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Sammanfattning 

Titel: Tillval och anpassning ‐ kundens valmöjligheter vid köp av nyproducerad bostadsrätt 

Författare: Pierre Gardell och Robert Andersson 

Handledare: Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

Bakgrund: Bostadsmarknaden har tidigare subventionerats av staten och bostäderna har 

kännetecknats av standardisering och storskaliga lösningar. I dag ser läget annorlunda ut, 

subventioner förekommer inte i lika hög grad och marknaden har blivit mer 

konkurrensutsatt. Kundens inflytande har också förändrats. Idag vill kunden alltmer 

skräddarsy sin lägenhet efter livsstil och personlighet. Dessa behov försöker bostadsbolagen 

möta genom att erbjuda så kallade tillval och i viss mån låta kunden vara delaktig i 

byggprocessen.     

Problem: Vilka faktorer är viktiga vad gäller erbjudande av tillvalsmöjligheter till kunden för 

bostadsbolagens fortsatta långsiktiga överlevnad?    

Syfte: Att undersöka och analysera sambandet mellan bostadsbolagens anpassningsförmåga 

och konsumenters val av bostadsbolag.  

Metod: Uppsatsen är baserad på kvalitativ och kvantitativ data i form av intervjuer med 

bostadsbolag samt en enkätundersökning med dess potentiella kunder. Datan har kopplats 

till valda teorier. Uppsatsen har en deduktiv ansats.  

Teori: Total Upplevd Kvalitet (Grönroos. C), Värdeskapandets logik (Normann. R), 

Involveringsteorin (Chris. F), Tjänstemarknadsföringstriangeln (Grönroos. C), Affärsidéteorin 

(Normann. R) och Word‐of‐mouth (Grönroos. C) 

Resultat och slutsats: Tillval är en relativt liten del i det totala erbjudandet och kunden väljer 

inte bostadsbolag efter tillval. Det är andra faktorer som har större betydelse vid kundens 

beslut. Det är av vikt att bostadsbolagen upprätthåller förtroendeskapande strategier och att 

det totala erbjudandet överlag håller en hög kvalitet.  
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Abstract 

Title: Interior and customization – customer’s choice of a newly built apartment. 

Author: Pierre Gardell and Robert Andersson 

Mentor: Hans Zimmerlund and Renate Åkerhielm  

Background: The real estate market has previously been subsidized by the government. The 

construction has been characterized by standardization and large scale complex. In the 

current situation there are other conditions on the real estate market, subsidies do not 

occur at the same degree and the market is more competitive. Customer influence has also 

changed. Today the customers want to customize their apartment by personal needs and 

lifestyle. The construction companies are trying to front and satisfy these new customer 

demands. They do it by offering the customers options regarding the interior and to some 

extent be involved in the construction process.    

Problem: What factors are important in terms of offering the optional opportunity to the 

client for constructions companies' continued long‐term survival? 

Purpose: To explore and analyze the connection between the construction companies' 

adaptability and the clients’ choice of company. 

Method: This essay is based on qualitative and quantitative data in terms of a series of 

interviews with relevant units of study and a survey of their clients and potential clients. The 

data has been elected to the theories. This essay has a deductive approach. 

Theory: Perceived Service Quality (Grönroos. C), Value Creation Logic (Normann. R) 

Involvement Theory (Chris. F), Service Value Chain (Grönroos. C), Business Idea (Normann. R) 

and Word Of Mouth (Grönroos. C) 

Result and conclusion: Customization and options are in relatively a small fraction of the 

total offer and the client does not choose construction company by their interior options. 

Other major factors have a greater impact in the clients´ decision. It is important that the 

construction companies are working with trust‐building strategies and that the total offering 

possess high quality. 
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Förord 

Vi vill ge ett stort tack till alla som på något sätt varit med och bidragit till uppsatsen. Vi 

syftar då främst till de personer som tagit emot oss på intervju: Maria Jansson på Skanska, 

Marie Rytting på HSB, Bo Westin och Maria Carlsson på NCC samt Anita Rinnbäck på JM. 

Vi vill tacka våra handledare Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm för god vägledning och 

stöd i uppsatsskrivandet.  

Vi vill också tacka alla studiekamrater för visat stöd och då särskilt vår uppsatsgrupp 

bestående av; Roberto Vespo, Måns Johansson, Matilda Fernström, Matilda Sederholm, 

Maria Vister, Sophie Linderoth, Anna Tullström och Anja Wallin.  

Stort tack! 
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Inledning
 

Följande stycke är ett sammanfattande utdrag ur bakgrunden nedan. 

Vi går allt mer mot att vara individualister. Vi vill, medvetet eller omedvetet, förmedla vår 

livsstil utåt för att självförverkliga oss själva. Det finns en vilja hos människor att förbättra sin 

livssituation på olika områden. Bostaden är ett sådant område som vi vill förbättra och 

individualisera. Hemmet ska spegla en själv och vara personligt. Vid ett husbygge kan 

köparen välja exakt hur huset ska se ut, var väggar ska stå, hur köket ska se ut och inredning 

i största allmänhet. Det fanns, år 2009, 838000 bostadsrätter i Sverige.1 Människorna som 

bor i dessa bostadsrätter kan inte, i lika hög grad, välja hur deras hem ska se ut. Sen en tid 

tillbaka finns det möjlighet, att till stor del, anpassa sin lägenhet efter sig själv. Det finns 

möjlighet att individanpassa och göra den individuell. 

Den här uppsatsen handlar om tillvalsmöjligheter och anpassningsmöjligheter av 

nyproducerade bostadsrätter i stockholmsregionen. 

 

Bakgrund 

Subventionerad bransch 

Historiskt sett har bostadsmarknaden tidigare varit subventionerad av staten. På 1950‐talet 

var bostadsbristen och trångboddheten ett stort problem i Sverige. Den socialdemokratiska 

regeringen, som då hade makten, beslutade om att bygga en miljon bostäder inom tio år. 

Det kom att kallas ”miljonprogrammet” och är ett exempel på ett omfattande 

subventionerat byggprojekt.2  Det som styrde byggstilen och byggprocessen var krav på 

kostnadseffektivitet, tidsbesparande och att man såg till byggnadernas 

användningsområden. Det var alltså en tydlig funktionalistisk syn som styrde arkitekternas 

utformning av lägenheterna, flerbostadshusen och bostadsområdena i stort.3 Produktivitet 

                                                            

1www.ssd.scb.se (Mars 2011) 
2 www.miljonprogrammet.info (Mars 2011) 
3 Hallerdt, B (1988) ‐ sida 45 
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och ökad standardisering genomsyrade generellt miljonprogrammet. Prioriteringen var att 

lösa problemet med bostadsbristen och trångboddheten.4 Bostäderna byggdes år 1965‐

19755 och totalt byggdes 942 488 lägenheter i flerbostadshus och småhus.6  Det byggdes 

alltså bostäder utifrån politisk styrda bostadsprojekt och de svenska traditionernas direktiv. 

Prioriteringen var inte att bygga lägenheter där kunden kunde anpassa sin lägenhet efter 

egna behov vilket gjorde att kunden inte involverades i byggprocessen och därmed inte hade 

möjlighet att påverka boendets utformning. 

Början till slutet för standardisering 

Under 1970‐talet ändrades förutsättningarna för bostadsbyggandet. Politiker och 

myndigheter ifrågasattes alltmer vilket grundades i att deras tillförlitlighet minskat drastiskt. 

1970‐talet präglades av 60‐talets syn på byggande, det vill säga att bygga bostäder i 

storskaliga volymer. Politiker jobbade för ett ökat bostadsbyggande med syfte att ge plats 

för fler stockholmare, men faktum var att folkökningen avstannade och därmed fick de tänka 

om. Bostäder som producerades i stora volymer fick av den anledningen ett avbrott. 

Samtidigt växte det fram nya faktorer såsom trivselvärden och visuella kvaliteter. 7  Av ovan 

framgår det att kunden började ställa allt högre krav på sitt boende vilket i sin tur förändrade 

bostadsbolagens situation. 

Bostadskris 

Om 1980‐talet kännetecknades av högkonjunktur, bygg‐boom och allmän optimism på 

börsen och i fastighetsbranschen, så kännetecknades början av 1990‐talet av en stor allmän 

finanskris. Belåningen var hög bland investerare och byggherrar eftersom priserna på 

bostäder spekulerades i en fortsatt uppgång. Det blev en total krasch som resulterade i 

konkurs för finansbolag och banker. Byggandet av nya bostäder stannade av med 50 % vilket 

i sin tur ledde till konkurs för många små aktörer, utan stordriftsfördelar, i byggbranschen.8  

De stora bolagen med stordriftsfördelar klarade krisen. Dessa bolag erbjöd också en hög 

                                                            

4 Hallerdt, B (1988) ‐ sida 53 
5 www.miljonprogrammet.info (Mars 2011) 
6 www.miljonprogrammet.info (Mars 2011) 
7 Hallerdt, B (1988) sida 66 
8 Hallerdt, B (1992)  
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grad av standardisering, vilket i tidigare stycke nämnts, började bli mindre populärt. Det var 

som sagt trivselvärden och visuella kvalitéer som lockade kunden.  

Konkurrensutsatt marknad 

2000‐talet har till stor del varit ett gynnsamt årtionde för nyproduktion av bostäder. Låga 

räntor och låg inflation har bidragit till ett stimulerade byggande. Det som överraskade 

byggbranschen var finanskrisen som slog till hösten 2008 vilket drabbade hela branschen 

mycket hårt. Nivåerna av nyproducerade bostadsrätter var katastrofalt låga och det kom att 

fortsätta sjunka under 2009. Hushåll och företag fick mycket svårare att låna kapital vilket 

gav en minskad produktion och minskad efterfrågan på bostäder. Ytterligare en viktig faktor 

som särskiljer sig från tidigare årtionden är att det har skett en avpolitisering av 

bostadspolitiken. Bostadspolitiken är lågt prioriterad.9 De har prioriterat ned dessa frågor 

eftersom de menar att bostadsmarknaden ska sköta detta själv.10 Subventioner som tidigare 

förekommit på grund av politiska beslut och som varit en del av bostadsbyggandet är inte 

längre aktuellt.11 Något som regeringen däremot har infört är ROT‐avdraget, en 

skattereduktion för arbetskostnader, som i viss mån riktar sig till bostadsrättsinnehavare.12 

Bostadsbolagen fick alltmer klara sig på egna ben och försöka överleva på en mycket 

konkurrensutsatt marknad. I författarnas kontakt med flera bostadsbolag har det visat sig 

att anpassning och tillval har blivit ett viktigt konkurrensmede för bostadsbolagen. 

IT utvecklingen 

IT utvecklingens frammarsch har lett till ändrat kundbeteende vilket har möjliggjort att 

bostadsbolagen kan förmedla sina bostäder lättare via internet. I en enkätundersökning som 

Skandia Mäklarna gjort visar på att 67 % av bostadsköparna hittade sin lägenhet via internet. 

Det har även gjort det lättare att virtuellt se sin bostad och se vilka tillval som kan göras för 

att hjälpa kunderna att planera sitt hem online.13 IT utvecklingen har gett nya 

förutsättningar för kundkontakt och att visa sitt erbjudande vilket har förenklat kundens 

deltagande i processen.   

