrenter 

En tjänst med ett exakt likadant innehåll som VillaService har hittills inte skådats. De som nedan 

nämns som konkurrenter är verksamheter som har någorlunda likartad uppsättning av tjänster, och 

eventuellt kan föredras hos kunderna. Dock har dessa endast något/några delsegment liknande de 

som kommer att finnas i VillaService, inte helheten och allt vad som innefattas. 

5.6.1 Vi Villa 

Eftersom Vi Villa är mer etablerade, riktar sig mot liknande målgrupp, samt har vissa aspekter som 

liknar VillaService, är dessa av stor betydelse. Det handlar således om att prestera bättre och erbjuda 

mer än dessa, för att skapa ett förtroende och större intresse hos kundgruppen. Mycket information 

om konkurrenten kan erhållas genom deras hemsida, men hur kunden upplever dem är svårare att ta 
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reda på. Detta då information om vilka medlemmar de har inte finns att tillgå med enkelhet. 

Dessutom skulle en sådan undersökning kräva mycket resurser. Kunskapen beskrivs därför som 

mellanhög. Författarna ser dock gärna att åtgärder vidtas för att öka kunskapsnivån kring denna. 

Detta med tanke på den höga betydelsenivån som tros råda. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 5 

5.6.2 Villaägarna 

Förhållandet till konkurrenten Villaägarna är mer eller mindre identisk med föregående konkurrent. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 5 

5.6.3 Potentiella etablerare 

Det kommer troligtvis att etableras nya konkurrenter allteftersom tiden går, vilket kan ses som ett 

hot. Samtidigt kan nya etablerare sporra Egeryds till att prestera bättre, vilket ses som en möjlighet. 

Betydelsen för potentiella etablerare är svårt att svara på eftersom ingen kunskap om dessa kan 

erhållas. Betydelsen kan vara väldigt hög men även obefintlig, och därför ses den som mellanhög. 

Kunskapen är omöjlig att idag erhålla, vilket resulterar i att denna beskrivs som väldigt låg. Om nu 

nya etablerare ger sig in på marknaden, är det viktigt att erhålla information om dessa 

(omvärldsbevakning). 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 1 

5.7 Erbjudandet 

Erbjudandet är en väldigt omfattande rubrik, likväl dess underrubriker. Erbjudandet är egentligen allt 

som VillaService kan/kommer att erbjuda och marknadsföra mot kund. De faktorer som benämns 

nedan, beskriver dimensioner som kan tänkas påverka resultatet gentemot hur tilltalande kunden 

upplever själva erbjudandet. 

5.7.1 Relevans 

Att erbjuda relevanta erbjudanden till kunden torde ha väldigt hög betydelse om kunden skall ta del 

av dessa. Kunskapen beskrivs som hög, då en medvetenhet finns gällande vikten av att tjänsten 

endast skall innehålla relevanta erbjudanden. Däremot vad kunden uppfattar som relevant är svårare 

att uttala sig om. Författarna ser att det därför är lämpligt att återigen knyta an till kundens 

önskemål. Vad ser kunden som relevant? Bär relevant samma innebörd som attraktivt i detta 

sammanhang? Om så är fallet och om kunden utgör utgångspunkt i detta, kan frågan vilka 

erbjudanden som kunden anser relevanta möjligen enklare besvaras. Detta då information om vad 

kunden efterfrågar kan erhållas. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 8 
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5.7.2 Värde 

Denna faktor är av hög betydelse, däremot hur kunden definierar vad som är av värde upplevs 

svårare att definiera än vad som är av relevans. Detta då vad som är värde för kunden, kanske inte 

kunden själv har lika lätt att uttala sig om. Han/hon kanske tros veta vad som önskas och vad som ses 

som värdefullt, men då denne erhåller produkten/tjänsten, kanske någon brist upptäcks. Detta kan 

sedan få konsekvenser som gör att värdet ej uppfylls enligt kundens önskan. Genom detta upplevs 

kunskapen som lägre än föregående faktor. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 6 

5.7.3 Intresse 

Vilken intressenivå för rabatter som kan observeras hos kunderna borde vara av någorlunda hög 

betydelse. Däremot kanske befintligt intresse inte är lika viktigt som det intresse som kan skapas 

genom tjänstens erbjudanden? Intresset bedöms som resultat av denna reflektion som medelhög. 

Kunskapen om detta förhåller sig likadant och bedöms även den som medel. 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 5 

5.7.4 Timing 

Att tajma produkter och tjänster med närliggande högtider och storhelger beskrivs med medelhög 

betydelse, då det är viktigt för tjänsten att erbjuda lockande varor/tjänster relaterat till respektive 

högtid. Detta då högtider och storhelger kan tänkas ge upphov till vissa behov hos individer som 

trappar upp deras konsumentbeteende, och gör att de efterfrågar vissa varor/tjänster. Dessa 

varor/tjänster är därför bra om tjänsten innehåller och således kan erbjudas. Kunskapen om hur 

dessa helger och liknande påverkar är inte speciellt hög och benämns som lite under medel. 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 4 

5.8 Avtalsansvarig 

Den avtalsansvarige är han/hon som knyter samman kund och leverantör. Detta behöver inte 

nödvändigtvis vara en enskild person, utan kan vara en instans av flera. Faktorerna nedan är 

preferenser för denne person eller denna instans, som kan komma att vara centrala för hur väl 

tjänsten VillaService kan fungera. 

5.8.1 Nätverk 

Hur välutvecklat nätverk som den avtalsansvarige innehar är av medelstor betydelse. Oavsett storlek 

på detta nätverk, kommer den avtalsansvarige att ha som uppgift att kontakta leverantörer och 

kunder. Då inte bara upprätta avtal med redan befintliga kontakter, utan även finna nya. Kunskapen 

om nätverk finns sedan tidigare i viss mån inom företaget och benämns som någorlunda hög. 

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 7 
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5.8.2 Engagemang & driftighet 

Det är otroligt viktigt att den som skall knyta leverantörer mot kunder är väldigt engagerad och driftig 

för att driva tjänsten framåt. Då det finns ett flertal entreprenörer inom Egeryds är kunskapen hög, 

men kan förbättras ty faktorns betydelse. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 8 

5.8.3 Kreativitet 

Att vara kreativ är viktigt men även farligt anser Per Egeryd. Det är betydelsefullt att ha ett kreativt 

synsätt för att hitta möjligheter, däremot kan för högt fokus på kreativitet hämma driftigheten. Detta 

då energi endast läggs på att komma på idéer istället för att utföra dem. Kunskapen om kreativitet 

anses vara väldigt hög, då den genomsyrat mycket av Egeryds tidigare verksamhet.  

Betydelsefaktor: 2 

Kunskapsfaktor: 9 

5.9 Systemet 

Systemet beskriver strukturen för VillaService. Nedan följer reflektioner kring faktorer som kan 

tänkas vara centrala för systemets funktionalitet.  

5.9.1 Utformningen 

Utformningen är otroligt viktig. Om inte tjänsten fungerar som den ska (hemsida/erbjudanden), kan 

trovärdigheten försämras. Kunskapen om utformningen är väldigt hög eftersom att tjänsten 

utformas av Egeryds. Dock hur de bör utforma tjänsten finns inget facit på, då tjänsten är ny. Även 

om de inte vet hur de bör utforma den, är Egeryds de enda som har kunskap om hur de arbetar med 

utformningen. Således ses kunskapsnivån vara maximal. 

Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 10 

5.9.2 Vem som upprättar systemet 

Vem som personligen upprättar systemet spelar mindre roll, så länge kraven uppfylls. Kunskap om 

vem som anställs för själva upprättningen finns det i dagsläget mindre kunskap om. 

Betydelsefaktor: 1 

Kunskapsfaktor: 3 

5.9.3 Kommunikation 

Systemets funktionalitet gällande kommunikation mellan kund och leverantör, är av central vikt för 

att tillgodose alla intressenters önskemål. Det finns idéer och tankar om hur denna kommunikation 

kan komma att utföras och främjas, men det finns inga konkreta bestämmelser för tillfället. 

Kunskapen om kommunikationen är medel, men kommer säkerligen att öka när handlingar för 

kommunikation tar vid. 
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Betydelsefaktor: 3 

Kunskapsfaktor: 5 

5.10 Sammanfattning av faktorerna, dess betydelse samt kunskapsnivå 

Värt att poängtera är respektive färgs innebörd. Grön färg representerar faktorer som kan ha en 

positiv effekt på verksamheten, och generera bra resultat om de hanteras väl. Blå färg representerar 

faktorer som i dagsläget inte går att uttala sig om. Röd färg representerar faktorer som till skillnad 

från grön färg, kan ha negativ effekt och generera dåliga resultat. 

Typ Faktor Betydelse Kunskap 

Leverantör Trädgård 1 7 

Leverantör Hushållsarbete 1 5 

Leverantör Säkerhet 2 3 

Leverantör Rabatter 3 7 

Leverantör Lån av utrustning 3 5 

Leverantör Felanmälan dygnet runt 2 10 

Kunder Geografiska skillnader 2 10 

Kunder Åldersskillnader 3 10 

Kunder Löneskillnader 3 10 

Kunder Yrkesskillnader 3 4 

Kunder Grad av involvering 3 1 

Konkurrenter Vi Villa 3 5 

Konkurrenter Villaägarna 3 5 

Konkurrenter Potentiella etablerare 2 1 

Erbjudandet Relevans 3 8 

Erbjudandet Värde 3 6 

Erbjudandet Intresse 2 5 

Erbjudandet Timing 2 4 

Avtalsansvarig Nätverk 2 7 

Avtalsansvarig Engagemang & Driftighet 3 8 

Avtalsansvarig Kreativitet 2 9 

Systemet Utformningen 3 10 

Systemet Vem upprättar systemet 1 3 

Systemet Kommunikation 3 5 
 
Tabell 4, Sammanfattning av omvärldsfaktorer 

5.11 Sammanfattning av omvärldsanalys samt upprättad 

omvärldskarta 

Som tidigare har nämnts symboliseras betydelsen med olika färger för att underlätta för beaktaren. 

Grön färg ses som positiv betydelse, röd som negativ och blå kan arta sig antingen negativt eller 

positivt beroende på faktorns framtida utseende samt hur den kommer att påverka tjänsten 

VillaService. Oavsett färg (typ av betydelse), är det viktigt att beakta faktorer där låg kunskapsnivå 

innefinns, samt extra viktigt där betydelsen poängteras som hög. 

Samtliga faktorer är beaktade utifrån tjänsten VillaService och föranleder således uteblivna pilar för 

att indikera detta. Sambandet mellan faktorerna styrks utefter deras kategorier (leverantör, kund, 

system…) i omvärldskartan.  
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Övrigt bör nämnas att de olika faktorernas placering lodrätt inte har någon betydelse, däremot 

symboliseras placeringen i horisontellt läge nivån av kunskap kring dessa faktorer. Ytterligare är både 

kunskap och betydelse en tolkning av författarna tillsammans med Egeryds, och bör därför inte ses 

som fakta. 

 

Figur 9, Illustration av omvärldskarta 

Vid första anblick iakttas ”Grad av involvering”(Kunder) som en faktor som kräver uppmärksamhet. 

Detta då denna tros besitta hög betydelse, men kunskapen är dock låg. Här bör information sökas, 

för att se till att denna faktor inte ter sig negativt gentemot VillaService. Att veta hur och om kunden 

är samt vill vara involverad benämns under referensramsavsnittet. Där behandlas detta utifrån 

marknadskommunikation och hur denna bör bedrivas med hänsyn till kundens grad av involvering. 