                                                            

9 www.byggnads.se (Mars 2011) ‐ sida 3 
10 www.byggnads.se (Mars 2011) ‐ sida 4 
11 www.byggnads.se (Mars 2011) ‐ sida 8 
12 www.byggnads.se (Mars 2011) ‐ sida 20 
13 Dagens Nyheter, den 8 januari 2011  
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Individualiserat boende 

Allt fler bostadsrättsköpare vill idag vara med i byggprocessen för att få en så unik och 

personlig prägel som möjligt av sin nyproducerade bostad. Omvärldsanalytikern Johanna 

Laurent på företaget Widenarrow uttrycker sig i en artikel om ett förändrat kundbeteende i 

storstadsregionerna. Hon säger att det finns en trend där kunden vill kunna skräddarsy sin 

lägenhet efter livsstil och sina värderingar. Detta kan ses som ett slags 

mervärdesskapande.14  I och med utvecklingen av internet har det gjort det möjligt att 

förutse och förenkla valprocessen vid nybyggnationer av bostadsrätter. Exempelvis erbjuder 

stora bostadsbolag internettjänster där det går att virtuellt se och till viss del skapa sin nya 

bostad genom så kallade tillval. Detta innebär att kunden får välja vissa inredningsdetaljer, 

såsom köksutrustning, badrumskakel och tapeter med mera. Ett flertal av bostadsbolagen 

erbjuder detta i olika utsträckning.15 It utvecklingen har alltså resulterat i ett mer 

individualiserat boende där kunden involveras tidigt i byggprocessen för att på ett smidigt 

sätt skräddarsy sitt boende. 

Urbanisering leder till ökad efterfrågan 

Nybyggnationer av bostadsrätter har återigen, efter finanskrisen, tagit fart. Hushållen får 

mer pengar i plånboken, på grund av löneökningar i takt med konjunkturåterhämtningen 

och låga räntor. Det råder en stark BNP‐tillväxt i landet och Stockholm är inget undantag. 

Faktum är att staden växer snabbast i landet.16 Boverkets bostadsmarknadsrapport för år 

2010‐2011 visar på en folkökning. Den visar på att ungefär 40 % av Sveriges befolkning bor i 

någon av de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vidare så står det 

att Storstockholm står för hela 45 % av landet folkökning på totalt 84000 personer under år 

2009.17 Efterfrågan på lägenheter har ökat till följd av urbaniseringen och med ökad 

efterfrågan uppstår det, enligt författarna, fler kundbehov som bostadsbolagen behöver 

uppfylla. 

 

                                                            

14 www.bostadsbolaget.se (Mars 2011) 
15 www.fastighetsmaklarnamnden.se (Mars 2011) ‐ sida 5 
16 www.boverket.se (April 2011) 
17 www.boverket.se (April 2011) ‐ Sida 10‐11 
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Nya ägandeformer  

Som tidigare nämnts av omvärldsanalytikern Johanna Laurent kräver kunderna allt mer och 

de nöjer sig inte bara med en lägenhet, utan den ska också vara utformad enligt kundens 

önskemål. En ny form av boende som kan liknas med att äga en villa som uppkommit under 

senare år är så kallade ägarlägenheter. Det innebär att man inte är medlem i någon förening 

utan har hela äganderätten av bostaden. Möjligheterna till att förändra lägenheten blir 

mycket större än om man är medlem vid en bostadsrättsförening. All ombyggnation förutom 

att göra ingrepp på bärande konstruktion är tillåtet.18 Nyproduktion där kunden besitter hela 

äganderätten, så kallade ägarlägenheter, har gjort det möjligt för extrem anpassning.  

Stordriftsfördelar 

Samtidigt som bostadsbolagen erbjuder valmöjligheter i olika grad så finns det även mycket 

som tyder på att bostadsbyggandet går mot ökad modulanpassning.19  

Ett exempel på extrem standardisering och modulanpassad produktion är boendekonceptet 

Boklok. Boklok är ett samarbete mellan Skanska och Ikea där närmare 80 % av produktionen 

sker i fabrik. Konceptet är kostnadseffektivt och kortar ner byggprocessen. Det ovan nämnda 

samarbetet visar på betydelsen av standardisering och industrialisering, för att effektivisera 

och kapa kostnader för byggbolagen. Samtidigt betonas även kundfokus för att inte ta ifrån 

kundens inflytande på sitt boende.20Detta står i kontrast med de skräddarsydda lösningar 

som bostadsbolagen också erbjuder. Det gör att kunden får en större valmöjlighet. 

Den innan nämnda storskaliga och standardiserade syn politiker och bostadsbolag hade på 

bostadsbyggande, exempelvis miljonprogrammet, håller på att förändras mot att byggandet 

av bostäder blir mer anpassningsbart. Kunden är nu mer involverad i utformningen av sitt 

framtida hem vilket ställer nya krav som bostadsbolagen måste möta.    

 

 

 

                                                            

18 www.bygg.org (Mars 2011) 
19 www.bygg.org (Juni 2011) 
20 www.boklok.com (Mars 2011) 
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Problemdiskussion 

Några subventioner från staten finns inte längre på bostadsmarknaden idag. Dessa var 

mycket fördelaktiga för bostadsbolagens finansiering för bostadsbyggandet. Detta har 

resulterat i att bostadsbolagen måste klara sig mer på egen hand. Därmed har det uppstått 

en förändrad situation med större konkurrens. Detta och en ökad urbanisering gör att 

marknadsandelarna sprids ut på fler aktörer, och har gjort att byggbolag med 

stordriftsfördelar har blivit mer konkurrensutsatta. Det har uppstått en konkurrenssituation 

och de stora byggbolagen måste därmed hitta nya konkurrenskrafter.  

 En viktig konkurrenskraft för byggbolagen är att skapa ett mervärde för kunden, alltså den 

som ska bosätta sig i lägenheten. Detta gör de genom att, i olika grad, erbjuda tillval utöver 

basutbudet för att tillfredsställa kundens önskemål. IT‐utvecklingen har skapat goda 

förutsättningar för att visualisera och kommunicera utbudet av valmöjligheter till kunden.  

Förut var boendet mycket standardiserat och de som flyttade in fick inte något stort 

inflytande i utformningen av lägenheten. Människor har blivit mer individualister och vill ha 

ett personligt boende. Det finns en trend att kunden vill kunna skräddarsy sin lägenhet efter 

sin livsstil och sina värderingar. Detta är ett förändrat kundbeteende som blivit en utmaning 

för byggbolagen att möta. 

Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga vad gäller erbjudande av tillvalsmöjligheter till kunden för 

bostadsbolagens fortsatta långsiktiga överlevnad?    

Syfte  
Att undersöka och analysera sambandet mellan bostadsbolagens anpassningsförmåga och 

konsumenters val av bostadsbolag.  

Perspektiv 
Vi kommer att utgå ifrån ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv. Ett 

företagsperspektiv för att kartlägga vad företaget erbjuder, hur de ser på tillval och därmed 

interaktion med kunden sam hur djupt rotat detta är i organisationen. Kundperspektiv 

behövs för att veta hur kunden tänker i sitt val av byggherre och vilka faktorer som är viktiga 

vid valet. 
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Avgränsningar  
Uppsatsen har avgränsats till Sverige och Stockholmsregionen med avseende på 

nyproducerande bostadsrätter. Detta eftersom Stockholm är en stor bostadsmarknad där 

många aktörer inom byggbranschen är representerade. Vi kommer att undersöka flera 

bostadsbolag som är versamma i Stockholm. 

Nyckelbegrepp 

Bostadsrätt 

En bostadsrätt är en nyttjanderätt i en bostadsrättsförening som man har rätt att nyttja och 

bo i men man äger inte lägenheten. Det är en förening som har äganderätten men man äger 

en andel i föreningen. Förenigen äger lägenheten och hela fastigheten.21 

Tillval 

Med begreppet tillval inom ramen för denna uppsats menar vi att kunden får vara med i 

byggprocessen och ha inflytande i hur exempelvis kök, badrum ska utformas samt vilka 

tapeter, färger och kakel och så vidare som ska finnas i lägenheten. Byggbolagen brukar 

oftast ha ett basutbud, sedan får man lägga till mot en kostnad om man vill ha mer tillval.  

Byggherre/Bostadsbolag 

Byggherre och bostadsbolag har samma innebörd inom ramen för denna uppsats. Dessa har 

det totala produktionsansvaret vid nybyggnationer av bostadsrättslägenheter. Byggherre 

kan tolkas som ett mer gammalmodigt begrepp än vad bostadsbolag är. Vi har valt att ha 

med båda begreppen för att få en variation.  

 
 
 
 

                                                            

21 www.heltnytt.se (Mars 11) 
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Metod 

 
I den här uppsatsen ämnar vi att undersöka tillval och anpassning bland fyra stora 

bostadsbolag. För att kunna besvara uppsatsens syfte utgår vi från metodavsnittet nedan 

där vi redogör för hur vi ska gå till väga med avseende på data‐ och informationssamling. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 
I denna uppsats har vi ett hermeneutiskt synsätt. Eftersom fenomenet vi ska undersöka 

ligger inom det samhällsvetenskapliga området ska vi tolka verkligheten för att kunna svar 

på vårt syfte.22 Data samlas in via intervjuer och enkäter och tolkas för att resultera i en 

slutsats och ett resultat.  

Deduktion 
I denna uppsats tillämpas ett deduktivt synsätt då undersökningen har sin utgångspunkt i 

teorin vilket innebär att data samlas in som sedan testas och bekräftar teorin. 23 Vi har valt 

en deduktiv ansats för att se hur våra undersökningsobjekt arbetar ute i verkligheten för att 

sedan se på hur det kan appliceras på bästa möjliga teorier. 

Kvantitativ och kvalitativ ansats  
Uppsatsen kommer utföras på ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt. Den 

kvantitativa ansatsen uppnås genom de upprättade enkäter som delas ut. Fenomen räknas 

och data samlas in för att kartlägga fenomenens kvantitet. Enkäterna riktar sig till personer 

som har köpt och de som kan tänka sig köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet. 

Utformningen av frågorna ska vara tydliga och ska se likadana ut till båda 

respondentgrupperna för att på så sätt få ett så rättvisande resultat som möjligt. För att 

insamlingen av datan ska vara trovärdig kommer vi att vara närvarande när respondenten 

svara för att förklara eventuella otydligheter för att få så tillförlitlig data som möjligt.24   

Eftersom uppsatsen också har ett företagsperspektiv genomförs det en kvalitativ ansats i 

form av intervjuer. Intervjuerna omfattar de fyra bostadsbolagen och denna kvalitativa 

                                                            

22 Ödman, P (2007) ‐ sida 32 
23 Tufte, P (2003) ‐ sida 35 
24 Tufte, P (2003)  
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metod är viktig för att på så sätt se hur företagets syn är för att sedan kunna jämföra med 

den kvantitativa data som samlas in och se om det finns något samband. Intervjuerna 

kommer vara strukturerade med ett fåtal frågor för att stimulera till en mer naturlig dialog. 

25  

                                                           

Validitet och reliabilitet 
Vi anser att validiteten i undersökningen är hög eftersom vi samlar data både från våra 

studieobjekt och från kunder som sedan jämförs mot varandra. Vi anser att våra variabler 

undersöker fenomenet. Validitet innebär hur väl datan från empirin kan representera de 

valda fenomenen.26 

Vi anser att reliabiliteten i uppsatsen är hög eftersom vi ska vara närvarande vid insamlingen 

av den kvantitativa datan för att reducera missförstånd. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig 

data är. Reliabiliteten omfattar den data som samlats in, insamlingsmetoder och på vilket 

sätt den behandlas.27 

Urval 
Vi kommer att använda ett bekvämlighetsurval vid val av undersökningsobjekt och 

respondenter för vår undersökning. Detta gör vi därför att strategiskt kunna välja de 

undersökningsobjekt och respondenter vi anser vara intressanta för denna uppsats. Vi väljer 

dessa undersökningsobjekt därför att de är väletablerade bostadsbyggare som i någon grad 

erbjuder tillval. Undersökningsobjekten är följande: HSB Bostad AB, JM AB, NCC Housing, 

Skanska Nya Hem AB. 

Intervjuerna riktas till personer på bostadsbolagen som är väl insatta i hur företagets arbete 

kring tillval och anpassning av lägenheter ser ut. 

I enkätundersökningen kommer totalt 120 personer tillfrågas. 60 respondenter som kan 

tänka sig köpa en lägenhet tillfrågas respektive 60 respondenter som har köpt en lägenhet 

tillfrågas. Dessa olika grupper kommer vara jämt fördelade över de bostadsbolag som 

omfattas av undersökningen. Urvalet av respondenter till den kvantitativa studien kommer 

att ha god generaliserbarhet till populationen vad gäller de respondenter som har köpt en 

 

25 Tufte, P (2003) ‐ sida 20‐21 
26 Ibid ‐ sida 47 
27 Ibid ‐ sida 28 
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nyproducerad bostadsrätt. Det är möjligt att generaliserbarheten inte är lika bra när det 

gäller de respondenter som kan tänka sig att köpa en nyproducerad bostadsrätt.  

Primär‐ och sekundärdata 
Vår uppsats kommer att baseras på enbart primärdata. Primärdatan består av en 

enkätundersökning och ett antal intervjuer. Vi använder endast primärdata för att datan ska 

vara så tillförlitlig och trovärdig som möjligt.  

Källkritik 
Vi anser att uppsatsens primära källor har hög tillförlitlighet då vi ska intervjua personer som har 

stort ansvar och är väl insatta i de undersökningsområden vi är intresserade av för denna uppsats. Vi 

kommer att skicka intervjufårgorna i förväg om personen i fråga begär detta. Detta kan påverka 

utfallet av intervjufårgorna på så sätt att de får god tid på sig att tänka ut ett svar och därav utforma 

svaret till företagets fördel.   

Alla källor som används i vår bakgrund är kritiskt granskade för att öka trovärdigheten. 
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Teori

 

Denna uppsats handlar om valmöjligheter och tillval som kunden får när den ska köpa en 

nyproducerad bostadsrätt. Det handlar också om hur bostadsbolagen respektive kunderna 

upplever tillval, samt hur dessa tillval kommuniceras och följderna av denna process. I detta 

kapitel argumenterar och redogör vi för uppsatsens valda teorier, samt vilken eller vilka delar 

i teorin som är relevant för denna uppsats. Dessa teorier hjälper oss att nå ett resultat och en 

slutsats.

 

Nulägesbeskrivning 
Staten har, historiskt sätt, varit en stöttepelare i byggbranschen genom subventioner och 

finansieringsstöd. Dessa stöd har avtagit och bostadsbolagen sköter sig mer på egen hand. 

Situationen i branschen har förändrats och det har uppstått en större konkurrens. Detta 

medför att bostadsbolagen måste hitta nya konkurrenskrafter. En konkurrenskraft är att 

skapa mervärde för kunden. Det försöker byggbolagen göra genom att erbjuda tillval, utöver 

basutbudet, vad gäller inredning med mera. IT‐utvecklingen skapar förutsättningar för att 

kommunicera och visualisera utbudet av valmöjligheter.  

Tidigare var boendet mycket standardiserat. Människor har blivit mer individualister och vill 

ha ett mer personligt boende. Livsstil och värderingar spelar in när kunder vill kunna 

skräddarsy sitt framtida hem. Detta förändrade kundbeteende försöker bostadsbolagen 

möta. Detta nuläge leder till vår problemformulering; Vilka faktorer är viktiga vad gäller 

tillvalsmöjligheter för bostadsbolagens fortsatta långsiktiga överlevnad? 

 

 
 

 

 

17 
 



Övergripande modell 
Detta är vår övergripande modell över hur situationen som vi ska undersöka ser ut och vilka 

kopplingar som finns.  

 

Valmöjligheter, 
Tillval 

Bostadsbolag  Kund 

 

 

 

 

 

Modellen visar på en situation där valmöjligheter och tillval står i centrum. Bostasdsbolaget 

och kunden har olika kopplingar och relationer till dessa tillval och valmöjligheter. Det finns 

också en direkt koppling mellan bostadsbolaget och kunden. Nedan följer en beskrivning av 

modellen och dess kopplingar.  

Valmöjligheter, Tillval – Bostadsbolaget 

Som tidigare nämnts har fenomenet med tillval och allt vad detta innebär inte alltid existerat 

inom byggbranschen. Standardisering har varit mycket dominerande och tillval, i den 

utsträckning som det erbjuds idag, har inte funnits tidigare. Ur detta kan man dra slutsatsen 

att denna process, med utökning av tillval och möjligheten att påverka sitt framtida boende, 

är under utveckling. Bostadsbolagen arbetar med att förbättra och utveckla sitt totala 

kunderbjudande och de gör det i stor utsträckning genom att erbjuda dessa valmöjligheter.  

Valmöjligheter, Tillval – Kunden 

Kunden har tidigare inte haft chansen att påverka utformningen av sitt hem i lika stor grad 

som den kan idag. Nu finns det utrymme att påverka. Människor har blivit mer 

individualiserade i sitt levnadssätt där värderingar och livsstil spelar en alltmer framträdande 

roll i människors tillvaro. Folk vill visa andra vem man är och hur andra ska uppfatta dem. 

Genom att själva kunna påverka utformningen av sin bostad och göra den personlig kan 
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individen uppfylla detta. Att ta in sin livsstil och sina värderingar i hemmet möjliggörs, till viss 

del, genom dessa tillval.   

Bostadsbolaget – Kunden  

Relationen mellan bostadsbolaget och kunden har, i och med erbjudandet av tillval, blivit 

intensifierad. Företag och kund har kommit närmare varandra. Denna ökade 

kommunikationen ställer ökade krav på bostadsbolaget samtidigt som den ger kunden värde 

tillbaka genom ökat inflytande. Bostadsbolaget förmedlar sitt erbjudandet samtidigt som 

kunden försöker få sina önskemål uppfyllda. Företag och kund skapar något tillsammans som 

båda får ut någonting av. Företaget kan ta ett högre pris och få en nöjd kund. Kunden har 

fått välja de tillval den vill och känner ett värde i att ha varit delaktig i utformningen av sin 

bostad. 

Teoriområden 
Utifrån vår övergripande modell samt hur de olika kopplingarna mellan, 

valmöjligheter/tillval, bostadsbolaget och kunden, tolkas och beskrivs så har vi valt ut 

teoriområden som ska användas. 

Bostadsbolagen erbjuder tillval och valmöjligheter som del i deras totala kunderbjudande. 

Denna del av det totala kunderbjudandet är under utveckling och har inte, förhållandevis, 

funnits särskilt länge. Om det inte har funnits som en del av det totala erbjudandet under en 

längre tid så är det möjligt att det inte är lika djupt förankrat i företagets profil som andra 

delar av erbjudandet.  För att undersöka detta använder vi följande teoriområden: 

 

Internmarknadsföring 

I denna situation syftar internmarknadsföring till hur väl begreppet tillval och dess innebörd 

är förankrat i hela företaget. Internmarknadsföringen berör inte bara begreppet och utbudet 

av tillval utan också hur processen ska gå till när tillvalen erbjuds till kunden och hur 

personalen i företaget ska hantera hela kontakten med kunden.  
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Affärsidé 

Affärsidén säger vad företaget står för och vad företaget gör. Att ha tillval som erbjudande 

kan därför vara en del av företagets affärsidé. Hur väl fenomenet tillval existerar i affärsidén 

kan ge en ledtråd till hur bra ett bostadsbolag är på att hantera detta fenomen. 

Kunder efterfrågar, som sagt, i större utsträckning ett mer individuellt hem.  

Involvering 
Genom tillval och valmöjligheter kan kunden, i olika grad, uppfylla sina önskemål. Hur 

mycket kunden vill vara med i processen och påverka skiljer sig från kund till kund. Alla 

efterfrågar inte extrema skräddarsydda lösningar. Alla är inte beredda att betala ett högre 

pris för att få sin vilja igenom. Många kunder nöjer sig med basutbudet. Hur mycket kunden 

är involverad beror på dessa faktorer. Graden av involvering beskriver hur delaktig kunden 

vill vara i utformningen av bostaden. En kund med hög involvering efterfrågar andra 

lösningar än en kund med låg involvering. 

Värdeskapande 

Bostadsbolaget och kunden samverkar genom att tillsammans, på ett mer eller mindre 

komplext sätt, komma fram till en lösning på hur kundens nya bostad ska vara utformad. 

Kommunikationen sker dubbelriktat och i olika kommunikationskanaler, så som via internet 

och fysiska möten. Bostadsbolaget vill ge bästa möjliga service för att underlätta processen 

för kunden. Parterna skapar värde tillsammans. Genom att erbjuda mer än bara 

kärnprodukten kan företaget kan företaget ge ett mervärde till kunden. Tillval och hur 

tillvalsprocessen sköts från företagets sida kan ses som ett tillägg till kärnprodukten och vara 

mycket värdeskapande. Kunden känner att den har fått någonting extra och företaget får en 

kund med goda erfarenheter av företaget. Dessa goda erfarenheter kan sedan spridas 

vidare. 

Interaktiv marknadsföring 
Kontaktytan hos ett företag kan vara broschyrer, internetsida eller fysisk kontakt med 

personal. Alla dessa kontakter skapar kundens totala bild av företaget. Genom en god 

interaktiv marknadsföring skapas förtroende hos kunden jämte mot företaget. 
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Teorier 
Ur valda teoriområden härleder vi teorier. Dessa teorier ligger som grund till hur vi ska 

undersöka och behandla verkligheten. Här följer de teorier som vi använder och hur dessa 

ska användas, alltså teorins relevans. Teorierna kan beskådas ur olika perspektiv. Dessa 

perspektiv förklaras nedan och vägs in i teoribeskrivningarna.  

Relationsmarknadsföringsperspektivet innebär att två eller flera parter interagerar för att nå 

ett mål. Företagets fokus ligger hos kunden för att ta reda på vad kunden efterfrågar. 

Parterna lär av varandra och samarbetar sig fram till rätt lösning. Detta för att skapa en 

långsiktig relation som leder till lönsamhet. Målet med relationsmarknadsföring är 

kundlojalitet.  

Transaktionsmarknadsföringsperspektivet utgår från de fyra p: na, pris, plats, påverkan och 

produkt. Dessa fyra element styr hur erbjudandet är utformat. Synsättet grundar sig i att 

företaget vet vad kunden efterfrågar. Därav sker all kommunikation enkelriktat mot 

kunden.28   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

28 Gummesson, E (2002) ‐ sida 31‐33 
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Total upplevd kvalitet – teoriområde: Interaktiv marknadsföring 

 

 

 

Totalt upplevd kvalitet 

Image 

 

 

Upplevd kvalitet Förväntad kvalitet 

 

 

 

 

 

Marknadsföring 
Försäljning 
Image 
Word‐of‐mouth 
PR 
Kundens behov och 
värderingar 

Image/ 
Interaktiv 

marknadsföring 

Funktionell 
kvalitet 

Teknisk 
kvalitet 

 

Denna modell visar på hur företag kan uppnå ”total upplevd kvalitet”. Den kan uppnås 

genom att kundens kvalitetsförväntningar, den förväntade kvalitén, av erbjudandet 

överstiger företagets löfte. Den förväntade kvalitén är beroende av de externa 

marknadsföringskanalerna såsom marknadsföring, företagets rykte och företagets profil med 

mera.  

Total kvalitet kan också uppnås genom den tekniska och funktionella kvalitén som företag 

besitter. Det är de två dimensioner av kvalitet som kunden upplever. Den tekniska kvalitén 

är själva produkten eller tjänsten i sig, såsom egenskaper med mera. Det är vad kunderna 

får. Den funktionella kvalitén är exempelvis företagets service och bemötande med mera. 

Det är hur kunden får erbjudandet. Om dessa två kvalitetsbegrepp uppfylls och överstiger 

kundens förväntningar kan bra total upplevd kvalitet uppnås.  

Av det som nämnts ovan är det alltså två olika ”alternativ” till att uppnå total upplevd 

kvalitet och det är av stor vikt att företagets budskap, både externt och internt, 
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överensstämmer för att på så sätt undvika att kunden får olika budskap via olika 

kommunikationskanaler och därmed blir missnöjd.  