Då denna faktor diskuteras i teorin under rubrik 3.5.1 Marknadskommunikation, har insamling av 

empiri mot denna varit ett faktum. Grad av involvering kommer således tas upp ytterligare i ett 

senare analysavsnitt. 

 Potentiella etablerare är svårt att ha kunskap om innan de existerar, däremot kan Egeryds syfta till 

att kontinuerligt analysera marknaden och iaktta konkurrenters ageranden. Potentiella etablerare 

kan även sporra Egeryds och dess verksamhet, att ständigt förbättra den egna tjänsten (arbeta för 

förändring, inte av förändring). Gällande övriga konkurrenter såsom Vi Villa och Villaägarna, kan viss 

information inhämtas via deras hemsidor. Dessa faktorer är av hög betydelse och det är viktigt att 

ständigt ”vara bättre” för att skapa ett förtroende. Precis som potentiella etablerare kan också redan 

befintliga konkurrenter generera motivation hos Egeryds, att bedriva ett arbete för ständig 

förbättring. 
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Vem som upprättar systemet finns ingen större kunskap om ännu, och betydelsen upplevs även som 

låg. Det är individens preferenser som är viktiga, och systemet kan därför lämpligen upprättas efter 

potentiella kunders preferenser. Någon person att upprätta system har ännu ej tillsats och Egeryds 

har fria tyglar att anställa folk efter eget önskemål. 

Säkerhet har en medelhög betydelse med låg kunskap, vilket motiverar valet att söka information om 

detta. Exempelvis kan det göras genom en mer omfattande enkätundersökning.  

Yrkesskillnader hos kunderna tros inneha en hög betydelse, och även om kunskapen inte är obefintlig 

är den låg gentemot tolkad betydelse. Likväl säkerhet rekommenderas även för denna faktor en 

informationsinsamling i form av förslagsvis enkätundersökningar, för att införskaffa bredare kunskap. 

Huruvida timing är av betydelse är svårt att göra uttalanden om på grund av bristande information 

om denna faktor. Här kan det därmed vara lämpligt att söka information även om denna faktor i 

aktuellt läge inte ses vara av hög betydelse för tjänsten VillaService. 

Kommunikationen mellan kund och tjänst är centralt för att uppnå kundfokus. Då kunskapen om hur 

denna skall främjas är av medelstor karaktär, bör denna utforskas djupare för att optimera 

kommunikationen. Detta rekommenderas med utgångspunkt från kundernas perspektiv för att ta 

reda på vilka kommunikationsverktyg de föredrar. 

Då Egeryds tror att möjligheten till lån av utrustning innehar en väldigt hög betydelse, är det relevant 

att öka kunskapen om denna från medel till hög för att optimera tjänsteutbudet mot kunden. 

De övriga konkurrenterna tros besitta hög betydelse, men endast medelhög kunskap innehas. På 

grund av den höga betydelsen kan det vara värt att allokera resurser mot dessa för att främja 

lanseringen av tjänsten VillaService. 

Resterande faktorer innehar förhållandevis hög kunskap. Oavsett betydelse är det viktigare att 

fokusera på tidigare nämnda delar. Det bör dock poängteras att informationssökning relaterat till 

dessa ej bör uteslutas, då ständig utveckling upplevs lämplig för en lyckad tjänst. 

5.12 Analys Marknadskommunikation 

Eftersom varken denna tjänst eller en liknande tjänst ännu ej lanserats, kan graden av involvering hos 

potentiella kunder i dagsläget inte vara annat än låg. Utifrån empiriskt material kan olika grad av 

önskad involvering iakttas, vilket säkerligen beror på individens egna preferenser. Vissa ser en risk i 

att vara för engagerad och involverad, då de ser en tidsbrist och brist på intresse att kontinuerligt 

lägga energi på att involvera sig i tjänsten. Andra tror att det inte finns någon gräns för hur 

involverade de kan/vill vara, utan ser endast positivt på detta. 

5.12.1 Den potentiella kunden är förhållandevis högt involverad 

Förhållandevis hög grad av involvering kan urskiljas utifrån tolkad empiri hos respondenterna. 

Teorins definition av högt involverad är produkter/tjänster som kostar mycket och ej konsumeras i 

ett frekvent beteende. Detta kan överensstämma med respondenternas svar på vad dem vill ha 

rabatt på. Förslagen på vad som skall rabatteras skiljer sig åt mellan respondenterna, men är i större 

utsträckning högkostnadsprodukter. Visserligen önskar de säkerligen rabatt på övriga 

produkter/tjänster som kostar mindre och konsumeras mer frekvent, men det relevanta är vad de 
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valde att exemplifiera. Nedan följer ett par exemplifieringar för repetition, samt ökad förståelse för 

fortlöpande analysdiskussion. 

Det bör även nämnas att definitionen av högkostnadsprodukter, torde variera markant beroende på 

vem som tillfrågas. I denna studie definieras en högkostnadsprodukt som något man inte slänger ned 

i kundvagnen på måfå, utan en produkt som ofta genererar ett planerat köp med hänsyn till pris, 

kvalitet etc. Studien väljer således att inte definiera ett konkret pristak för vad som klassificeras som 

en dyr/billig produkt/tjänst.  

Kanttrimmer, gräsklippare, stenklippare, slagborrmaskin, laserutrustning, markvibrator, släpvagn, 

snöslunga, vertikalskärare, jordfräs, hästtransport och bil är några av de produkter som nämndes av 

respondenterna. 

Vissa av dessa produkter önskar kunden låna hellre än att köpa. Detta har ett samband mellan 

geografisk placering och intresse. Respondenterna i undersökningen som valt att bosätta sig på 

landsbygden har ett större intresse för att köpa varorna, och därför är rabatterna möjligen viktigare 

för dem än hjälp. De respondenter som istället bor i Adolfsberg ser inte lika stort intresse av att köpa 

vissa varor som de inte är av stort behov av såsom majoriteten av ovanstående exempel. Dessa lånar 

de hellre, och således är denna förmån mer uppskattad av dessa. De på landsbygden är positivt 

inställda till låneförmånen, men kommer troligtvis inte utnyttja denna lika mycket som de som bor 

mer centralt. Detta då respondenterna på landsbygden endast ser sig själva låna väldigt stora 

maskiner/verktyg som kommer till användning mer sällan. Jordfräs, hästtransport och bil är exempel 

på sådana. Detta kommer att vidare behandlas mer ingående under analys av kundfokus som följer 

lite längre fram under rubrik 5.14 Kundfokus. 

Samtliga av produkterna som nämndes är sådana som konsumeras i ett lågt frekvent beteende, vilket 

stärker argumentet till varför de potentiella kunderna kan komma att bli relativt högt involverade. 

Dessutom har respondenterna viljan att bli involverade i en hög grad. 

Teorin förklarar att en engagerad konsument kommer att söka information som resultat av en oro 

relaterat till vad tjänsten genererar. Denna definition kan uppfattas förhållandevis extrem, beroende 

på vad ordvalet oro syftar på. Och om detta är ett krav för att bli högt involverad, kan det vara 

tämligen svårt att definiera VillaService potentiella kunder som högt involverade. Däremot kan det 

tänkas att varorna och tjänsterna som kommer att förmedlas via detta forum, i sin tur påverkar 

utfallet av något som kunden faktiskt kan känna en större oro inför. Det som åsyftas i föregående 

mening är själva villan som konsumenten bor i. 

5.12.2 Varför är kunden inte lågt involverad? 

Teorin förespråkar att låg involvering är aktuell när konsumenten har möjlighet att välja mellan ett 

flertal liknande varor/tjänster. I denna studie stämmer inte teorin överhuvudtaget. Utifrån tolkad 

empiri kan en intressenivå mot tjänsten urskiljas som korrelerar med engagemanget, samt grad av 

involvering. I och med att kunden får möjlighet att välja bästa alternativ för honom/henne, krävs ett 

större engagemang för att definiera vad detta alternativ är. Därför väljer författarna att inte lägga 

vikt vid definitionen av lågt involverad. 
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5.12.3 Hur högt involverad kan kunden tänkas bli? 

Ordvalet ”tänkas bli” syftar som tidigare poängterat, att tjänsten ej lanserats ännu och således inte 

har någon kund för tillfället. I det empiriska materialet går det att utläsa ett intresse och en vilja hos 

respondenterna att bli engagerade och involverade i tjänsten. Emellertid skiljer sig intressenivån 

beroende på respondent, där vissa vill vara mer involverade än andra. För att kartlägga hela 

målgruppen (alla villaägare i Örebro), krävs en mer djupgående undersökning. Förhållandevis har 

valda respondenter uttalat sig om att de önskar bli involverade, men hur och i vilken utsträckning 

varierar. Vissa ser att för mycket information kan leda till en motsatt effekt, då respondenten 

ofrivilligt ”matas” med information som för han/hon känns överflödig. Sådan information vill 

respondenterna själva kunna välja att ta del av.  

En generell överblick beskriver ändå ett starkt önskemål om att kunna vara delaktig i tjänsten 

VillaService, då med fokus på val av rabatter som mer individuellt påverkar kunden i singularis. 

Involvering i tjänsten och dess utförande upplevs tämligen låg, dock visar respondenterna ett 

intresse att bli involverade om förutsättningarna är de rätta. Här handlar det således om att 

tillgodose kundens önskemål om hur denna vill vara delaktig. Detta kräver någon form av 

information som kartlägger dennes preferenser för att sedan agera utefter dessa. 

På en skala från ett till tio upplevs ändå en önskan från kunden att vara delaktig som genererar en 

uppfattning om att graden av involvering hos respondenterna är hög. Därför har författarna 

uppskattat involveringsgraden till någonstans mellan sex till nio. Nedan följer därefter val av 

marknadsföringsstrategi utifrån teorin som finns under rubrik 3.5.1.1 Involvering.  

5.12.4 Val av marknadsföringsstrategi utifrån teori 

Utifrån valet att se kunden som högt involverad kan följande marknadskommunikationsstrategi 

väljas. Efter varje rubricerad åtgärd ges konkreta förslag till hur detta kan implementeras i det 

aktuella scenariot. Dessa förslag bygger på det empiriskt insamlade materialet men även utifrån 

författarnas egna tolkningar. 

5.12.4.1 Skapa kännedom 

- Reklam i syfte att skapa djupare kännedom om tjänsten. 

o Förslagsvis genom reklam i tv och på internet. Fördelen med internet är kapaciteten 

att tillgodose kunden med mycket information, om denne så önskar. 

- Informationen skall vara av hög och djupgående karaktär. 

o Mer genomförbart genom internet. Det kan tänkas att djupgående reklam kan vara 

dyr i form av tv, och att många sållar bort reklamblad som är alldeles för stora och 

informationsrika. 

- Visa varför valet av att gå med i tjänsten är rationellt och hur kunden tjänar på 

medlemskapet. 

o Öka kunders egen handlingskraft genom att låta dem välja var, vad och hur tjänstens 

fördelar kan utnyttjas på egen hand. 

- Mindre frekvent reklam. 

o Få potentiella kunder att besöka sidan för att själva anamma djupare information. 

- PR. 

o Kundfokus! 

- Word Of Mouth 
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o Är egentligen en aspekt som diskuteras då kunden är förhållandevis lågt involverad, då 

rykten sprids mellan kunder och ger upphov till en hype. Däremot kan detta tänkas 

vara av betydelse även vid hög involvering. På vilket sätt vill författarna inte gå 

djupare in på.  

5.12.4.2 Val av attityd 

- Personlig försäljning 

o Kundbesök kan vara en önskvärd metod, även om möjligt demonstrera hur tjänsten 

kommer att fungera. 

- Dela ut broschyer, även ställa upp på mässor och dylikt. 

5.12.4.3 Beteendet 

- Visa på kvalitet. 

o Skapa ett fortroende från kund mot leverantör, genom att skapa en kvalitetskultur för 

ett företag eller en verksamhet att vara delaktig i tjänsten VillaService. 

- Visa på prisfördelar. 

o Visa på vilka rabatter och förmåner som kan erhållas. 

- Visa på enkelheten. 

o Optimera hemsidan för ett kundanpassat användningssätt. 

5.12.4.4 Beteende över ett längre tidsperspektiv 

- Fortlöpande visa på god kvalitet samt upprätthålla denna. 

o Att låta kunden förvänta sig en bra tjänst är optimalt, men om förväntningarna ej 

besvaras kan det tänkas sänka trovärdigheten samt intresset för tjänsten. 

- Garantier. 

o Garantera kundens nöjdhet. 

- God service och support. 

o Visa på intresse att hjälpa (expert rådgivningen), och underlätta för kunden genom en 

bra supporttjänst. 

5.13 Kreativitet 

5.13.1 Egeryds sätt att arbeta kreativt för att göra sig unika 

Som nämndes under referensramsavsnittet under rubrik 3.5.2 Kreativitet, blir det allt viktigare för 

företag att agera kreativt, då samhället hela tiden förändras. Ständig utveckling från alla håll gör att 

organisationer måste försöka utmärka sig på något sätt, och således bli unika på marknaden. Egeryds 

är mycket väl medvetna om detta, och försöker därför ständigt arbeta kreativt. Hela tiden försöker 

de analysera andra aktörer, hur de agerar och vad som utmärker dem, för att lära sig och därefter 

kunna se vilka brister som finns. Dessa analyseras vidare för att diskutera vad Egeryds skall kunna 

erbjuda på sikt. Ett utvecklingsarbete tar vid och slutligen är förhoppningen att göra det bättre än 

konkurrenterna. Även om Per nämner att de lär av andra, lägger han fokus på deras brister. 

Emellertid vore det bra att inte stirra sig blind på deras brister, utan i större utsträckning ta del av vad 

som gör dem unika. Eventuellt försöka finna något som de möjligtvis gör bättre än Egeryds, för att 

lära av det. Sedan diskutera internt huruvida Egeryds skulle kunna utföra samma arbete på ett 

förmånligare sätt. Eventuellt komplettera arbetsmetoderna på något vis, kanske tillföra nya detaljer 

som kan tänkas vara attraktivt i kundens ögon. Detta kan även ha en bidragande effekt till 

tjänsteutvecklingen.  
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Något som är intressant, är att Egeryds tar reda på vad deras konkurrenter saknar och därefter börjar 

utveckla detta i sin egen organisation. Detta låter vettigt, dock anser författarna att även deras egen 

organisation ständigt bör granskas, för att själva utvecklas hela tiden och bibehålla en hög kreativitet. 

Eventuellt är det svårt att genomföra då Egeryds kanske blir förblindad och inte ser sina egna fel. 

Detta kan endast spekuleras kring, då ingen sådan undersökning genomförts av författarna. Det kan 

trots allt vara på detta viset, och därför kan författarna se det lämpligt att låta någon utomstående 

granska Egeryds organisation och verksamhet med främmande ögon. Förhoppningen är att därmed 

kunna erhålla en lista med brister, som kan rättas till för att göra Egeryds till ett bättre 

fastighetsbolag. 

Under referensramen under rubrik 3.5.2 Kreativitet, hölls en diskussion kring det faktum att Egeryds 

lanserar en ny tjänst mot en ny målgrupp. De ser inga aktiva aktörer som erbjuder en likadan tjänst, 

bara potentiella aktörer som idag erbjuder tjänster som kommer att utgöra segment av VillaService, 

exempelvis Villaägarnas expertrådgivning. Reflektionen som lyftes upp var huruvida denna 

tjänsteutformning och lansering är kreativt i sig? Författarnas åsikt är att så är fallet, då det är tydligt 

att Per försöker förnya, skapa nytänkande och komma upp med nya idéer. Per nämnde att han själv 

kommit upp med idén till tjänsten och att han bollar idéer med andra personer han vet fungerar som 

ett bra komplement till honom själv. Han sade samtidigt att det finns en risk för att kreativiteten kan 

bana iväg, och därför kan han se en fördel i att ha någon som är jordnära och håller i tyglarna. 

Författarna har inte sett någon nackdel i att vara kreativ, dock är Pers uttalande intressant. Finns det 

individer som inte kan hantera sin kreativa förmåga på rätt sätt, finns möjligen som Per säger en risk 

att det banar iväg och kan skada företaget. Kreativitet ser därför författarna som gynnsamt, så länge 

det går i linje med företagets värderingar och målsättningar. Hamnar det på andra spår som strider 

mot dessa skall det bromsas. 

5.13.2 Fördelar och nackdelar med Egeryds ledstjärnor 

Författarna ser positivt på Egeryds ledstjärnor och deras funktion. Enligt Per gör dessa att samtliga 

medarbetare inom organisationen delar samma värderingar. Dock är det ej känt hur väl 

medarbetarna verkligen känner till dessa ledstjärnor och delar dessa värderingar. Även om 

medarbetarna någon gång har hört talas om dessa kan det vara lämpligt att påminna dem. Gärna 

utveckla ledstjärnorna och göra dem mer intressanta för medarbetarna. Försöka hitta något som 

väcker deras intresse att arbeta mer innovativt och kreativt. Även försöka skapa en god atmosfär, 

skapa trivsel, förnya, förbättra samt göra det roligare på jobbet.  

Eventuellt kan tänkas att ledstjärnorna har hämmat kreativiteten, då dessa fungerar som ett 

reglemente för medarbetarna att följa. Då omvärldsförändringar ständigt sker som bidrar till ständig 

utveckling av bl.a. teknologi och verktyg, skall företag försöka utnyttja fördelar som detta medför. 

Dessa kan därmed användas för att främja företags kreativa förmåga. Om personalen inte har 

flexibiliteten att tänka i kreativa banor utan måste hålla sig till vissa uppsatta direktiv, försvåras det 

kreativa arbetet för medarbetarna. Hur ledstjärnorna har påverkat företaget vet inte författarna. Per 

ser mest positivt på dessa, då de har tagit företaget dit det är idag. Författarna tror därmed de är bra 

för företaget. Om det finns en negativ effekt någonstans är den säkerligen mindre än de positiva 

effekterna. Bland annat blir det enklare för medarbetarna att ha insikt i vad företaget står för, vilka 

värderingar som finns och hur de skall arbeta för att nå dit de vill. 
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5.13.3 Hur Egeryds anpassar sig till och nyttjar fördelarna av diskontinuerliga 

skiften 

Omvärldsförändringar som bidrar till att ny teknologi framställs som senare kan generera ökad 

kreativ förmåga, är vad som benämns som diskontinuerliga skiften. Emellertid enbart om företagen 

tar till vara på detta och nyttjar alla verktyg och förutsättningar som finns på rätt sätt. Enligt teorin 

under rubrik 3.5.2 Kreativitet, har yngre individer ofta lättare för detta. Per vill ändå inte lyfta fram de 

yngre framför de äldre, utan menar på att alla måste göra sitt. Även om de yngre eventuellt har 

lättare för vissa saker är de inte viktigare än de andra medarbetarna. Detta knyter an till Jan Carlzons 

citat som är värt att nämnas återigen. 

”Vi alla har olika egenskaper – men de är lika mycket värda! Var och en kan sitt – men på ungefär 

samma nivå och med samma absoluta värde!”  

Det märks att Per lägger stor betydelse vid sin personal, och att han är mån om samtliga anställda. 

Den egenskap han väljer att belysa är driftighet, vilket är något han värderar högt. Författarna tolkar 

det som att det inte spelar någon roll vem som gör arbetet (om det är en ung eller gammal), bara 

han/hon får arbetet utfört. Per anser att hela hans personal både är engagerad och kompetent, och 

därför har de säkerligen förmåga att anpassa sig till omvärldsförändringar som sker. Således skapas 

en uppfattning om att Per verkligen ser sin personal som en resurs som han är mån om och vill nyttja 

på bästa sätt. Personalen ses inte som en kostnad.  

Det nämndes att Per anser att personalen är kompetent. Inom vilka områden de besitter kompetens 

finns ingen vetskap om, och hur väl de lyckas nyttja fördelar av diskontinuerliga skiften är därför svårt 

att säga. Det tas för givet att de kan sina arbetsuppgifter, men om de har kunskaper inom andra 

områden som kreativt skulle kunna gynna företaget är oklart. Det vore därför intressant att få 

bevittna ett större diskontinuerligt skifte, som skulle fungera som något av en revolution inom 

exempelvis teknologi. Och då menas att denna teknologi får en sådan genomslagskraft att det får 

utlopp inom alla branscher, och påverkar alla individer på något sätt. Därefter granska och analysera 

Egeryds handlingsförmåga och sätt att agera under sådana förhållanden. Hur skulle Egeryds kunna ta 

tillvara på de förutsättningar som uppkommer genom en sådan revolution?  

Per tog upp att personalen ej fastlåses i någon specifik position, utan flexibilitet och möjlighet till 

rotation finns. Det finns olika grenar med en person i varje, som bär ansvaret för att arbeten 

delegeras ut. Författarna uppfattar det som om de öppet kan agera kreativt bara de får arbetet 

utfört. Det finns därför inget direkt ramverk som hämmar kreativiteten. Ledstjärnorna diskuterades 

ovan som ett reglemente, en form av ramverk, men att detta inte tros ha hämmat kreativiteten hos 

Egeryds. 

5.13.4 Sammanfattning av Kreativitet 

Det finns en hel del att säga om Egeryds kreativa arbetssätt, samtidigt som det finns en hel del som 

inte går att uttala sig om på basis av för klen kännedom. Därför är författarna första 

rekommendation att noggrant se över och analysera den egna verksamheten vad gäller kreativ 

förmåga, och hur de vill arbeta kreativt. Per vill ständigt utvecklas, och detta gäller även det kreativa 

arbetssättet.  

De har vetskap om betydelsen av kreativitet, innovation och förnyelse. De arbetar med det, men 

riktigt hur väl de nyttjar fördelarna av diskontinuerliga skiften har författarna svårt att göra 
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uttalanden om. Det skulle kräva en djupare och mer ingående intern undersökning för att ta reda på 

mer detaljerat hur de arbetar med detta. Förslagsvis anser författarna att de anställer någon 

analytiker utifrån, som kan granska verksamheten med objektiva ögon. Detta för att observera fel 

som Egeryds egen personal kanske inte har förmåga att se, då de kanske blir förblindad av sitt eget 

arbetssätt. Många arbetsmoment kan tänkas vara inkörda efter rutiner etc. vilket kan påverka 

förmågan att se egna brister och fel. 