Genom total upplevd kvalitet får företaget bra förutsättningar för en lyckad image som 

speglar det dem står för och det dem vill förmedla. Denna image är en viktig del i hur 

kunderna uppfattar företaget. Image är något företag inte har direkt kontroll över. Det 

arbetas fram under lång tid och påverkas av hur företag agerat i olika situationer tillbaka i 

tiden.29  

Enligt författarna till denna uppsats kopplas teknisk kvalitet i denna modell till 

transaktionsmarknadsföring då teknisk kvalitet beskriver ”hårda värden” så som priset och 

produkten. Utifrån detta perspektiv ska den tekniska kvaliteten leda till företagets grad av 

teknisk kvalitet. Vidare menar författarna att den funktionella kvaliteten kan kopplas till 

relationsmarknadsföring då funktionell kvalitet beskriver hur tjänsten levereras. Denna typ 

av kvalitet kan beskrivas som förmedling av ”mjuka värden” och dessa värden leder till 

kundlojalitet i längre utsträckning än ”hårda värden”.  

Relevansen i teorin ligger i den, utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv, funktionella 

kvaliteten och hur den påverkar kundens uppfattning av företaget. Även hur den påverkar 

kundens totala upplevda kvalitet. Relevansen finns också på samma sätt i den tekniska 

kvaliteten. 

Värdeskapandets logik – teoriområde: Värdeskapande 

Att skapa värde är en dynamisk process mellan företaget och kunden. Traditionellt sätt har 

strategin hos företag varit att identifiera behov hos kunden för att sedan försöka uppfylla 

dessa behov. En alternativ strategi är att företaget ser sig själva som ett stödsystem till 

kunden, ett stödsystem vars uppgift är att identifiera kundens aktiviteter och sedan erbjuda 

kompletterande aktiviteter. Det hela handlar om anpassning efter kund. Dessa aktiviteter 

syftar inte endast till att skapa ekonomiskt värde utan flera sorters värden så som, socialt, 

estetiskt, moraliskt och psykologiskt värde. Företag bör sträva efter att på ett så effektivt 

                                                            

29 Grönroos, C (2002)‐ sida 77‐80 
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sätt som möjligt hjälpa kunden att skapa värde. Effektiviserande faktorer för värdeskapande 

kan vara pålitlighet, tillgänglighet eller ökad meningsfullhet.  

Värde skapas genom att kunderbjudandet har tre element, varor, tjänster och information. 

Personkontakt och fysiska möten är också viktiga komponenter i ett kunderbjudande. Dessa 

element och komponenter är ofta sammansatta till ett och samma erbjudande som verkar 

för att ge kunden värde.  

Eftersom värdeskapande är en personlig process där varje individ upplever värde på olika 

sätt så är det en utmaning för företaget att anpassa sitt värdeskapande till den kundgrupp 

eller det segment som företaget vänder sig till. 30  

Författarna till denna uppsats menar att värdeskapande utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv innebär att skapa ett värde för kunden som leder till en 

långsiktig relation och kundlojalitet. Om kunden får en bra erfarenhet av företaget kan den 

sprida detta vidare till nya potentiella kunder. Författarna menar också att utifrån ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv är målet med värdeskapande i första hand att kunna 

ta ett högra pris.  

Relevansen för teorin ligger i hur tillval och valmöjligheter diskuteras mellan bostadsbolag 

och kund. Relevansen finns också i hur kundbemötande och service är från bostadsbolagets 

ida och hur detta påverkar bilden som kunden får av bostadsbolaget.    s

 

 

 

 

 

                                                            

30 Normann, R (1995) ‐ sida 93‐96 
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Involveringsteorin – teoriområde: Involvering 

Involveringsteorin tar upp kundernas involvering vid köp av en tjänst eller produkt. Den 

delas upp i två olika begrepp, höginvolvering och låginvolvering, där det finns olika alternativ 

till hur beslut tas. Höginvolvering har som namnet uttrycker det en hög grad av involvering 

och låginvolvering låg grad av involvering.  

Höginvolvering 

Medvetenhet 

Omfattande 
informationssök

Attityd/intention 

Prövning/ 
experimentering 

Långsiktigt 
beteende  

 

 

 

 

 

När det gäller höginvolvering är kundens informationssökning en viktig del i 

beslutsprocessen. Flera mediakällor utforskas och därav blir kundens informationssökande 

mycket aktivt vilket gör att risken blir mindre vid ett eventuellt köp. Höginvolvering handlar 

om produkter som kännetecknas av hög risk såsom exempelvis ett bostadsköp och därför är 

det av stor vikt att eliminera risker. En höginvolverad kund har också en lojal relation till 

varumärket vilket ofta leder till återköp och ett långsiktigt beteende.  
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Låginvolvering 

Medvetenhet 

Passiv 
informationssök 

Attityd/ 
Framtida intention 

Prövning/ 
experimentering 

Långsiktigt 
beteende 

 

 

 

 

 

 

 

En låginvolverad kund är inte lika aktiv i sitt informationssökande. Informationssökandet är 

lägre och mer passivt. Kunden påverkas då lättare av enkelriktad marknadsförning. Vid 

låginvolvering känner inte kunden lika stark tillhörighet till varumärket som en höginvolverad 

kund gör. Detta gör att kunden inte är lojal. Priset har en stor betydelse som ofta avgör en 

låginvolverad kunds beslut. Det kan röra sig om dagligvaror där kunden tar en liten risk i 

förhållande till vad en höginvolverad kund tar. Om produkten uppfyller kundens 

förväntningar i form av kvalitet och vad den lovar kan det även i detta sammanhang leda till 

ett långsiktigt beteende.31  

Enligt författarna till denna uppsats är, ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv, en 

höginvolverad kund av stor vikt då den leder till lojalitet och återköp om beslutsprocessens 

utfall är positivt. Författarna menar vidare att transaktionsmarknadsföringsperspektivet ser 

till låginvolverande kunder eftersom kommunikationen sker enkelriktat och syftet är att ha 

god lönsamhet på kortast möjliga tid. 

Relevans ur involveringsteorin är i den här uppsatsen att se hur kundens involveringsgrad 

hänger ihop med kundens behov av anpassning, samt om involveringsgrad har verkan i valet 

av bostadsbolag. 

                                                            

31  Fill, C (1999) ‐ sida 100 
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Tjänstemarknadsföringstriangeln – teoriområde: Internmarknadsföring  

 

 

 

 

Företaget

Ge löften 
            Extern marknadsföring  
            och försäljning 

       Möjliggöra löften 

 

 

 

 

I tjänstemarknadsföringstriangeln samverkar en rad olika faktorer för att skapa viktiga 

resurser inom företaget. Det som kännetecknar tjänstemarknadsföringstriangeln är att den 

”färdiga” produkten inte finns. I tjänstemarknadsföringstriangeln samordnas viktiga resurser 

i syfte att skapa en fungerande tjänsteprocess för att tillsammans skapa ett värde för kunden 

genom att interagerar med varandra genom en inlärningsprocess. Värdet tas fram 

tillsammans med kunden vilket förutsätter en kundinriktad resurshantering. Företagets 

resurser är uppdelade i olika grupper: personal, teknik, kunskap, kundernas tid och kunden 

själv. 

För att skapa ett värde till kunden krävs det att det finns marknadsförare inom företaget och 

Gummesson skriver att det finns heltidsmarknadsförare och deltidsmarknadsförare. Vid den 

externa marknadsföringen som är direkt riktad mot kunden använder företaget sig av 

heltidsmarknadsförare. Ofta är denna typ av marknadsföring enkelriktad och oftast 

förekommer det ingen interaktion med kunden. Deltidsmarknadsförare är marknadsförare 

som inte har marknadsföring som huvudjobb men som även har viss kundkontakt. Han 

menar att dessa personer emellanåt innehar den värdefullaste kontakten med kunden.  

Interaktion med kunden är av stor vikt för att kunna lösa deras problem med hjälp av de 

resurser förtaget har. Det behövs för att skapa ett mervärde och hög kvalitet av tjänsten 

           Intern marknadsföring 
           och ständig utveckling 

Personal 
Teknik 
Kunskap 
Kundernas tid 
Kunden 

Kunder 
Hålla löften 

Interaktiv marknadsföring 
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utifrån hur kunden ser på processen. Det är viktigt att företaget besitter den kompetens och 

professionalism som krävs för att skapa ett mervärde till varje kund i tjänsteprocessen. Om 

kompetensen inte finns är det av stor vikt att resurserna utvecklas eller införskaffas av 

företaget. 

Företaget ger löften till sina kunder genom den externa och interna marknadsföringen och 

därav är det av stor vikt att kundernas löften motsvarar deras förväntningar. Det uppfylls 

genom att företaget tar till vara på alla resurstyper för att kundens förväntningar ska 

överträffas. Det krävs att företaget överträffar kundens förväntningar för att genera ett 

mervärde samt att få en nöjd kund.32 

Författarna till denna uppsats menar att i ett relationsmarknadsföringsperspektiv är alla 

kopplingar och kommunikationer mellan företag, personal och kund dubbelriktade. Det finns 

en dialog med kunden och detta ligger som grund för företagets agerande. Författarna 

menar också att ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv att kopplingarna och 

kommunikationerna till kunden är enkelriktade. Dialoger förekommer inte i lika stor 

utsträckning och de ligger inte, i lika stor utsträckning, som grund till företagets agerande. 

Relevansen för denna teori är att se hur inlärningsprocessen är i bostadsbolaget och hur väl 

rotat, tillval och möjligheten att påverka lägenhetens utformning, är internt och mellan 

bostadsbolagets olika delar.   

Affärsidéteorin – teoriområde: Affärsidé 

Affärsidén är ett företags hjärta och utgör helheten av en verksamhet. Olika komponenter 

bilder ett system som tillsammans skapar förutsättningar till en stark affärsidé.  En stark 

affärsidé är en viktig förutsättning för att ett företag ska vara konkurrenskraftig men det är 

även en grundläggande förutsättning för att företaget ska skapa ett system för dominans. 

Affärsidén kan både vara integrerad i företagets organisationsstruktur och i dess personal. 

Enligt Normann gör detta att företaget får ett ”överlägset kunnande” eller en ”överlägsen 

förmåga” vilka är viktiga faktorer för att differentiera sig på en konkurrensutsatt marknad. 

En stark affärsidé är ett bra konkurrensmedel och eftersom affärsidén är komplex i 

                                                            

32 Grönroos, C (2002) ‐ sida 67‐69 
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uppbyggnaden och strukturen är den därmed svår att kopiera. I och med att den är svår att 

kopiera hindrar den andra aktörer att inkräkta på det ”revir” företaget är verksamma inom.   

Normann beskriver en bra affärsidé så här: ”En affärsidé kan liknas vid ett komplicerat och 

väl inoljat maskineri, där alla delar passar till varandra och bidrar till helheten”. Det innebär 

att affärsidén tas fram i samverkan med företagets personal i alla led och att alla i 

organisationen ska vara väl medvetna om vad affärsidén står för.33  

En viktig detalj i affärsidésteorin är att den kan härledas till företagets dominerande idéer 

enligt figuren nedan.34 

 

Företagets 
dominerande 
idéer 

Värderingar och 
normer hos de 
signifikanta 
aktörerna  

Traditioner och 
etablerade 
föreställningar i 
företaget   

 

 

 

 

 

 

Författarna till denna uppsats menar att ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv ska 

affärsidén komma fram ur den interaktion som kunden och företaget har. Att gemensamt 

skapa en affärsidé leder till starkare förankring hos båda parterna och till en generellt 

starkare affärsidé än om en affärsidé skapas av företaget utan att ta in kunden i processen. 

Författarna menar att ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv skapas affärsidén på det 

sistnämnda sättet. 

Relevansen för teorin är att se hur flexibel företaget är vad gäller affärsidén kontra kunders 

individuella behov och se till vilken grad kunden tillåts påverka de etablerade föreställningar i 

företaget.  

                                                            

33 Normann, R (1993) ‐ sida 40‐53 
34 Normann, R (1993) ‐ sida 31 
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Word‐of‐mouth – teoriområde: Värdeskapande   

Word‐of‐mouth ingår i kommunikationscirkeln och denna muntliga referens är enormt 

effektiv ur konkurrenssynpunkt. Muntliga referenser är vad en annan person säger till en 

annan om ett företag. Det kan exempelvis vara rekommendationer av en tjänst.  