Vad gäller ledstjärnorna, anser författarna att dessa enbart har en positiv funktion. Även om dessa 

fungerar som ett slags reglemente eller ramverk, behöver dessa inte hämma kreativiteten. Istället 

skall dessa enbart leda medarbetarna och hela organisationen mot samma håll, och få samtliga 

anställda att dela värderingarna som företaget står för, förstå verksamheten och hur man skall 

arbeta för att nå uppsatta mål. Och inom det sistnämnda skall arbetssättet kunna genomsyras av ett 

kreativt och flexibelt tänk. Per nämnde att flexibilitet finns då möjlighet till rotation finns, samt 

personalen kan agera fritt så länge arbetet utförs. Pers förståelse för kreativitetens betydelse i 

dagens samhälle är för författarna uppenbar, och detta tros kunna smitta av sig på personalen. Dock 

rekommenderar författarna att en kontroll genomförs för att lyfta fram kreativitet och pusha 

personalen att våga agera kreativt. 

Pers syn på personal är positivt riktad, där författarna delar Pers inställning. Idag är de 26 anställda. 

Vilka som kommer ha ansvaret för och vara insatt i VillaService är ännu inte fastställt, dock ser 

författarna att intresset hos villaägarna säkerligen kommer överträffa Egeryds förväntningar. En 

överbelastning i efterfrågan kan komma att uppstå, och därför rekommenderar författarna att redan 

nu börja rekrytera personal i större omfattning. Detta för att kunna möta och besvara denna möjliga 

efterfrågan utan problem. Anledningen att författarna tror att efterfrågan kommer bli stor är då 

samtliga av respondenterna har ett intresse av att gå med i tjänsten när den finns att tillgå på 

marknaden. Sannolikheten är därför stor att en större andel av Örebros villaägare vill göra samma 

sak som respondenterna.  

5.14 Tjänsteutveckling 

Teorin förespråkar en projektbildningsfas som steg två i tjänsteutvecklingen. Denna syftar till att 

skapa en projektgrupp som skall utveckla tjänsten. Modellen återfinns under rubrik 3.5.3 

Tjänsteutveckling. 

Då en grupp består av ett antal individet kan det vara lämpligt att även utveckla dessa. Detta är ett 

synsätt som Egeryds har full förståelse för ”Utveckla människorna i gruppen för då kommer det andra 

automatiskt”.  

Då empirin förklarar att idéfasen börjar landa och utformningen av tjänsten börjar ta fart, är själva 

utformningsfasen ett moment att beakta. Projektbildningsfasen som beskrivs som den fas som 

befinner sig mellan idé och utformning av tjänsten, utförs i mångt och mycket simultant med 

utformningen och beaktas således som interaktiva faser. Under projekt och utformningsfaserna kan 

även ytterligare idéer tillkomma, vilket poängterar att ena fasen inte utesluter den andra. 

Projektbildningsfasen syftar till att finna lämplig organisationsform för tjänsten samt skapandet av 

projektgrupp. Projektgruppen är för tillfället Egeryds, men när lämplig utformning etablerats, kan en 

ny projektgrupp tillsättas för genomförandet av tjänsten. Utformningen bestämdes i mångt och 

mycket av den strategiska grunden, där ”avtalsansvarig” kan ses som ”projektgrupp”.  
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Genom att tolka empiri kan en känsla av iver och exaltering gentemot lanseringen förnimmas. Det 

som då kan vara lämpligt för Egeryds är att lugna ner tempot, så att utformningen tilldelas den tid 

som krävs för en optimal tjänstelansering. Det torde även vara lämpligt med en djupare 

undersökning genom förslagsvis enkäter för att försäkra sig om att tjänsten tillgodoser kundens 

behov. En annan reflektion är att utformningen inte bör ta för lång tid, då konstellationen ses som ny 

och bör lanseras innan andra konkurrenter eller potentiella etablerare lanserar en liknande tjänst och 

inhämtar stora marknadsandelar.  

 Implementeringsfasen är momentet som komma skall. Denna aktivitet skall utföras simultant med 

marknadsföringen. Precis som tidigare reflektioner kan det vara förnuftigt att genomföra en djupare 

undersökning även gällande marknadsföringskanaler. Detta för att ta reda på vilka kanaler som kan 

vara lämpliga för att uppnå ett lyckat slutresultat. Däremot borde marknadsföringen förslagsvis 

kunna genomföras tidigare, för att skapa en ”hype” och förväntningar om tjänsten. Så länge tjänsten 

kan leva upp till förväntningarna bör tillförlitligheten hållas intakt.  

 Teorin förespråkar även att en tjänst ej skall vara avskärmat från vad den tidigare har innehållit. Då 

Egeryds har stor och omfattande kunskap inom flertalet områden av tjänsten såsom bl.a. felanmälan 

dygnet runt, torde detta inte vara ett problem. 

5.14.1 Sammanfattning av Tjänsteutveckling 

 Ta till vara på det redan befintliga synsättet om att utveckla människor. 

 Ena fasen skall inte utesluta den andra. 

 Förståelse om att faserna interagerar. 

 Ta det lugnt under utformningsfasen ”ge det den tid som behövs”, och utför denna 

strukturerat för optimalt resultat. 

 Tillgodose kundens önskemål. 

o Djupare undersökning om kundens önskemål. 

 Marknadsför simultant med utformnings/projektbildnings/implementeringsfasen. 

5.14 Kundfokus 

5.14.1 Villaägarnas faktiska intresse av VillaService 

För att spinna vidare på villaägarnas intresse gentemot Egeryds påstående om ett existerande 

intresse, förs härmed en vidare diskussion huruvida det stämmer eller ej. Dock är det oklart hur stort 

intresse som Egeryds förväntar sig. Per tror att intresset är stort. Han tror dessutom att intresset kan 

regleras beroende på hur lanseringen sköts och vilka verktyg som används. Tjänsten ser ut att bli 

komplett innefattande det mesta en villaägare kan vara i behov av gällande bostaden, och därför kan 

intresset vara större än förväntat. VillaService är under ständig utveckling där nya idéer kommer upp 

mer eller mindre oavbrutet. Oavsett hur tjänsten ser ut i slutändan, har respondenterna ett intresse 

av den och den kan komma att bli populär i Örebro.  

De fyra respondenter har alla ett intresse av att ta del av tjänsten när den finns att tillgå på 

marknaden. Även om respondenterna delar detta intresse kan de självklart inte representera hela 

målpopulationen, dvs. alla villaägare i Örebro. Därför är författarnas främsta råd att genomföra en 

totalundersökning för att ta reda på exakt hur stort intresset är, och detaljer runt i kring. Förslagsvis 

med liknande innehåll som intervjuguiden som användes, men med vissa ändringar där strukturen 

blir en enkät istället för intervju. 
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En viktig aspekt att nämna återigen är författarnas syn på kundfokus. Det ses som ett synsätt mer än 

en teori och ett arbetssätt, som skall genomsyra hela verksamheten. Därför är detta synsätt 

integrerat över hela organisationen, i alla dess delar, vilket självklart även gäller modellen som 

författarna upprättat. Kundfokus anser författarna skall finnas i såväl kärnan gällande planering, 

handling och uppföljning, som i de kontinuerliga processerna. Författarnas rekommendationer stöder 

därför Kotlers teori att utgå från kunden, ta reda på vad den vill ha och sedan erbjuda detta. 

Totalundersökningen är därför ett väldigt bra verktyg att inledningsvis starta med i planeringsarbetet. 

Intervjuerna som genomförts i denna studie, har gett en indikation om att ett intresse finns. Hur stort 

det är och vad kunderna verkligen vill ha är svårt att säga, då alla har olika preferenser. 

Totalundersökningen skulle kunna ge en helhetsbild. Vissa mönster har emellertid observerats även 

genom denna undersökning, där samtliga respondenter gav samma svar. Utifrån detta är 

sannolikheten stor att en större andel av målpopulationen delar respondenternas intresse. 

Per tror att intresset kan variera över tid, framför allt att tjänsten kommer vara mer populär över 

sommarhalvåret. Han väntar sig att mycket av jobbet handlar om utomhusaktiviteter kring 

sommaren, med bl.a. pool, gräsklippning och trädgårdsarbete. Per anar även att efterfrågan trappas 

upp kring högtider såsom jul, då elfel och dylikt inte får inträffa. Detta stärks av respondenterna som 

själva har mer att göra på sommaren, dock gör de gärna detta på egen hand då de trivs med det. På 

vintern däremot är det inte lika tillfredsställande att arbeta utomhus. På vintern uppstår ofta även 

problem med el etc. som de inte har kunskap om, och därför behöver leja bort. Christoffer ser att 

problemen som uppstår på vintern ofta är mer akuta att få åtgärdade, medan på sommaren klarar 

han sig i regel längre. Berith dessvärre har inte orken kvar att sköta om tyngre arbete med 

trädgården och skulle därför behöva hjälp med detta. Även Mattias har upplevt problem med vatten 

på sommaren till sommarstugan som han inte kan lösa på egen hand. Hur det förhåller sig för hela 

målpopulationen är oklart. Dock ser författarna att det varierar mellan dessa respondenter, och 

således kan det tänkas göra det vid undersökning bland andra villaägare. 

5.14.2 Vad som är mest intressant med VillaService 

Per belyste rabatter, och trodde helt klart att det var den faktor som skulle locka villaägare att gå 

med i VillaService. Det är mycket möjligt att en majoritet av hela målpopulationen anser det, men 

enligt intervjurespondenterna i denna undersökning stämmer det inte. Christoffer är den enda som 

nämner rabatter som första faktor. Mattias nämner det som andra faktor, och de återstående två tar 

inte ens upp rabatter som främsta lockelse. Det gäller därför för Egeryds att lägga resurser på rätt 

saker. Självklart skall rabattsystemet vara välutformat, då det kan komma att bli populärt bland 

villaägarna. Författarna påpekar bara att ej stirra sig blind på rabattsystemet, utan återigen utgå från 

villaägarnas åsikter och ta reda på vad de anser mest centralt. Lån av utrustning i kombination med 

att ha ett enda ställa att ringa till vid uppstådd problematik som kan åtgärdas, är de faktorer som i 

respondenternas ögon lyfts fram. 

5.14.3 Funktionen av en upprättad hemsida 

Under samtalet med Per lägger han stor vikt vid hemsidan och tanken med dess funktion. Som 

tidigare nämndes, tror Per att intresset bland villaägarna kan regleras och styras mycket genom 

Egeryds sätt att lansera tjänsten. Han tror att hemsidan kan bli det verktyg som kan komma att spela 

en betydande roll i detta. Han vill försöka skapa ett intresse kring hemsidan så den kan bli 

självgående. Där ser författarna en stor fördel, då resurser kan sparas i form av att villaägarna söker 

sig till hemsidan där de får information och hjälp. Per vill att den ska stå klar innan lanseringen tar 



80 
 

vid, vilket författarna håller med om. Han ser en outtömlig utvecklingspotential kring detta. 

Hemsidan kommer att tilldelas en central roll, där populariteten och intresset för denna skall vara 

hög. Förhoppningen är därmed att den skall vara högtrafikerad. Eftersom den kommer att vara viktig 

för tjänsten, är det därför också viktigt hur denna är utformad. Författarnas anseende är att en 

expert inom hemsidor och dess utformning bör anlitas för att få till det resultat som önskas av 

Egeryds. Den bör vara lättnavigerad så att alla enkelt hittar vad de söker, samt vara snyggt designad 

och tekniskt utrustad. Detta för att få till en hype och en modern look som är utmärkande och 

välfunktionell.  

Per vill att uppdateringar ständigt skall ske, och författarnas förslag är även att upprätta en blogg och 

möjligtvis även Twitter vilket har blivit populärt. Där kan dagligen nyheter läggas upp som villaägarna 

kan läsa om de vill eller inte. Det är det som är lite av finessen med hemsidan också. Det blir inte 

reklam som överöses dem, utan det blir reklam som de själva söker. Innehållet i bloggen och Twitter 

tror författarna lämpligen bör innehålla inslag av humor. Se bara på reklamen idag som i mångt och 

mycket baseras på humor. Detta får Egeryds experimentera med för att hitta något som fungerar 

ypperligt för dem.  

5.14.4 Marknadsföring av tjänsten och komplettering till hemsidan 

Då det kommer till marknadsföring är det ännu oklart hur stort kapital och satsning som skall göras, 

men att fokus ligger på att framhäva hemsidan framgick i intervjun med Per. Författarna tror också 

på vikten av en hemsida som kontinuerligt har hög trafik. Samtliga respondenter utom Christoffer 

anser att hemsida är det främsta kommunikativa verktyget. Istället föredrar han informering via mejl. 

Per nämnde postutskick, och trodde det skulle vara populärt bland villaägarna, men inte bland 

respondenterna. Mejl borde istället användas av Egeryds som komplement till hemsidan. 

Christoffer tycker hemsida är ett bra verktyg, men föredrar att bli informerad och slippa söka 

informationen på egen hand. Detta då han i vissa fall kan missa information och dylikt. Författarna 

tror trots detta att hemsidan är det främsta verktyget precis som Per, och därför bör en rejäl satsning 

läggas på utformning och utveckling av denna. Därefter även storsatsning på marknadsföringen som 

upplevs vara viktig. Detta kan komma att generera en hype kring hemsidan som kan få en positiv 

effekt på tjänstelanseringen. Men återigen bör det understrykas att det är viktigt att hemsidan står 

färdig inför tjänstelanseringen. Per nämnde att han vid en storsatsning på marknadsföring eventuellt 

skulle använda sig av media såsom tv och radio. Detta kan möjligen vara lämpligt, men enbart om det 

syns i rätt omfattning. Möjligtvis finns det andra kanaler som kan utnyttjas bättre, som kostar mindre 

osv. Eventuellt kan samarbeten inledas med andra kedjor, eventuellt potentiella leverantörer till 

tjänsten för att marknadsföra tjänsten via dem. I och med att Egeryds fortfarande är osäkra hur de 

skall agera gällande detta, bör vidare diskussion föras. Detta är emellertid förslag från författarna. 

5.14.5 Dialog mellan villaägare och Egeryds för att utveckla tjänsten  

Per vill att hemsidan skall innehålla en funktion där villaägarna kan delge sina synpunkter om 

tjänsten. Hur stort intresset kring detta är hos målpopulationen är oklart. Som tidigare nämndes kan 

inte respondenterna representera hela målpopulationen, emellertid har de intresset av att delta i 

detta. Det får dock inte bli för mycket anser de, utan det skall villaägarna själva kunna välja om de vill 

delge synpunkter eller inte. Författarna tror att det är lätt att villaägarna kan komma att klaga och 

framhäva dåliga saker med tjänsten. Därför kan det vara lämpligt att poängtera att de gärna får 

lämna positiva synpunkter också, för det är viktigt att få beröm för ett arbete som utförs väl. Det kan 
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exempelvis göras genom att ha en synlig länk med texten ”lämna gärna dina synpunkter, såväl 

positiva som negativa”, där just orden positiva och negativa framhävs med någon speciell färg. Detta 

för att de skall göras extra synliga för villaägarna som besöker hemsidan. 

När något nytt tillkommer eller förändras med tjänsten ligger det i respondenternas intresse att få 

reda på detta i förtid. Även erhålla information om eventuella erbjudanden som kommer att skickas 

ut innan det sker. Per tror att postutskick kan vara en lämplig metod. Bland respondenterna ser inte 

utfallet likadant ut. Mejl skulle möjligen vara mer lämpligt som det ser ut bland dessa, men även 

detta bör genomföras i en totalundersökning då målpopulationen består av lite drygt 22 000 

villaägare, vars preferenser kan variera. Mattias och Jerry anser att en dialog mellan dem själva och 

enskilda individer är behövligt. Då kan de bli informerade på det sätt som passar dem bäst. Detta 

skulle säkert uppskattas av majoriteten av villaägarna i målpopulationen. Författarna tror dock att 

det kan bli krävande att hålla reda på detta manuellt, och rekommenderar därför att integrera detta i 

vad Per nämnde som databasprodukt. Detta kan då förslagsvis på ett smidigt sätt registreras under 

totalundersökningen, där villaägare får besvara frågeställningar enligt deras egna preferenser som 

lagras i en databas. När det blir aktuellt kontaktas de på det sätt de vill bli kontaktade. De som vill bli 

informerade via mejl, kan gärna informeras via spam eller med andra ord ett automatiskt utskick av 

mejl innehållande personlig information. På så vis sparas resurser i form av tid och arbetskraft som 

kan läggas på annat. 

5.14.6 Rabattsystemet 

Under möten och intervjun med Per har information erhållits gällande ett rabattsystem som skall 

ingå i VillaService. Hur rabattsystemet skall vara utformat, är ännu ej fastställt utan diskussion kring 

detta är i full gång och förändras och utvecklas hela tiden. I dagsläget är det någon form av 

databassystem. Rabatter kommer att lagras på ett kort som kallas VillaKortet som medlemmar i 

VillaService kan erhålla. VillaKortet kan komma att fungera som någon slags basprodukt för 

villaägarna. Men ytterligare en gång är det värt att nämna att detta är under diskussion och 

utveckling.  

Under intervjuerna med respondenterna hölls frågeställningar kring Icas sätt att ge rabatter för att 

kunna föra en liknelse och se hur de ställer sig till detta system. Samtliga respondenter ställer sig 

positiva till idén och konceptet med rabatter, dock anser de att brister finns. Brister som bl.a. att 

rabatterna varar för kort period, de får endast rabatter på vissa produkter som väljs av Ica och dess 

system, de registrerar köp vilket kan upplevas kränkande för kunden, och det kan vara 

svårapplicerbart inom en verksamhet med ickeförbrukbara produkter. Författarna såg det intressant 

att höra respondenternas åsikter kring systemet. Per hade själv sett den största bristen med 

systemet, dvs. att kunderna själva inte kan välja var de skall få rabatter. Detta kommer de kunna göra 

i VillaService, vilket är en stor fördel för kunderna. Detta kommer säkerligen uppskattas av 

respondenterna och troligen av hela målpopulationen. Christoffer nämnde samtidigt att han 

fortfarande uppskattar överraskningar, och inte vill välja precis allt han skall få rabatt på, utan enbart 

på de främsta och huvudsakliga rabatterna han anser vara viktigast. Dessutom tycker han att det är 

en fördel att kunna välja rabatter när han verkligen är i behov av något. Det tolkas som att han vill 

kunna få rabatter med kort varsel och kunna utnyttja det när han är i behov av det. Därför skulle en 

lösning vara att rabatter lagras på VillaKortet såsom Per har beskrivit det, sedan ligger de där tills 

villaägaren vill utnyttja dem. Därmed blir det ingen begränsad tidsperiod som rabatten gäller utan 

villaägaren kan använda rabatten när han/hon är som mest i behov av det.  
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Gällande Jerrys kommentar, att det kan vara svårapplicerbart på ickeförbrukbara varor, är också 

något som är intressant att reflektera kring. Dock är det inte alls säkert att rabattsystemet kommer 

att vara integrerat i själva tjänstesegmentet med hjälp och felanmälan. Istället kommer nog 

rabattsystemet vara ett avskilt segment och en extra förmån för medlemmar i VillaService.  

Rabatterna som författarna har uppfattat det, skall kunna vara fullständigt valbara vad gäller butik 

och produkter för medlemmarna. Detta gör att det blir personligt och mer värdefullt för villaägarna, 

då rabatterna blir på sådant som de verkligen vill ha. Dock är det oklart huruvida stort rabattbelopp 

de kommer att få per månad. Dessutom vet författarna inte om det kommer bli ett procentuellt eller 

faktiskt belopp. Detta då tjänsten är under utformning, och så även rabattsystemet. Berith föredrog 

ett procentuellt belopp inom en butikskedja före ett faktiskt belopp på en specifik vara. Hur det 

förhåller sig överlag är något som författarna rekommenderar Egeryds att ta reda på. Detta kan de 

lämpligen göra genom en fråga i en totalundersökning mot målpopulationen. 

5.14.7 Villaägarnas önskemål om rabatter 

Per trodde att villaägarna främst skulle vilja ha rabatterade priser hos butikskedjor med ett brett 

sortiment. Detta stämde delvis då bl.a. Jerry lyfte fram Bauhaus och Grodden som butiker som skulle 

vara bra för alla, även Clas Ohlson och Kjell & Company. Däremot värdesätter han personligen, och 

även Berith, en högre kompetens hos personal, då de gärna utför arbete på egen hand. Därför skulle 

de gärna få rabatt hos butikskedjor med högre expertis och kunskap inom områden, så deras 

frågeställningar kan bli besvarade. Dock har författarna reflekterat kring detta och kommit fram till 

att respondenterna genom vidare eftertanke möjligen skulle ändra sig. Detta då VillaService även 

kommer att innefatta expertrådgivning, där medlemmar kan ringa ett och samma nummer och 

kopplas vidare till en expert som kan besvara frågeställningar och funderingar som kan finnas inför 

ett eget hushållsarbete. Därför skulle respondenterna spara mer på att få rabatter hos butikskedjor 

som redan har lägre priser och samma och rent av bredare sortiment än övriga, och sedan utnyttja 

den expertrådgivning som finns. Samtidigt fick författarna känslan av att Berith exempelvis gillar 

butiken Granats mer än Bauhaus möjligtvis även utan deras expertis. Hon har alltid vänt sig till dem, 

och därför blivit en lojal kund. Detta är något som möjligtvis inte förändras även om priset är lägre 

hos Bauhaus och hon skulle få ut mer av rabatter där. Därför bör inte en generalisering föras, inte 

minst då dessa inte kan representera hela målpopulationen. Rekommendationerna som författarna 

ger blir därför att medlemmarna själva skall styra detta. Som tidigare nämndes får de makten över 

var och på vilka produkter de skall erhålla rabatter, vilket de föredrar.  

5.14.8 Skillnader mellan villaägare som kan påverka Egeryds arbete med tjänsten 

Urvalet drogs först som ett klusterurval utefter geografisk placering. Därefter selekterades 

Adolfsberg och landsbygden som de två kluster att rikta undersökningen emot. Ur dessa valdes fyra 

respondenter, två från respektive kluster, att delta i undersökningen genom intervjuer. Dessa 

respondenter valdes medvetet då författarna även avsåg att undersöka möjliga skillnader i åldrar, 

samt att ett strategiskt urval som detta underlättar mycket. 

Inför den empiriska undersökningen fanns en grundtanke hos författarna om att individer som valt 

att bosätta sig på landsbygden, har ett större intresse för hushållsarbete än de som bosatt sig i 

Örebros mer centrala stadsdelar. De på landsbygden troddes uppskatta att vara ute och sköta om 

trädgården, huset etc. för att denna boendeform medför ofta mer hushållsarbete. Detta i och med 

att villor på landsbygden i regel har större tomt, vilket innebär mer ”runt-omkring-arbete”. Emellertid 



83 
 

hade samtliga respondenter detta intresse. Dock tolkas informationen som erhölls från Jerry att han 

inte tycker det är alltför roligt utan gärna hellre gör annat än hushållsarbete. Mattias däremot hade 

en inställning om att göra allt på egen hand. Behöver han hjälp så ringer han en vän eller bekant som 

ställer upp. Således kan ändå en tendens finnas till att individer som bor på landsbygden inte 

kommer att ha lika stort intresse av tjänstsegmentet som består av hjälp med hushållsarbete. 