  

Word‐of‐mouth‐
kommunikation 

Förväntningar/inköp 
(gamla/nya kunder) 

Upplevelser 

Interaktion 
(sanningens 
ögonblick)

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figuren ovan består kommunikationscirkeln av fyra delar: förväntningar/inköp, 

interaktion, upplevelser och word‐of‐mouth‐kommunikation.  

I den första delen, förväntningar/inköp, har en kund skapat förväntningar inför en viss 

produkt eller tjänst. Det kan vara en tidigare kund eller en helt ny kund som beslutar om att 

göra ett inköp. Det skapas en affärsförbindelse parterna emellan. 

I nästa fas, interaktion, skapas det en relation mellan båda parterna där kunden ser de 

tekniska och funktionella delarna i kvalitén. Kunden tar del av exempelvis företagets service 

(funktionell kvalitet) och produktens prestanda (teknisk kvalitet). Det är företagets 

interaktiva marknadsföring och den kan bestå av så kallade ”sanningens ögonblick”. Det är 

alltså av vikt hur företaget agerar för en fortsatt interaktion med kunden. Det är viktigt att 

personalen i företaget ger rätt budskap om företaget för att på så sätt bevara intresset hos 

kunden. 
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Efter det att kunden interagerat med kunden skapas upplevelser som ger erfarenhet om 

företaget och dess tjänst. Upplevelsen kan vara bra eller dålig och det kommer senare att 

påverka hur word‐of‐mouth effekten utfaller. 

 Om produkten eller tjänstens löften motsvarar kundens förväntningar skapas det positiv 

word‐of‐mouth. Det kan leda till en mer lojal kund och förhoppningsvis återköp och positiva 

rekommendationer till andra. 

Denna kommunikationsmodell är ett mycket kraftfullt medel för företaget och det innebär 

också att den kan vara till ens nackdel om word‐of‐mouth effektens utfall är negativ. Oftast 

sprids negativ word‐of‐mouth snabbare, än vad positiv word‐of‐mouth gör, och i större grad 

vilket kan skilja sig från bransch till bransch.  Grönroos skriver: ”Lek inte med vad folk säger”. 

Word‐of‐mouth styr till stor grad av hur kunderna i framtiden kommer att konsumera av 

företaget. 35 

Författarna till denna uppsats menar att ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv handlar 

det om att behålla och skapa hög kundlojalitet. Det handlar om att kunden får bra 

erfarenheter som leder till återköp och att erfarenheten sprids till nya kunder och nya köp. 

Författarna menar vidare att ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv handlar det om 

att hålla kunden nöjd och uppehålla sitt rykte för att inte negativa erfarenheter sprids. 

Negativ word of mouth sprids och påverkar mycket mer än positiv word of mouth. 

Relevansen ligger i hur starkt word‐of‐mouth påverkar kundens val av bostadsbolag. I och 

med ökad konkurrens ligger relevansen också i hur viktigt god word‐of‐mouth är i jämförelse 

med andra marknadsföringskanaler.   

 
 

 

 

 

                                                            

35 Grönroos, C (2002) ‐ sida 296‐298 
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Teoretisk syntes 
Ovan nämnda teorier och dess relevans har utmynnat i en teoretisk syntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionell kvalitet 

Teknisk kvalitet 

AI Image

Företag 

Valmöjligheter 

Strategi 
för 

Tillval

Höginvolverad 
Högt anpassningsbehov  

Låginvolverad 
Lågt anpassningsbehov 

Utbytesstrategi 
(Transaktion MF)

Utvecklingsstrategi 
(Relation MF)

Funktionell kvalitet 

Word‐of‐
mouth 

Kund 

Långsiktig överlevnad

De flesta bostadsbolag erbjuder någon form av tillvalsmöjlighet. Det finns dubbelriktade 

kopplingar/kommunikationer mellan de tre huvudkomponenterna, valmöjligheter, 

bostadsbolag och kund. Företaget erbjuder tekniskt kvalitet i form av tillval. Dessa tillval 

kommuniceras med funktionell kvalitet till kund, ofta via internet. Mellan bostadsbolaget 

och kunden uppstår interaktion, helst fysiska möten, och även här levereras funktionell 

kvalitet i form av gott kundbemötande och god service. Både den tekniska kvaliteten och 

den funktionella kvaliteten återfinns förankrat i affärsidén. Hur kunden upplever den 

tekniska och funktionella kvaliteten bidrar till bostadsbolagets image. Denna image kan 

spridas från kunden via word‐of‐mouth och skapa nya kunder.   
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Bostadsbolaget kan använda en utvecklingsstrategi, vilket innebär att tillsammans med 

kunden komma fram till vilken sorts anpassning som ska levereras. Denna strategi utgår från 

ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Bostadsbolaget kan också använda en 

utbytesstrategi, vilket innebär att en färdig lösning erbjuds. Denna strategi utgår från ett 

transaktionsmarknadsföringsperspektiv. I verkligheten används en, i olika grad, kombination 

av dessa strategier. Kunder har olika behov av anpassning. Vissa kunder har ett högt 

anpassningsbehov och efterfrågar mycket tillval, medan andra kunder har ett lågt 

anpassningsbehov och efterfrågar få tillval. Anpassningsbehov hänger ihop med 

involveringsgrad. En kund med högt anpassningsbehov blir också en kund med hög 

involveringsgrad. Samma samband gäller vid lågt anpassningsbehov och låg involveringsgrad.  

Beroende på om företaget har en utvecklingsstrategi eller utbytesstrategi och vad kunden 

har för anpassningsbehov och involveringsgrad kan ”rätt” strategi för tillval väljas.    

Teoretisk referensram 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera sambandet mellan bostadsbolagens 

anpassningsförmågan och konsumenters val av bostadsbolag. För att kunna besvara syftet 

härleder vi variabler ur teorierna. Detta gör vi genom att hitta faktorer ur teorierna i 

uppsatsen. Dessa faktorer mäts genom variabler. I tabellen nedan visas dessa faktorer och 

variabler.  

Teori:  Faktor:  Variabel: 

1. Total upplevd kvalitet  Teknisk  

Funktionell kvalitet 

Kvalitetsgrad hög/låg 

Kvalitetsgrad hög/låg 

2. Värdeskapande   Interaktion  Kommunikation 

mycket/lite 

3. Involveringsteorin  Involveringsrad   Involvering hög/låg 

4. Tjänstemarknadsföringstriangeln  Intern MF  Förankring hög/låg 

5. Affärsidé  Dominerande idéer   Anpassningsförmåga 

hög/låg 

6. Word‐of‐mouth  Kommunikation  Rekommendation 

betydelse/ej betydelse 
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1. I denna teori undersöker vi den tekniska och funktionella kvalitet som företaget har 

samt den kvalitet kunden upplever. Variabeln är kvalitetsgrad som kan vara hög eller 

låg. Denna variabel kommer undersökas både i den kvalitativa och kvantitativa delen. 

2. Ur värdeskapande teorin undersöks interaktionen mellan kund och företag. Den mäts 

genom variabeln kommunikation. Variabeln undersöks både i den kvantitativa och 

kvalitativa delen. 

3. I involveringsteorin undersöker vi involveringsgraden av kunden. Variabeln är hög‐ 

respektive låginvolvering. Med denna variabel undersöker vi i den kvantitativa delen 

av undersökningen. 

4. I tjänstemarknadsföringstriangeln är faktorn den interna marknadsföringen och se 

hur långt tillval är förankrat i företaget olika avdelningar. Den mäts genom variabeln 

anpassningsförmåga. Variabeln undersöks i den kvalitativa delen av uppsatsen. 

5. I affärsidéteorin är faktorn de dominerande idéer företaget har. Dessa mäts genom 

variabeln anpassningsförmåga. Variabeln undersöks i den kvalitativa delen. 

6. Faktorn i word‐of‐mouth är kommunikation och den mäts med variabeln 

rekommendation, köpt efter rekommendation eller ej. Denna variabel riktar sig 

enbart till kunden och därför undersöks den i den kvantitativa delen. 
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Empiri 
 

I detta kapitel presenteras den data vi har samlat in i form av intervjuer med fyra företag 

inom bygg‐ och fastighetsbranschen. Vi presenterar även den data vi har samlat in från 

kunder och potentiella kunder i form av en enkätundersökning. Datan som presenteras 

kommer att tolkas och analyseras utifrån tidigare presenterade teorier och leda till ett 

resultat och en slutsats. Vi inleder med Intervjuerna och presenterar sedan 

enkätundersökningen. 

 

Kvalitativ data 
I våra intervjuer har respondenten eller respondenterna gett svar på ett antal frågor. Dessa 

frågor är formulerade utifrån de variabler som presenterats i den teoretiska referensramen; 

Teknisk kvalitetsgrad, funktionell kvalitetsgrad, kommunikation, förankring och 

anpassningsförmåga. Presentationen av intervjuerna är uppdelad företagsvis och efter dessa 

variabler. En inledande beskrivning av företaget följs av hur respondenten har resonerat 

krin  nyss nämnda variabler. Presentationsordningen sker efter bokstavsordning. g

HSB Bostad AB 
HSB Bostad AB är ett medlemsägt kooperativ som ägs av sex olika föreningar: HSB 

Stockholm, HSB Södertälje, HSB Södertörn, HSB Norra Stor Stockholm, HSB Arlanda och HSB 

Projektpartner. HSB Projektpartner är verksamma i hela Sverige medan övriga i 

Stockholmsregionen. HSB som organisation grundades 1923 medan HSB Bostad är mycket 

yngre och har funnits sedan 11 år tillbaka. 

HSB Bostad står för ett tryggt boende. Bolaget arbetar med produktion av nyproducerade 

bostadsrätter inom stockholmsområdet men även med marknadsföring och försäljning. HSB 

Bostad har inga egna byggarbetare utan hyr in självständiga underentreprenörer. 

Vi intervjuade Marie Rytting på HSB Bostad AB som arbetar som försäljningschef över 

stockholmsområdet. Den data som presenteras om HSB nedan baseras på denna intervju. 
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Teknisk‐ och funktionell kvalitetsgrad 

HSB Bostad AB strävar överlag efter att ha en hög grundstandard i sina lägenheter som ingår 

i insatsen redan från start. Marie Rytting nämner att de lägenheter som produceras ska 

inneha en form av funktionalitet. Exempelvis är då planlösning och arbetsytor av vikt för att 

få ett så funktionsdugligt hem som möjligt. Vidare berättar hon om att planlösningen tas 

fram i samverkan med arkitekterna men hon poängterar att dem har ett stort ansvar och är 

mycket professionella i det dem gör. Hon nämner också att de tillval som erbjuds är olika 

beroende på vad det är för typ av hus, kundgrupp och område. Tillvalen ser således olika ut 

och ett utbud av tillval tas fram till respektive projekt. Tillvalen är från kända leverantörer 

HSB Bostad samarbetar.  

Marie Rytting nämner den funktionella kvalitén i form av att kunden ska känna sig tillfreds 

till de individuella önskemål de har. De strävar efter att kunna hitta en gemensam lösning 

inom ramen av vad de erbjuder. Hon berättar att tydlighet om vad som gäller är dem mycket 

noggranna med för att missförstånd ska undvikas. Ibland menar hon att det inte alltid går att 

r det gäller tillval och då är det viktigt att föra fram det på rätt sätt.  hitta en lösning nä

Kommunikation 

HSB Bostad har nyligen köpt in en IT‐tjänst där det går att visualisera sina tillval i 3D 

animation. Marie Rytting förtydligar att det är viktigt med den personliga kontakten och att 

kunderna alltid är välkomna att ställa frågor i Bobutiken och per telefon. Marie Rytting 

nämner att HSB Bostad snart kommer att erbjuda ett nytt showroom där kunderna får 

möjlighet att botanisera bland tillvalen. 