Christoffer som också bor på landsbygden, men är relativt nyinflyttad och inte besitter samma 

kunskap inom olika områden, är mer i behov av hjälp och kan tänkas anlita firmor. Han anser att 

priset är styrande för om han tar hjälp eller inte.  

5.14.8.1 Gemensamt för alla respondenter 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de inte har några problem med hushållsarbete i vanliga 

fall. Vissa hushållsarbeten anses rent av avkopplande. De anlitar endast hjälp inom områden där de 

inte har någon kunskap. Ofta rör det sig om större typer av åtgärder, som kräver utbildning och högre 

kompetens. Exempelvis kan det handla om teknologi, el, värme, vatten etc.  

Samtliga har ett intresse av att ingå i VillaService när tjänsten finns att tillgå. Alla är positivt inställda 

till en hemsida som kommunikativt verktyg, men kan dock behöva kompletteras på något sätt. Med 

andra ord vill samtliga ha en kombination av informationskanaler. Detta skiljer sig mellan 

respondenterna beroende på deras preferenser. De vill också vara involverade i tjänsten för att få 

denna utformad och anpassad efter dem. Synpunkter skall kunna delges om sådana finns, men inte 

tvingas fram av Egeryds, utan endast ges om och när de känner för det.  

Alla de villaägare som intervjuats förutom Jerry understryker att det inte får bli för mycket. Berith 

menar på att samhället verkligen pumpar ut ofantligt mycket information som hon inte har orken att 

ta del av. Mattias tar även upp sin syn på postutskick, där han menar att det åker rakt ned i 

papperskorgen. Respondenterna vill därför reglera informationsintaget på egen hand, vilket bäst görs 

genom självinformering via en hemsida. Samtidigt belyser Christoffer att viktig information inte får 

missas. Detta nämner även Berith och Mattias, då de säger att postutskick är bra så länge innehållet 

är av stor betydelse för dem själva. 

De har en positiv inställning till rabatter vad gäller konceptet, men vad gäller Icas system finns en hel 

del brister som de är överens om och som nämnts tidigare. Om systemet utformas på ett bra sätt, 

gillar respondenterna detta. De tycker valmöjligheten att selektera rabatter utefter eget intresse 

låter positivt. Även om alla respondenterna har en positiv inställning till rabatter, är denna faktor inte 

den som lyftes fram först och belystes extra mycket. Olika faktorer ses som de främsta hos olika 

respondenter. 

5.14.8.2 Skillnader beroende på geografisk placering 

De två geografiska kluster som undersökts är Adolfsberg och landsbygden som många ser som landet 

eller vischan. Berith Andersson och Jerry Källström utgör respondenter för Adolfsberg. Christoffer 

Blomberg och Mattias Gregemo utgör respondenter för landsbygden. 

Geografisk placering Främsta skillnad som kunnat lokaliseras 

Adolfsberg Lånar hellre utrustning 
Landsbygden Köper hellre utrustning 
 
Tabell 5, Skillnader beroende på geografisk placering 
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Detta kan tänkas bero på att de på landsbygden har en avsevärt mycket större tomt och egendom att 

sköta om i förhållande till de som bor mer centralt. Därför är de i regel behov av utrustning i större 

utsträckning än respondenterna i Adolfsberg. Samtidigt påpekade Mattias att utrustning som är 

väldigt stor och ovanlig att bruka, är självklart sådant även han föredrar att låna. Maskiner och 

verktyg i övrigt, dvs. något mindre utrustning i hans ögon såsom häcksax, slagborrmaskin etc. är 

något han säkerligen köper. Christoffer som också bor på landsbygden instämmer.  

Ytterligare en reflektion kan vara att de som bor på landsbygden inte har lust att köra in till centrum 

för att låna verktyg varje gång de är i behov av det. Det skulle bli en bensinkostnad som på sikt skulle 

överstiga inköps- och driftskostnaderna för verktygen. Således kan villaägare som är bosatta på 

landsbygden se en investering att själv införskaffa verktyg, hellre än den förmån som finns att låna 

genom VillaService. 

5.14.8.3 Skillnader beroende på ålder 

De fyra respondenterna som deltagit i denna undersökning är olika gamla, då författarna ville 

undersöka huruvida skillnader i åsikter och intressen kan tänkas finnas som beror på ålder. Berith 

Andersson (född 1944), är den äldsta respondenten som är 65 år. Jerry Källström är näst äldst och 

har nyligen fyllt 44 år (född 1965). Mattias Gregemo följer därefter med sina 29 år (född 1980). 

Slutligen Christoffer Blomberg som är yngst på 24 år (född 1985). Nedan följer en tabell där de två 

80-talisterna utgör en generation, och de övriga var sin. Tabellen illustrerar vilka skillnader som 

påträffats med avseende på ålder. 

Respondent och dennes ålder Skillnader som lokaliserats beroende på ålder 

Berith Andersson – 65 år  Inte uppvuxen med teknologiska verktyg 
såsom internet, sms etc. Hon känner till 
det och tros veta hur det används. Är 
hon ett undantag? Så kan tänkas vara. 
Åtminstone vid undersökning av ännu 
äldre villaägare. 

 Har barnbarn som tar upp tid 
 Börjar bli gammal och har inte lika 

mycket ork, samt en åkomma som 
hämmar hennes arbetsförmåga. 

 Nämnde att priset har betydelse. 
Ekonomin kan begränsas inom snar 
framtid pga. pension 

Jerry Källström – 44 år  Har erfarenhet av att ha bott i villa en 
längre tid. 

 Inga småbarn att försörja 
 Så pass ung att han har kunskap inom 

internet, sms etc. 
 Egen företagare och kan försörja sig 

själv. 
 Denna generation kan tänkas ha stark 

ekonomi. 
Mattias Gregemo – 29 år  Har egna små barn som tar upp tid 

 Arbetar otroligt mycket för att försörja 
sina barn. Ekonomin möjligen 
begränsad? Denna generation i övrigt 
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kan tänkas innehålla 
”karriärsmänniskor” som vill avsätta 
mycket tid för sitt jobb. 

 Ung, stark, pigg och frisk. Har ork att ta 
hand om sitt hus 

Christoffer – 24 år  Har mindre erfarenhet då han är 
nyinflyttad och är därför mer i behov av 
hjälp. Fler unga kan tänkas vara i samma 
sits. 

 Mer kunskap om internet och dess 
användning. Har vuxit upp med denna 
teknologi. 

 Föredrar hemsida och mejl. Sms kan 
också tänkas vara bra. Christoffer 
undantag då han inte äger en 
mobiltelefon. Fler i hans ålder kan därför 
tänkas föredra utskick via sms. 

 Har ännu inga barn, och mer tid för 
huset 

 
Tabell 6, Skillnader beroende på ålder 

Reflektionerna som råder efter denna tabell är huruvida ung och pigg med mindre erfarenhet 

behöver mer hjälp än en äldre mer erfaren, men med mindre energi? Kanske skall frågan istället 

omformuleras till vad respektive behöver hjälp med? Erfarenhet och kunskap går lite hand i hand, 

samtidigt som att åldern medför åkommor och drar ned på orken. Detta gör således att trots att en 

äldre människa har erfarenhet och kunskap att utföra arbetet själv, är i behov av hjälp. Generationen 

som Mattias tillhör har många småbarn, även i Christoffers generation blir det allt vanligare. Detta 

tar upp mycket tid och ger säkerligen upphov till stress. Därför kan dessa personer vara i behov av 

hjälp. Berith nämnde att hon har barnbarn som också tar upp tid. För henne som dessutom inte har 

samma ork, blir detta en ännu större kraftansträngning. 

Gällande kunskaper och vana av att använda internet och andra teknologiska verktyg, besitter yngre 

en större erfarenhet och kunskap. Därför kan resultatet av en totalundersökning möjligen ge en 

tydligare insikt gällande detta. Christoffer är i dagsläget utan mobiltelefon, vilket författarna ser som 

ett undantag. Han nämnde att sms annars vore bra. Det kan tänkas vara fler villaägare i hans ålder 

som kan föredra denna form av informering. 

5.14.8.4 Likheter och skillnader oberoende geografisk placering och ålder 

Vissa likheter och skillnader observerades som inte beror på de urval som förts. Vad dessa beror på 

är dristigt att uttala sig om, då detta endast kan spekuleras kring. Emellertid kan det tänkas vara 

respektive respondents egna preferenser som ligger till grund. Men det bör understrykas att detta 

inte är ett påstående, utan endast författarnas spekulationer. 

En viktig fråga berörde kommunikationsform. Författarna trodde på förhand att en åldersskillnad 

skulle prägla utfallet, dock stämde inte detta till fullo. Åtminstone inte när det gäller urvalet av 

respondenter i denna studie. Berith som är 65 år och den äldsta av respondenterna, troddes inför 

intervjun föredra postutskick och telefon. Resultatet blev istället hemsida i kombination med mejl. 

Hon ansåg även att sms och telefon är bra, men det var inte dessa hon valde att nämna först. 
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Christoffer som är den yngsta respondenten på 24 år, genererade samma utfall. Således uppkommer 

genast frågan om detta är en slump eller inte? Jerry är 21 år yngre än Berith, och även han gav 

samma resultat. Mattias är 29 år och anser att postutskick är en meningslös informeringsmetod som 

inte passar honom, om inte det verkligen är något viktigt som gäller honom själv. Emellertid anser 

han att det bör finnas för dem som föredrar det. Berith delar Mattias uppfattning och menar att post 

är bra så länge det är något viktigt.  

Vilka föredrar då postutskick? Möjligtvis generationen äldre än Berith, men hur många av dem bor i 

villa? Hur länge klarar en människa av att bo i eget hus? Är det inte vanligare att en människa vid en 

viss ålder istället väljer att flytta till ett äldreboende? Oavsett hur situationen verkligen ser ut, väcker 

denna undersökning många frågor som vidare lämpligen behöver besvaras inför lanseringen av 

tjänsten. Detta för att inte lägga resurser på fel saker. Om inte villaägarna tycker om informering via 

postutskick är det onödigt att lägga resurser på detta. 

5.14.9 Sammanfattning av Kundfokus 

Det stora hela handlar om att genomföra en totalundersökning för att ta reda på vad kunderna, dvs. 

villaägarna verkligen vill ha. Vilka intressen och behov finns? Egeryds kan då överensstämma sina 

tankar, funderingar och idéer mot villaägarnas åsikter, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

en lyckad tjänstelansering. Författarna ser då att risken för missnöje hos villaägarna minskar, då 

dessa blir mer involverade i tjänsten och dess innehåll. Författarna instämmer med både Per, Jerry 

och Mattias när det gäller vikten av att upprätthålla en dialog, därav rekommendationerna av en 

totalundersökning som följs upp av en kontinuerlig kommunikation. Detta för att fyra respondenter 

som används i denna undersökning inte kan vara representativt för hela målpopulationen. Således 

kan mer information lämpligen inbringas för att klargöra hur potentiella kunder vill informeras, delge 

synpunkter osv. Hemsidan ser i dagsläget ut att bli det verktyg och den plats där kommunikation 

mellan dessa parter kommer att äga rum. Författarna ser inga som helst fel i detta. Inledningsvis 

fanns en skepsis hos författarna gällande huruvida en hemsida gör sig lämplig som kommunikativt 

verktyg mot äldre generationer. Berith gav en indikation på att det kan fungera, då hon anser att det 

passar henne väl. 