HSB Bostad försöker anpassa sig till den marknad och kundgrupp där projektet ligger för att 

på så sätt begränsa ”onödiga” tillval. Marie Rytting menar på ett dem försöker lyssna av 

kunderna innan produktion sker. Det sker således en kommunikation mellan företag och 

kund redan i ett tidigt stadium. Marknadsundersökningar upprättas och kunnig personal 

arbetar med detta för att ta reda på vad kunden vill ha och vad som är aktuellt. 

Marie fortsätter att berätta i intervjun att alla kunder som anmält intresse till ett område 

bjuds in till ett gemensamt säljstartsevent. Under detta event informeras intressenterna om 

säljprocessen, produktionen och tillval. Under denna fas finns även broschyrer tillgängliga 

för respektive projekt i pappersform och PDF format på hemsidan. Marie Rytting nämner 
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också att de hänvisar till återförsäljare som exempelvis Marbodal kök där kunderna får se 

närmare på de tillval som erbjuds inom detta område.  

Efter detta säljstartsevent tar kundansvariga på HSB Bostad över och kunderna bjuds in till 

en gemensam inredningskväll där tillval visas. Där finns det möjlighet till att se och klämma 

på en del av tillvalen som erbjuds. Vidare fortsätter Marie Rytting att efter detta 

inredningsmöte sker ett personligt möte med rådgivning om vilka tillval som valts. HSB kallar 

också in kunderna till en såkallad ”mätkväll” där det finns möjlighet att närvara vid 

n av lägenheten.   besiktigninge

Förankring  

På frågan om tillval är förankrat i alla företagets avdelningar nämner Marie Rytting att det är 

förankrat men medger att ekonomiavdelningen inte är lika fullt insatta i området. HSB har en 

lång historia och i intervjun framkommer det att HSB har jobbat med tillval under en mycket 

osäker på hur länge.  lång tid men att hon är 

Anpassningsförmågan  

Företagets anpassningsförmåga när det gäller tillval sträcker sig inom de leverantörer dem 

samarbetar med på grund av de avtal som finns. Hon berättar om att vissa undantagsfall kan 

göras men då avtalas den garantin bort eftersom de inte kan stå för det. Exempelvis om egna 

tapeter från kund används gäller inte garantin. Marie Rytting berättar att när kunder blir 

informerade om detta brukar de ta en ”snarlik” produkt och vara nöjda med det. Hon 

nämner också att det oftast går att finna lösningar tillsammans med kunden. 

HSB Bostad försöker hålla en lite högre standard från början och den skiljer sig beroende på 

vilken kundgrupp lägenheterna riktar sig till samt vilket område de är belägna. Exempelvis i 

vissa produktioner är induktionshäll standard. 36 

 
 

                                                            

36 Intervju med Marie Rytting, Försäljningschef HSB Bostad AB, 2011‐05‐19 
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JM AB 
JM grundades 1945 och är verksamma inom den nordiska marknaden. JM Sverige har sin 

produktion i Sveriges storstäder. JM Bygger enbart bostäder som har ett bra läge med hög 

kvalitet och långsiktigt miljöansvar.37  

JM är klart störst som bostadsbyggare i Sverige38 och förra året, 2010, byggde JM totalt 2834 

lägenheter i Sverige.39 De vill vara såkallade ”boendeexperter” och se till vad kunden 

verkligen vill ha.40 JM är ett aktiebolag som är noterat på OMX Stockholmsbörsen med en 

årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor. 41 

Vi intervjuade Anita Rinnbäck, chefsinredare på JM AB. Allt som presenteras nedan är 

baserat på denna intervju. 

Teknisk och funktionell kvalitetsgrad 

Vi ställde frågan: Vad anser ni är bra kvalitet när det gäller tillval och Anita funderade ett litet 

tag över vad som ska vägas in i kvalitetsbegreppet och ställer motfrågan om vi menar 

kvalitet på produkterna eller kvaliteten i tillvalsprocessen. Anita börjar med att framhäva 

vikten av att arbeta med bra och erkända leverantörer, vilket JM gör. Gärna svenska 

leverantörer för att stödja svenskt näringsliv men också för att kunna hålla nere 

transportkostnaderna. Kunderna är intresserade av varumärkenas bakomliggande historia 

och ursprung. Därför är det också mer intressant att använda sig av svenska produkter. JM 

har ett miljötänkande vad gäller sina produkter och detta vill Anita också framhäva som en 

del i JM:s kvalitetsarbete. Vad gäller urvalet av produkter är det viktigt att erbjuda kunderna 

produkter anpassat efter projektet. Beroende på var projektet finns rent geografiskt så ser 

kundgrupperna olika ut och de efterfrågar olika produkter. Men överlag försöker JM att hålla 

en hög grundstandard i sina lägenheter. Standarden kallas JM Original och är produkter väl 

genomtänkt sammansatta för att kunden ska känna att det är en hög nivå och att kunden 

inte känner att den måste göra överdrivet många tillval. Trots detta förhållningssätt till sitt 

standardutbud så erbjuder JM väldigt många tillvalsmöjligheter men snittkunden gör inte så 

många tillval.  
                                                            

37 www.jm.se (Maj 2011) 
38 Intervju med Anita Rinnbäck, Chefsinredare JM AB, 2011‐05‐16 
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Anita nämner professionalitet i kundbemötandet och kompetensen hos personalen vad 

gäller att kunna förklara för kunden hur inredning, väggarnas placering, fönstrens placering 

med mera, påverkar lägenhetens helhet. Att processen är väl genomtänkt och 

dokumenterad är viktigt för att kunna hålla uppe kvaliteten. Detta för att förenkla för alla 

inblandade såväl anställda som kunder.  

Vad gäller att förmedla tillval och hur tillvalen passar tillsammans fokuserar JM på det 

personliga mötet med kunden. Den tidigare nämnda professionaliteten och kompetensen 

hos personalen är mycket betydande vid dessa tillfällen eftersom det inger ett förtroende 

hos kunden. Detta framhäver Anita som hög kvalitet, alltså rådgivningen och hur tillvalen 

erbjuds.    

Kommunikation 

JM har aktivt valt att inte ha någon internettjänst där kunden kan se och välja bland olika 

tillval. Detta val har JM gjort därför att företaget lägger största vikt vid det fysiska och 

personliga mötet med kunden.  

 

Anita berättar att JM har många kontakter med kunden under hela processen från visat 

intresse till efter att kunden har flyttat in i sitt nya hem. När en kund har visat intresse för ett 

projekt skriver den på ett bokningsavtal eller ett kontrakt. JM börjar med ett stort 

gemensamt informationsmöte där alla spekulanter bjuds in. På detta möte förklaras hur hela 

byggprocessen går till, olika stopptider för tillval, information om hur bostadsområdet ser ut 

med mataffärer skolor med mera och hur möjligheterna ser ut för att göra besök på 

byggarbetsplatsen. Senare hålls möten med mer specifik information om hur inflyttningen 

kommer gå till. Under processen genomförs minst två personliga möten vad gäller tillval och 

inredning där kunden och en inredare tillsammans går igenom alla punkter i bostaden där 

tillval kan göras. Anita betonar att det är minst två möten och att flera möten vad gäller 

tillval kan bokas in. Kunderna har möjlighet att, vid flera tillfällen, på plats, följa bygget av sin 

lägenhet och bjuds senare in till besiktningen. Efter inflyttning hålls uppföljningsmöten med 

ytterligare information om underhåll med mera. Under hela processen skickas ett 

nyhetsbrev ut för att hålla kunden uppdaterad på vad som händer. Den här kundvårdande 

delen som Anita uttrycker det är mycket viktig.  
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Utöver den personliga kontakten arbetar JM med broschyrer. Varje projekt får sin egen 

broschyr i pdf‐format. Senare när det börjar närma sig att göra tillval trycks dessa i 

pappersformat. Detta för att broschyren ska vara uppdaterad vad gäller vitvaror med mera. 

JM har även ett stort showroom där information om tillval finns att tillgå och undersöka 

närmare.  

 

Förankring 

JM har arbetat aktivt med tillval de senaste tio åren. Men tillval som fenomen sträcker sig 

flera decennier tillbaka. Eftersom JM är ett byggbolag som endast bygger bostäder så är det 

naturligt att de har arbetat med tillval en längre tid. Alla avdelningar i företaget är då också 

medvetna om att detta är en viktig fråga. Därför menar Anita att tillval är väl förankrat i 

företagets alla avdelningar.  

 

Anpassningsförmåga 

JM vill hålla en hög grundstandard (JM Original). De arbetar med väl utvalda leverantörer 

och erbjuder väl utvalda tillval från dessa leverantörer. Många kunder är nöjda med dessa 

tillval medan andra har andra idéer om hur deras hem ska se ut. Här försöker JM att möta 

kunden så mycket de bara kan, men Anita menar att de måste ta hänsyn till ryggraden som 

är stordrift. JM säger nej till exempelvis egengjorda tapeter och dylikt. Om JM hittar en 

lösning med en kvalitetssäkrad och bra leverantör och kunden är ute i god tid så är de 

tillmötesgående, men inte i vilken utsträckning som helst och detta är JM tydliga med. I vissa 

större och mer unika projekt kan företaget vara mer medgörliga och gå utanför dessa ramar. 

Det  lir nästan som att bygga ett småhus någonstans, säger Anita.42     b

NCC Housing 
NCC är ett av de ledande byggbolagen i norden. NCC i Sverige är uppdelat i fyra 

verksamhetsområden: NCC Construction, NCC Roads, NCC property development och NCC 

Housing. Vad gäller NCC Housing är visionen att: ”Vi ska vara Sveriges ledande 

boendeutvecklare”.  
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NCCs värderingar är ärlighet, respekt och tillit. Mot kunden vill Företaget visa fokus, enkelhet 

och ansvarstagande och stor vikt läggs på NKI (Nöjd‐kund‐index), ett index där byggbolag 

rangordnas efter kundnöjdhet. NCC ligger någonstans i mitten av detta index och har som 

mål att bli bättre vad gäller kundnöjdhet.43 

 

Vi intervjuade Bo Westin och Maria Carlsson som är försäljningschef respektive 

inredningssäljare på NCC Housing. Allt som presenteras nedan är baserat på denna intervju. 

 

Teknisk och funktionell kvalitet 

När vi frågar om vad kvalitet är nämner Bo vikten av att samarbeta med bra leverantörer. 

Dessa leverantörer ska leverera klanderfria, och över tiden, hållbara produkter. De produkter 

som NCC erbjuder är väldigt noga utvalda för att hålla den höga kvalitet som NCC lovar. 

Utbudet av inredning är uppdelat i fyra stilar som NCCs personal har tagit fram. Kunden 

fattar ofta tycke för någon av dessa stilar och kan inom stilen göra en mängd olika tillval. 

Dessa stilar håller i grunden en hög standard vilket också är något som signalerar hög 

kvalitet, menar Maria.  

 

Vad gäller den funktionella kvaliteten så träffas kunden en inredningssäljare likt Maria och 

diskuterar fram ett bra resultat vad gäller inredning. Om kunden vill ha flera möten så bokas 

detta och kontakten fortsätter fram tills nyckeln lämnas över. Kunden får även ”klämma och 

känna” på inredningsdetaljer som kakel med mera vid dessa möten. Bo belyser vikten av att 

den personal som har kontakt med kunden måste vara mycket kunnig och kompetent. Han 

eller hon måste besitta stor kunskap om sina produkter och samtidigt kunna lyssna och 

förstå vad kunden vill ha. Att läsa av och förstå hur kunden tänker och att göra en 

behovsanalys och utifrån denna analys ge en rekommendation till kunden är en viktig 

kompetens. Detta gör att kunden får förtroende och känner att NCC lyssnar.  