Något som analyserades var Pers fokus på rabatter, och den vikt han lade på detta. Han trodde detta 

skulle vara den största lockelsen av VillaService bland villaägarna. Respondenterna har ett större 

intresse för att kunna ringa till ett enda ställa när som helst vid uppstådd problematik för att få hjälp 

med detta. Därför vill författarna upplysa Egeryds om att inte stirra sig blinda på ett enda segment 

förrän totalundersökningen är genomförd. Andra segment inom VillaService tros vara lika viktiga och 

får inte glömmas. Istället kan lika mycket resurser läggas på varje segment och allt utvecklas utifrån 

vad villaägarna vill ha, för att erhålla bästa möjliga resultat av tjänstelanseringen.  

Då det kommer till rabatter utgör troligtvis hemsidan det centrala verktyget även för detta. 

Villaägarna vill vara involverade, kunna delge synpunkter och kunna välja rabatter. Vissa vill dock inte 

välja precis allting, utan anser att ”lagom är bäst”. Därför ser författarna det lämpligt att kunderna 

själva får avgöra hur involverade de vill bli. Information skall finnas på hemsidan, där de avgör hur 

mycket och vad de vill ta del av. Skulle de vilja ha mer information än hemsidan, vilket vissa av 

respondenterna ville, då kan de få välja till en eller flera kompletteringar till hemsidan av 

information, såsom mejl, sms, post etc. Detta blir därmed personligt enligt respektive villaägares 

preferenser för att han/hon skall bli riktigt nöjd. Vad gäller marknadsföring som är relaterat till detta, 
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upplevs en råsatsning med hemsidan i fokus vara lämpad för denna tjänstelansering. Detta då den 

kan komma att bli så pass central för tjänsten, vilket tanken är idag. Självklart, bör den vara 

färdigutvecklad och stå klar när detta skall ta vid. 
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6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt förs diskussioner kring tidigare resonemang som mynnat ut i rekommendationer som 

besvarar problemformuleringen och syftet med denna studie. 

 

Den strategiska plattformen skapade en bra grund att arbeta utifrån vid upprättandet av 

Omvärldsanalysen. I omvärldsanalysen har ett antal faktorer kommit att belysas som kritiska med 

hänsyn till kunskap och betydelse. I och med faktorernas kritiska ståndpunkter kommer dessa att 

behöva undersökas mer ingående. Den mest kritiska faktorn som kan utläsas ur omvärldskartan är 

grad av involvering, som kategoriserats under rubriken kunder. Vidare kan det vara relevant att 

fokusera på faktorn potentiella etablerare, som kategoriserats under rubriken konkurrenter. Utifrån 

denna faktor ser författarna hur fallföretaget lämpligen kan arbeta. Ett konkret förslag är att arbeta 

”för förändring” och inte ”av förändring”. Ytterligare faktorer som kan vara värt att söka djupare 

kunskap om är vem som upprättar systemet, systemet, säkerhet, yrkesskillnader, timing och 

kommunikation. Även lån av utrustning och övriga konkurrenter är faktorer som kan behöva 

undersökas mer grundligt. Detta då det hos dessa faktorer konkretiserats en antingen väldigt låg 

kunskap eller en medelhög kunskap, men med en så pass hög betydelse att dessa behövs studeras 

djupare.  

Den främsta rekommendationen som ges är att en totalundersökning lämpligen kan genomföras. 

Detta då kundfokus är integrerat i samtliga moment i tjänstelanseringsteorin. Således gäller för såväl 

planeringsstadiet som de kontinuerliga processerna, att Egeryds fördelaktigt utgår från kundens 

perspektiv. Respondenterna i denna studie gav en indikation på hur det kan förhålla sig, men kan 

ändå inte representera hela målpopulationen, och därför ses en totalundersökning som nödvändig.  

Vad gäller marknadskommunikation relaterat till detta blir följaktligen att lyssna på kunden, vilka 

kommunikationsformer som föredras. Även ta reda på hur involverad varje kund vill vara, och 

således ser författarna en fördel i om kunderna senare kan reglera detta utefter eget behov. Om 

denna undersökning uteblir finns risk för att resurser läggs på onödiga saker. Ur 

marknadskommunikationssynpunkt kan exempelvis kommunikationsformer användas som kunderna 

inte uppskattar. Alternativt kan ett utfall vara att kunderna bli missnöjda över att vara mer eller 

mindre involverade än vad som är en tillfredsställande nivå för just dem. Fördelningen av 

kommunikationsformer över målpopulationen, kan tänkas få en stor spridning på basis av att olika 

kunder har olika preferenser. Denna slutsats kan dras enbart på de fyra intervjuer som genomförts i 

denna studie, där olika resultat observerats. Utifrån dessa fyra respondenter kunde en önskan om att 

vara högt involverad uppfattas. Genom att utgå från att kunden önskar vara eller är högt involverad, 

har konkreta förslag beskrivits utifrån teori.  

Kreativitet berör Egeryds organisation internt. Det handlar om hur de arbetar idag, och hur de 

lämpligen kan arbeta för att bedriva ett kreativt arbete. En medvetenhet finns hos ledningen om 

betydelsen av kreativitet, men frågan är om denna medvetenhet genomsyrar hela organisationen. En 

rekommendation förs därför att organisationen granskas noggrant för att ta reda på hur det kreativa 

tänket finns bland de anställda, samt att hur arbetet kan förbättras. Förslagsvis ser författarna det 
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lämpligt att någon utomstående granskar organisationen, då en sådan person kan göra en objektiv 

bedömning. Oavsett svar som erhålls av en sådan undersökning kan lämpligen ett budskap spridas 

över hela organisationen, där kreativitet skall gagnas och upprätthållas. Egeryds vill hela tiden 

utvecklas, och således är ett kreativt arbeta att sträva efter och lyfta fram. Författarna ser 

ledstjärnorna som ett ramverk, men inget som behöver hämma den kreativa förmågan. Istället tros 

dessa med lite utveckling kunna främja kreativt tänkande, genom någon ny punkt som belyser detta. 

 För att spinna vidare på utveckling, handlar det även om att utveckla tjänsten. I denna innefattas 

mycket, bland annat människor. Därför ser författarna att ett utvecklingsarbete bör föras med all 

personal som har med tjänsten att göra. Av de fyra faserna som diskuterats, finns ingen som 

utesluter någon annan, utan alla sammanflätas och interagerar. I dagsläget har författarna på basis 

av granskning av teori och erhållen empiri, valt att placera VillaService i utformningsfasen. 

Rekommendationerna kring detta är att Egeryds tar det lugnt i detta stadium, för att motverka risk 

för senare problematik, ”gör rätt från början”. Som nämndes tidigare är kundfokus integrerat i 

samtliga moment, och därför även i tjänsteutveckling. Således bör kunders önskemål tas i beaktande 

vara utgångspunkten, för att tjänsten senare skall kunna tillfredsställa deras behov. En 

totalundersökning skulle kunna inbringa information som är nödvändig för att kunna få överblick 

gällande kunders önskemål.  

En viktig aspekt att diskutera under momentet tjänsteutveckling, är där författarna ifrågasätter vissa 

uttalanden i teorin. Teorin säger att marknadsföring skall utföras simultant med 

implementeringsfasen. Författarna anser att marknadsföringen lämpligen torde genomföras även 

under tidigare faser, för att skapa hype och förväntningar hos kunderna kring tjänsten. 

Gällande marknadsföring spelar en upprättad hemsida en stor roll. Åtminstone enligt de aktuella 

planer som Egeryds har. Författarnas rekommendationer är därför att anlita en expert inom detta 

område för att hemsidan skall bli utformad på ett optimalt sätt. Hemsidan ser ut att bli ett centralt 

verktyg som förankras med övriga moment, där denna utgör en stark förbindelse mellan kunder och 

tjänsten. En dialog kommer att kunna föras och synpunkter delges. Betydelsen av hemsidan ses 

därför som oerhört hög, och viktigt att poängtera att även i detta stadium ta det lugnt så hemsidan 

blir välfunktionell redan från start. 

Inledningsvis fanns en fördom hos författarna gällande skillnader mellan respondenter vad gäller 

deras åsikter och intressen. Urval drogs därför, men utfallen av den empiriska undersökning 

resulterade inte i lika stora skillnader som författarna förutspått. Emellertid har en tydlig skillnad 

observerats med avseende på geografisk placering. Villaägare på landsbygden köper hellre utrustning 

än lånar, medan villaägare i Adolfsberg hellre lånar hellre än köper. Detta kan tänkas vara pga. att de 

som bor på landsbygden har större tomt och är mer i behov av verktyg i större omfattning än de som 

bor mer centralt. Samtidigt har de på landsbygden säkerligen inte intresset att gång på gång åka flera 

mil in till stan för att låna utrustning. Vad gäller skillnader som beror på ålder, är det svårt att dra 

generella slutsatser utifrån det material som erhållits. Mest intressant är att det kan finnas vissa 

undantag bland respondenterna. Exempelvis Christoffer som är ung, har normalt ett intresse av 

informering via sms, men har i dagsläget ingen telefon. Berith har kunskaper inom internet, vilket 

möjligen inte alla bland de äldre generationerna besitter kunskap om. Slutsatser om detta skulle 

kunna föras efter en totalundersökning som återigen är den främsta rekommendationen att 

genomföra. Detta skulle kunna skapa goda förutsättningar och information att utgå ifrån i vidare 
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arbete med tjänstelanseringsprocessen. Detta då en totalundersökning ses som lämpligt och berör 

samtliga moment som lyfts fram i den egenupprättade modellen. 

Härnedan följer en utvecklad variant av den egenupprättade tjänstelanseringsmodellen, där samtliga 

viktiga moment och författarnas rekommendationer placerats under de kontinuerliga processerna. 

Detta har genomförts för att skapa en tydligare bild och en översikt gällande författarnas 

tankegångar kring vidare planeringsarbete av denna tjänstelanseringsprocess.  
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Figur 10, Illustration av förslag till agerande inför vidare tjänstelansering 
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Bilaga 1 - Intervjuguider 

Intervjuguide för intervju med Egeryds 
VD Per Egeryd 

Presentation av syftet med intervjun, samt snabb genomgång av frågeställningarna i intervjuguiden 

för att reda ut eventuella oklarheter som kan finnas hos respondenten. 