Kommunikation 

Kommunikationen mellan NCC och kunden startar när en kund har skickat in en 

intresseanmälan. Kunder som tidigt visar intresse kallas VIP‐kunder. När ett projekt ska 

presenteras för första gången bjuds dessa VIP‐kunder in till en presentation. På detta möte 
                                                            

43 Intervju med Bo Westin och Maria Carlsson, Försäljningschef och inredningssäljare NCC Housing, 2011‐05‐11 
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närvarar arkitekten, projektchefen, säljledaren, inredningssäljare och Bo som är 

försäljningschefen. Bo börjar med att presentera projektet och sedan berättar varje ansvarig 

person om hur han eller hon är inblandad i processen. Maria som är inredningssäljare 

berättar exempelvis om de fyra inredningsstilarna som finns att välja mellan och stopptider 

för tillval med mera. Kunden bildar sig ofta en uppfattning om vad den vill ha i inredningsväg 

redan vid denna tidpunkt. Detta följs sedan upp med ett eller flera personliga möten med en 

inredningssäljare. Efter VIP‐ mötet är det säljstart och bindande avtal skrivs. Kunden får då 

mer specifik information, ritningar och stilval som finns att välja och ett personligt möte med 

inredningssäljare planeras där kunden har möjlighet att ställa frågor och få rådgivning. Efter 

detta har kunden kontinuerlig kontakt med inredningssäljaren fram till att nyckel lämnas 

över. Kunden och inredningssäljaren är med på besiktningen och stämmer av alla detaljer 

kring tillvalen.  

NCC kommunicerar med sina kunder genom fler kanaler än bara den personliga kontakten. 

De har en internettjänst där kunden genom visualisering kan se hur olika tillval ser ut i 

kombination. Broschyrer, efter stil, finns också att tillgå. 

Förankring 

Trots att NCC ”bara” har arbetat aktivt med tillval i cirka fyra år så är fenomenet förankrat 

bland personalen. Allt från inredningssäljarna till byggarbetarna är väl insatta i de olika 

stilarna.  

Anpassningsförmåga 

NCC erbjuder som sagt fyra inredningsstilar och samarbetar med utvalda leverantörer. Det 

finns gott om utrymme och flexibilitet inom de olika inredningsstilarna tycker NCC. Om det 

skulle vara helt fritt att välja mellan olika produkter skulle situationen vara omöjlig för 

företaget att hantera. Dels skulle produkterna inte vara ”NCC‐produkter” och rent logistiskt 

skulle det bli problem. En annan anledning till varför inte tillval utanför stilarna och 

leverantörerna får göras är för att inte ge olika budskap till olika kunder. NCC visar en 

ydlighet och ärlighet kring utbudet och vad man kan välja mellan.t
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Skanska Nya Hem AB 
Skanska grundades 1887 och är verksamma i Europa, USA och Latinamerika. Företaget 

bygger allt från vägar till bostäder.45 Skanska Nya Hem AB är ett bolag inom Skanska som 

bygger bostäder och har således egna byggarbetare och egen entreprenad på sina byggen. 

Vissa saker är gemensamma. Båda står för ett miljötänk, noll arbetsolyckor på sina 

arbetsplatser men framförallt ligger fokus på att ha så hög kundnöjdhet som möjligt.  

Skanska brukar kallas för den stora ”byggjätten” 46  och faktum är att de är världens största 

byggbolag.47 

Vi intervjuade Maria Jansson på Skanska Nya Hem och hon jobbar som Customer Relation 

 baserat på denna intervju.  Manager. Allt som presenteras nedan är

Teknisk‐ och funktionell kvalitetsgrad 

Maria Jansson svarar på frågan om kvalitet och nämner att Skanska strävar efter att ett 

boende ska hålla under en lång tid och att de tillval som erbjuds ska hålla hög kvalitet. Det 

framkommer att fokus läggs på den tekniska kvalitén och det är viktigt för Skanska att 

erbjuda sina kunder bra tillval från leverantörer där de kan garantera hög kvalitet. Maria 

Jansson berättar att bra kvalitet när det gäller tillval är lättskötta material och hållbara 

material. Maria Jansson fortsätter att berätta under intervjun att det är mer viktigt med 

hållbarhet än design och därav ska Skanskas tillval hålla en viss stil och inte vara allt för 

trendiga. Hon förklara att trender kommer och går och att stil är ett mer långsiktigt och 

hållbart alternativ. 

 

När det kommer till den funktionella kvalitén nämner hon att det är viktigt med kompetent 

personal som har hög kunskap om tillval och inredning. Hon förklarar att om inredaren kan 

berätta och prata om tillvalen på ett förtroendegivande sätt och rekommendera tillval som 

passar tillsammans tycker ofta de flesta kunderna att det är bra. Hon menar på att det 

underlättar för kunden i deras valprocess och att de flesta kunderna uppskattar deras hjälp. 

Vikten av den personliga dialogen är av vikt förklarar Maria Jansson. Att diskutera och lyssna 

                                                            

45 www.skanska.se (Maj 2011) 
46 Intervju med Maria Jansson, Customer Relation Manager Skanska Nya Hem AB, 2011‐05‐10 
47 www.skanska.se (Maj 2011) 
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på vad kunden vill ha är viktigt och om det inte skulle finnas de tillval som kunden söker går 

att hitta en snarlik produkt.  det i de flesta fall 

Kommunikation 

Skanskas tillvalsprocess ser ut på så sätt att först tecknar säljaren ett avtal med kund och 

säljaren presenterar kunden för kundansvariga/inredaren. Hon nämner att beroende på 

stopptider ser tillvalsprocessen olika ut. Hon fortsätter med att berätta att ett personligt 

inredningsmöte bokas innan stopptiden och att det går att få flera sådana möten för kunden 

om så önskas. Efter det tecknas ett inredningsavtal med valda tillval. Maria Jansson förklarar 

att om det är lång tid till stopptiden för tillval bjuda alla kunder till ett gemensamt 

inspirationsmöte i deras showroom. Efter det tidigare nämnda inredningsavtalet berättar 

hon att det är en relativt lugn period i några månader. Kunden bjuds dock in till 

byggplatsvisning där kunden får se hur husbygget går. Hon nämner att efter denna visning 

på bygget sker en såkallad kundsyn med kunden där Skanska dubbelkollar att tillvalen är 

rätt. Hon klargör också att kunden, om den så vill, får vara med på besiktningen. 

Utöver denna personliga kontakt förmedlas också tillval genom IT‐tjänster (Arbetar just nu 

 fram en) och broschyrer.

Förankring   

Maria Jansson berättar att en stor omorganisering skedde för två år sedan där 

tillvalsbegreppet gjordes mer enhetligt i företagets avdelningar. Det arbetades fram olika 

tillvalsstilar och tillvalslinjer vilket innebar betydligt mer riklinjer. Innan var projekten mer 

självständiga och de tillval som erbjöds var mycket spritt. Det framkommer att tillval idag är 

betydligt mer förankrat än för några år sedan, men att det ännu inte är förankrat i hela 

organisationen.  

Anpassningsförmågan 

Skanska har arbetat fram olika tillvalsstilar och utifrån dessa går det att göra tillval. 

Anpassningsförmågan är begränsad inom de leverantörer Skanska har avtal med. Om 

exempelvis leverantören är Siemens finns det möjlighet att välja en annan produkt ur deras 
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sortiment. Placeringar av skåp och dylikt går inte eftersom Skanska måste följa alla regler 

och föreskrifter som finns. Detta måste följas för att alla garantier för tillvalen ska gälla.48   

Kvantitativ data     
Enkäten och dess frågor är formulerade utifrån de variabler som presenterats i den 

teoretiska referensramen: Teknisk kvalitetsgrad, funktionell kvalitetsgrad, kommunikation, 

involvering och rekommendation.  

Enkäterna delades ut till totalt 120 respondenter varav 60 av dem har köpt en nyproducerad 

lägenhet och 60 kan tänka sig att köpa en i framtiden. Respektive bolag omfattas av 30 

enkäter, 15 till de som köpt och 15 till de som kan tänka sig köpa en nyproducerad 

bostadsrätt. Nedan redovisas den data som kan härledas till vårt syfte.   

Vi frågade vad kunden tycker är viktigt vid köp av en nyproducerad bostadsrätt och bad 

kunderna välja och rangordna de fyra viktigaste bland förutbestämda alternativ. Den 

viktigaste faktorn rangordnades som nummer ett, den näst viktigaste som nummer två och 

så vidare. För att kunna visa tydligt på vilka faktorer som är viktigast för kunden har 

rankingskalan (1‐4) har vi använt ett poängsystem, där kundens viktigaste alternativ blir värd 

fyra poäng, det näst viktigaste alternativet två poäng och så vidare. Sammanställningen av 

denna fråga redovisas i tabellen nedan där poäng visas för respektive bolag.    
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• Hur viktigt tycker du att den personliga kontakten med bostadsbolaget, i samband 

med tillvalsprocessen, var?  
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Majoriteten av respondenterna svarade att den personliga kontakten i samband med 

tillvalsprocessen var Mycket viktig. Det fanns även de respondenter som inte tyckte det var 

viktigt. Utfallet blev följande; 28 mycket viktigt (1), 17 viktigt (2), 9 ganska viktigt (3), 1 

ganska oviktigt (4), 2 oviktigt (5) och 3 inte alls viktigt (6). 
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• Hur upplevde du de personliga mötena, informationen och handledningen i 

tillvalsprocessen? 
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Den största delen ansåg att de personliga mötena, informationen och handledningen var av 

stor vikt. Ingen person svarade mycket dåligt.  

Utfallet blev enligt följande; 15 mycket bra, 27 bra, 14 ganska bra, 3 ganska dåligt, 1 dåligt 

och 0 mycket dåligt. 
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• Hur viktigt tycker du det är att tillvalen håller en god kvalitet? 
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Diagrammet ovan visar att respondenterna tycker det är mycket viktigt/viktigt med att 

tillvalen innehar en god kvalitet. Utfallet blev; 19 mycket viktigt (1), 37 viktigt (2), 4 ganska 

viktigt (3). Övriga alternativ 0.  
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• Kommer ditt nästa köp av bostadsrätt vara av samma bostadsbolag? 

5
1

54

Ja

Nej

Vet inte

 

En klar majoritet av de tillfrågade respondenterna vet inte om de väljer samma bostadsbolag 

i framtiden, det är 90 procent. Enstaka respondenter kan tänka sig att välja samma 

bostadsbolag vid nästa köp av lägenhet.   

• Av vilken anledning valde du detta bostadsbolag? 
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Överlag visar sammanställningen av datan att bostadsbolaget inte spelar någon roll vid köp 

av en nyproducerad bostadsrätt. 
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• Hur upplevde du företagets anpassningsmöjligheter till dina behov i samband med 

tillvalsprocessen? 

Denna fråga ställdes till de kunder som har köpt en nyproducerad lägenhet. Utfallet på 

svaren redovisas i diagrammet nedan.  
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Datan visar på att anpassningsmöjligheterna till kundens behov är höga oavsett 

bostadsbolag. JM AB utmärker sig marginellt där de fått det högsta resultatet. De övriga tre 

ostadsbolagen ligger strax under JM AB.  b
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Analys

 
I detta kapitel ställs den empiriska data vi samlat in mot valda teorier. Företagen jämförs 

mot varandra utifrån de variabler som visas i den teoretiska referensramen. 

 

Analys av kvalitativ data 

Kvalitetsgrad 

HSB Bostad AB 

HSB strävar efter att hålla en hög grundstandard och funktionalitet vad gäller planlösning 

och arbetsytor. Produkterna kvalitetssäkras genom att endast samarbeta med erkända 

leverantörer. Detta tyder på att HSB håller en hög teknisk kvalitet. Företaget menar att 

tydlighet är viktigt när det gäller hur tillval och produkter kommuniceras till kunden. Tillval 

och produkter presenteras i flera kanaler och kunden har möjlighet till frågor och 

handledning kring dessa val. Att erbjudas handledning och rådgivning tyder på hög 

funktionell kvalitet. Dock hänvisar HSB återkommande till återförsäljare vad gäller att se 

tillvalsutbudet, vilket tyder på lägre funktionell kvalitet i detta sammanhang. 