1. Berätta lite kort om dig själv 

 

2. Hur länge har du varit verksam inom fastighetsbranschen, och när blev du VD? 

 

3. Hur många är anställda hos Egeryds? 

 

4. Hur anställer Egeryds sin personal? 

 

5. Delar samtliga anställda Egeryds vision? 

 

5.1 Om kanske (jag tror det), varför tror du det, kan du utveckla lite? 

5.2 Om ja, Kan detta styrkas på något sätt? 

5.3 Om nej, varför inte, kan du utveckla lite? 

 

6. Hur ser du på dina medarbetares funktion inom företaget? 

 

7. Hur delegeras arbetsuppgifter ut till personal, och varför 

 

8. Hur ser du på begreppet service? 

 

9. Vad utmärker Egeryds ur servicesynpunkt gentemot övriga aktörer på marknaden? 

 



II 
 

10. Vad har du för syn på begreppet kreativitet? 

 

11. Arbetar Egeryds kreativt och innovativt? 

 

11.1 Om ja, hur, kan du utveckla lite? 

11.2 Om nej, varför inte? 

 

12. Vad utmärker Egeryds ur kreativsynpunkt gentemot övriga aktörer på marknaden? 

 

13. Hur ser du på begreppet utveckling? 

 

14. Vad utmärker Egeryds ur utvecklingssynpunkt gentemot övriga aktörer på marknaden? 

 

15. Arbetar Egeryds mot regelbunden utveckling och förbättring? 

 

15.1 Om ja, hur, kan du utveckla lite? 

15.2 Om nej, varför inte? 

 

16. Vem kom upp med idén till VillaService, och hur och när hände detta? 

 

17. Vart befinner sig Egeryds i dagsläget gällande denna tjänstelanseringsprocess? 

 

18. Hur har Egeryds arbetat med utveckling av tjänsten VillaService? 

 

19. Har samtliga anställda en inblick i vad som sker kring denna tjänstelansering och Egeryds sätt 

att marknadsföra sig i allmänhet? 

 

19.1 Hur kommer det sig att det förhåller sig så? 

 

20. Hur stort intresse tror du det finns bland villaägare av tjänsten VillaService? 

 

20.1 Varför tror du detta, kan du utveckla lite? 
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21. Tror du det finns någon speciell tidpunkt där intresset hos villaägarna är större av denna 

tjänst, exempelvis vid någon specifik årstid eller högtid? 

 

21.1 Om ja, vilken tidpunkt, och varför tror du detta, kan du utveckla lite? 

21.2 Om nej, varför inte? 

 

22. Hur har Egeryds tänkt vända sig mot villaägarna och kommunicera med dem? 

 

22.1 Varför, kan du utveckla lite? 

22.2 Vad tror ni villaägarna skulle föredra för kommunikationsformer? 

22.2.1 Varför, kan du utveckla lite? 

 

23. Vilka verktyg kommer Egeryds använda sig av för att locka och kvarhålla villaägarna till 

tjänsten VillaService, så att deras intresse blir bestående? 

 

23.1 Varför, kan du utveckla lite? 

 

24. Har ni kontaktat villaägarna för att ta reda på om ett intresse finns av en tjänst som 

VillaService? 

 

24.1 Om ja, hur gick ni tillväga? 

24.2 Om nej, varför inte? 

 

25. Hur involverade tror du att villaägarna är kring denna tjänst i dagsläget? 

 

26. Hur involverade tror du villaägarna kommer att bli efter lansering av tjänsten har ägt rum? 

 

26.1 Tror du att det är möjligt att reglera graden av involvering bland kunderna på något 

sätt? 

 

26.1.1 Om ja, hur i så fall? 

26.1.2 Om nej, varför inte, kan du utveckla lite? 

26.1.3 Kommer Egeryds att reglera graden av involvering på något sätt? 

 

26.1.3.1 Om ja, varför och på vilket sätt? 

26.1.3.2 Om nej, varför? 
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26.1.4 Kommer villaägarna att få delta i utveckling av tjänsten, och delge sina 

synpunkter på något sätt? 

 

26.1.4.1 Om ja, i vilken utsträckning? 

 

26.1.5 Hur viktigt tror du det är för villaägarna att få delta i utveckling av tjänsten och 

ha möjlighet att delge sina synpunkter? 

 

26.1.5.1 Varför tror du så, kan du utveckla lite? 

 

26.1.6 Kommer Egeryds att arbeta med att ta in information och synpunkter från 

kunder, för fortsatt utveckling och förbättring av tjänsten? 

 

26.1.6.1 Om ja, hur kommer Egeryds arbeta med detta? 

26.1.6.2 Om nej, varför inte, kan du utveckla lite? 

26.1.6.3 Kan det finnas brister med detta sätt att arbeta tror du? 

 

26.1.6.3.1 Om ja, vilka? 

 

26.1.6.4 Kan dessa brister motverkas eller t.o.m. undvikas tror du? 

 

26.1.6.4.1 Om ja, hur skall Egeryds göra för att lyckas med det? 
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Intervjuguide för intervju med 
villaägare 

Presentation av oss själv som intervjuare, samt kort redogörelse för tjänsten VillaService vars info 

redan skickats ut till respondenten i förtid. Denna redogörelse är för att reda ut oklarheter. 

1. Vad heter du? 

 

2. Hur gammal är du? 

 

3. Berätta lite kort om dig själv 

 

4. Vart bor du? 

 

5. Varför valde du att bosätta dig där du bor nu? 

 

6. Varför valde du att bosätta dig i villa framför exempelvis radhus eller annan bostadsrätt? 

 

7. Vad arbetar du med och hur många timmar per vecka? 

 

7.1 Om arbetslös eller pensionär, vad gör du om dagarna? 

 

8. Hur känner du dig efter en arbetsdag? 

 

8.1 Om arbetslös eller pensionär, känner du dig pigg och kry? 

 

9. Hur ser du på hushållsarbete, tycker du det är roligt, avkopplande eller hur upplever du 

exempelvis städning i hemmet? 

 

9.1 Sköter du om villan på egen hand, eller lejer du bort det arbetet? 
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9.1.1 Oavsett svar, varför, kan du utveckla lite? 

9.1.2 Hur känner du inför ett hushållsarbete? 

9.1.3 Tycker du något speciellt hushållsarbete är mer eller mindre roande, i så fall vad? 

 

10. Hur mycket tid per vecka lägger du ned på hushållsarbete? 

 

11. Hur mycket tid per vecka skulle du vilja lägga ned på hushållsarbete? 

 

12. Hur mycket tid för hushållsarbete anser du att ditt hem kräver för att hålla det i det skick du 

vill? 

 

13. Har du någon gång tidigare tagit hjälp för att få hjälp i hemmet på något sätt? 

 

13.1 Har du behövt hjälp många gånger? 

13.2 Vad var det du behövde hjälp med? 

13.3 Vilka förväntningar hade du när du anlitade hjälpen? 

13.4 Blev dina förväntningar besvarade? 

13.5 När behövde du hjälp? 

 

14. Ser du dig själv behöva mer hjälp vid vissa specifika tidpunkter? 

 

14.1 Om ja, när i så fall, och varför tror du så, kan du utveckla lite? 

14.2 Om nej, varför tror du så, kan du utveckla lite? 

 

15. Tror du man generellt som villaägare är mer behov av hjälp vid någon specifik tidpunkt? 

 

15.1 Om ja, när i så fall, och varför tror du så, kan du utveckla lite? 

15.2 Om nej, varför tror du så, kan du utveckla lite? 

 

16. Ser du ett samband mellan uppstådd problematik (ex. att elen slutar fungera) och exempelvis 

årstid eller högtid på något vis? 

 

16.1 Om ja, vilket samband, kan du utveckla lite? 

16.2 Om nej, varför tror du så, kan du utveckla lite? 
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17. Vilka förväntningar har du (skulle du ha) på en firma du kontaktar inför hjälp i hemmet? 

 

18. Vad är viktigast för dig när du anlitar en firma för hjälp med någon problematik? Att de 

arbetar snabbt, att de uträttar det noggrant och utförligt, att du får ett trevligt bemötande 

etc. 

 

18.1 Varför är denna faktor viktigast för dig? 

 

19. Hur ställer du sig till Icas sätt att ge erbjudanden? Dvs. de tar reda på vad du handlar mycket 

av, och dessa produkter får du sedan rabatt på? 

 

19.1 Om positiv eller negativ, Varför anser du så, kan du utveckla lite? 

19.2 Tycker du det finns någon brist med detta, i så fall vad? 

 

20. Ligger det i ditt intresse att få vara med och välja vart och på vilka produkter du vill få 

rabatterade priser? 

 

20.1 Om ja eller nej, varför, kan du utveckla lite? 

20.2 I vilken utsträckning känner du att du vill delta i detta, dvs. hur involverad vill du vara 

och på vilket sätt? 

 

21. Ligger det i ditt intresse att kontinuerligt känna till vad som händer med tjänsten, ex. info om 

nya erbjudanden i förtid? 

 

21.1 Skulle du även vilja kunna vara med och delge dina synpunkter på vad som sker? 

21.2 Om ja, varför och på vilket sätt? 

 

22. Vilket sätt föredrar du att bli informerad på? Via sms, telefon, mejl, post eller 

självinformering i form av hemsidan som du på egen hand kan besöka? 

 

Om kunden går med i VillaService kommer kunden få ta del av erbjudanden såsom åtgärder av 

hushållsproblematik innefattande bl.a. trädgård, städning, säkerhet, felanmälan dygnet runt samt 

kostnadsfria lån av utrustning. Dessutom kommer kunden få rabatterade priser på produkter från 

butiker som är attraktiva för just han/hon, då kunden själv får vara med att välja vilka produkter och 

tjänster som ska ingå. 

23. Vilken typ av utrustning skulle du vilja ha förmånen att låna, ex. släpvagnar, trädgårdsverktyg 

etc.? 
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24. Vilka butikskedjor med produkter eller andra typer av tjänster skulle du vilja få rabatterade 

priser på, ifall du vore medlem i VillaService?  

 

25. Skulle du vara intresserad att ingå i VillaService när tjänsten finns att tillgå på marknaden? 

 

25.1 Om ja, vad är mest intressant med denna tjänst, och vad lockar dig mest och vad ser 

du som mest värdefullt? 

25.2 Om nej, varför inte? 
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Bilaga 2 – Egeryds Ledstjärnor 

Ledstjärnor

 

Vinna - Vinna

– Vi tycker om att göra affärer där också 
kunden är en vinnare.

– Vi håller mer än vad vi lovar, och vi gör det för 
att vi tycker om det.

– Hög prisprecision i vårt agerande.
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Egeryds är personalens 

agerande
– Vi utför våra uppdrag med stor 

professionalism och hög serviceanda.

– Frihet under ansvar.

– Vi arbetar i hög grad med egen personal som 
är stolta för det arbete de utför, de är proffs.

 

Långsiktighet i allt vi gör

– För Egeryds är alla affärer långsiktiga, vilket 

även gäller korta uppdrag.

– Vi prioriterar inte kortsiktiga vinster!
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Vi älskar mötet med kunden

– Genom det fysiska mötet skapar vi lösningen och 
affären.

– Inom Egeryds har vi mod att fatta beslut inom våra 
befogenheter direkt i mötet.

– Vi bryr oss genuint om kunden, sticker in huvudet och 
säger ”hej och kollar läget”.

– Vi finns alltid nära till hands genom en hög lokal 
närvaro.

 

Vi är affärsmässiga

– Vår ”spelplan” är tydlig och vi spiller inte tid på 

onödiga diskussioner kring den.

– Vi hushåller med respekt med egna och 

kunders resurser.
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Egeryds står för kvalitet

– Verksamheten har utgångspunkt i ett högt 

kvalitetstänkande.

– Kvalitets- och miljöledningssystem skall hållas 

levande.

 

Överraskande Egeryds

– Våra kundaktiviteter skall präglas av ”nya 
grepp”.

– Internt har vi ”våffeldagen” i april istället för 
mars och får påskägg när vi gjort något bra 
istället för att det är påsk.
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Bilaga 3 – Omvärldskarta för VillaService          

 