JM AB 

JM:s standardutbud kallas för JM Original och är utvalda produkter från kvalitetssäkrade 

leverantörer som företaget samarbetar med. Den genomsnittlige kunden hos JM gör inte så 

många tillval utan är nöjd med JM Original, vilket tyder på en mycket hög teknisk kvalitet. JM 

har en hög professionalitet i kundbemötandet och lägger mycket stor vikt vid det personliga 

mötet med kunden. Detta inger stort förtroende hos kunden.  Kunden och den 

inredningsansvarige träffas flera gånger för att tillsammans hitta en lösning som kunden blir 

nöjd med. JM har därmed en mycket hög funktionell kvalitet.   

NCC Housing 

NCC nämner vikten av att samarbeta med bra leverantörer som erbjuder produkter med 

hållbar kvalitet. De produkter NCC erbjuder som standard håller en god kvalitet. Detta tyder 

på hög teknisk kvalitet. Kunden och en inredningssäljare träffas minst en gång och diskuterar 

fram en lösning som kunden blir nöjd med. Kunden får ”klämma och känna” på alla 
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inredningsdetaljer. Personalen har hög kompetens i att förstå kunden och dess behov för att 

i nästa steg leda kunden rätt. Detta gör att NCC har hög funktionell kvalitet. 

Skanska Nya Hem AB 

Skanska fokuserar på att erbjuda sina kunder produkter från leverantörer som kan garantera 

hög kvalitet. Produkterna håller alltså en hög teknisk kvalitet. Skanska vill göra det enkelt för 

kunden i tillvalsprocessen. Den personliga dialogen ligger i fokus. Personalen lyssnar, 

diskuterar och rekommenderar tänkbara alternativ till kunden. Att tillsammans med kunden 

hitta rätt lösning visar på hög funktionell kvalitet.  

Kommunikation 

HSB Bostad 

HSB kommunicerar i dagsläget med både enkelriktad och dubbelriktad kommunikation. 

Enkelriktad kommunikation sker genom broschyrer, vilket skapar värde i form av 

tillgänglighet. Den dubbelriktade kommunikationen sker i form av flera fysiska möten, såväl i 

grupp som personliga. Efter inflyttning håller HSB fortsatt kontakt med kunden genom 

bostadsrättsföreningen. Detta skapar värde. Värdet är pålitlighet, socialt och psykologiskt.  

JM AB 

JM lägger störst fokus på dubbelriktad kommunikation. Kommunikationen sker i personliga 

och gemensamma möten, samt i deras showroom. Efter inflyttning hålls uppföljningsmöten. 

Genom denna dubbelriktade kommunikation skapas värde för kunden. Fysiska möten skapar  

högt förtroende och showroomet ger ett estetiskt värde. Enkelriktad kommunikation ges i 

form av broschyrer. Även detta skapar värde, så som tillgänglighet. 

NCC Housing 

NCC kommunicerar både enkelriktat och dubbelriktat. Den enkelriktade kommunikationen 

sker genom broschyrer och en internettjänst, vilket skapar värde i form av hög tillgänglighet. 

Den dubbelriktade kommunikationen sker i fysiska möten med kunden, där socialt och ett 

förtroendevärde skapas. NCC har ingen uppföljning likt de två tidigare företagen. 
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Skanska Nya Hem AB 

Kommunikationen sker enkelriktat och dubbelriktat. Enkelriktat genom broschyrer och 

dubbelriktat genom möten mellan personal och kund samt genom deras showroom där 

möten sker. Dock finns ingen uppföljning efter inflyttning. Estetiskt, socialt och psykologiskt 

värde skapas. Även värden som tillgänglighet skapas. 

Förankring 

HSB Bostad AB 

Alla avdelningar förutom ekonomiavdelningen är insatta i området om tillval och 

anpassningsmöjligheter. Detta visar på att tillval till stor del är rotat internt i företagets 

avdelningar.  

JM AB 

JM bygger endast bostäder och därför blir fenomenet tillval en mycket stor del av företaget. 

Detta har gjort att alla avdelningar i företaget är mycket insatta i området. Tillval är således 

internt väl rotat i alla avdelningar. 

NCC Housing 

Tillval är relativt nytt för NCC, trots detta är tillval förankrat bland personalen i företagets 

alla avdelningar. Tillval av den anledningen är väl rotat internt.  

Skanska Nya Hem AB   

För två år sedan skedde en omorganisering när det gäller tillval. Där gjordes begreppet mer 

enhetligt bland företagets avdelningar. På grund av detta har tillval inte hunnit förankrats i 

organisationen. Tillval är därför inte lika djupt rotat hos Skanska som övriga 

undersökningsobjekt.  

Anpassningsförmåga  

HSB Bostad AB 

HSB är tydliga med att inte gå ”utanför ramarna” vad gäller utbud och den grad av 

anpassning. Ramen för anpassning hos HSB är att endast produkter från de samarbetande 

leverantörerna kan väljas. Detta är den etablerade föreställningen i företaget när det gäller 
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anpassning. Kunden tillåts inte att göra tillval utanför företagets ram. HSB är ej flexibla att 

kringgå sina etablerade föreställningar vad gäller tillval och anpassning.  

JM AB 

JM har förutbestämda och kvalitetssäkrade tillval från samarbetspartners. De flesta kunder 

är nöjda med dessa, men vissa har andra behov. JM försöker möta dessa behov så mycket 

som möjligt. Om en kund har önskemål om en produkt utanför JM:s utbud går det att hitta 

en lösning om produkten kan kvalitetssäkras av JM. Företaget är beredd att gå de 

förutbestämda ramarna för att tillfredsställa kunden i största möjliga mån. Av denna 

anledning har JM en viss flexibilitet, där kunden tillåts påverka företagets etablerade 

föreställningar. 

NCC Housing 

NCC:s kunder hänvisas strikt till det förutbestämda utbudet av tillval och produkter. Detta 

för att företaget ska ha möjlighet att garantera en hög kvalitet och att helheten av tillvalen 

ska uppfattas som enhetligt. Företaget vill att deras tillval ska uppfattas som ”NCC‐

produkter”. NCC är, i detta sammanhang, ej flexibelt att låta kunden inverka på företagets 

etablerade föreställningar om tillval och anpassning.  

Skanska Nya Hem AB 

Skanska erbjuder tillval och produkter från utvalda och kvalitetssäkrade leverantörer. 

Kunden tillåts enbart att välja mellan dessa leverantörer och har ingen möjlighet att gå 

utanför dessa ramar. Skanska är därmed ej flexibelt i avseende på att kunden får påverka 

företagets etablerade föreställningar. 

Analys av kvantitativ data 

Involveringsgrad 

Respondenterna rangordnade de fyra viktigaste faktorerna vid köp av en nyproducerad 

bostadsrätt. Resultatet presenteras bolagsvis för att kunna svara på vårt syfte. 

HSB Bostad AB 

HSB:s kunder är de mest priskänsliga kunderna. Priset som faktor är den viktigaste i valet av 

nyproducerad bostadsrätt. Priset som viktigaste faktor visar på en låginvolverad kund. Läget 

är den näst viktigaste faktorn och även denna faktor visar på en låginvolverad kund. Tredje 
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viktigast är bostadens konstruktion. Denna faktor tyder på en höginvolverad kund, eftersom 

kunden aktivt söker efter en konstruktion som passar kundens önskemål. Den fjärde 

viktigaste faktorn är låg avgift i bostadsrättsföreningen, vilket tyder på att kunden är 

låginvolverad.  

JM AB 

Den viktigaste faktorn för JM:s kunder är läget. Läget är en låginvolverad faktor. Näst 

viktigaste faktorn är bostadens konstruktion, vilket är en höginvolverad faktor. Den tredje 

viktigaste faktorn är priset. Priset som faktor är låginvolverad. Den fjärde viktigaste faktorn 

är tillval och anpassningsmöjligheter. Denna faktor tyder på en höginvolverad kund.  

NCC Housing 

För NCC:s kunder är läget viktigast. Detta tyder på låginvolvering. Den näst viktigaste faktorn 

är bostadens konstruktion. Detta visar på höginvolvering. Den tredje viktigaste faktorn för 

NCC:s kunder är priset. Priset som faktor är låginvolverad. Den fjärde viktigaste faktorn är 

tillval och anpassningsmöjligheter. Det tyder på en höginvolverad kund. 

Skanska Nya Hem AB 

Läget är den viktigaste faktorn för Skanskas kunder. Läget som faktor är låginvolverad. Den 

näst viktigaste faktorn är priset, vilket också tyder på en låginvolverad kund. Den tredje 

viktigaste faktorn är bostadens konstruktion. Bostadens konstruktion som faktor är 

höginvolverad. Den fjärde viktigaste faktorn är tillval och anpassningsmöjligheter, vilket 

tyder på en höginvolverad kund. 

Kommunikation 

Variabeln kommunikation i den kvantitativa studien riktar sig till alla respondenter som har 

köpt en nyproducerad bostadsrätt oavsett bostadsbolag. Variabeln är riktad till dessa 

respondenter för att kunna svara på vår problemformulering. 

Fråga sju på enkäten behandlar variabeln kommunikation: Hur viktigt tycker du att den 

personliga kontakten med bostadsbolaget, i samband med tillvalsprocessen, var?  

Under denna fråga visar det sig att en stor majoritet av respondenterna anser att den 

personliga dialogen och kundbemötandet från bostadsbolaget är viktig. Då personlig kontakt 
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och fysiska möten är en stor del av det totala erbjudandet, skapar det ett stort värde för 

kunden.  Detta bekräftas av hur respondenterna svarar.  

Funktionell kvalitet 
Variabeln funktionell kvalitet i den kvantitativa studien riktar sig till alla respondenter som 

har köpt en nyproducerad bostadsrätt oavsett bostadsbolag. Variabeln är riktad till dessa 

respondenter för att kunna svara på vår problemformulering. 

Fråga åtta på enkäten behandlar variabeln funktionell kvalitet: Hur upplevde du det 

personliga mötena, informationen och handledningen i tillvalsprocessen? 

Nio av tio respondenter tycker att de personliga mötena, informationen och handledningen 

har antingen varit; mycket bra, bra eller ganska bra. Att kunden är nöjd med dessa element 

betyder att chansen ökar att kunden upplever en hög total kvalitet. Kunden gör detta 

eftersom dessa element är viktiga delar i det totala erbjudandet. Respondenternas svar i 

frågan visar att företagets löften överstiger kundernas förväntningar.  

Teknisk kvalitet 
Variabeln teknisk kvalitet i den kvantitativa studien riktar sig till alla respondenter som har 

köpt en nyproducerad bostadsrätt oavsett bostadsbolag. Variabeln är riktad till dessa 

respondenter för att kunna svara på vår problemformulering. 

Fråga nio på enkäten behandlar variabeln teknisk kvalitet: Hur viktigt tycker du det är att 

tillvalen håller en god kvalitet? 

Majoriteten av respondenterna tycker att den tekniska kvaliteten är: mycket viktigt eller 

viktigt. Det tydliga utfallet visar också här att teknisk kvalitet ökar möjligheterna till att 

kunden ska uppleva en hög total kvalitet. Ingen respondent har svarat att teknisk kvalitet på 

något sätt inte är viktigt, vilket ett fåtal respondenter gjorde närd et gäller funktionell 

kvalitet. Detta visar, i jämförelse till den funktionella kvaliteten, att den tekniska kvaliteten 

är mer avgörande för att kunden ska uppleva hög total kvalitet.  

Rekommendation 

Variabeln rekommendation riktar sig till de respondenter som har köpt en nyproducerad 

bostadsrätt oavsett bostadsbolag. 
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Fråga 6 i enkäten behandlar variabeln återköp: Av vilken anledning valde du detta 

bostadsbolag? 

Gemensamt för de flesta kunder, oavsett bostadsbolag, har bostadsbolaget i sig mindre 

betydelse vid köp av nyproducerad bostadsrätt. Word‐of‐mouth eller rekommendationer har 

därmed, generellt, ingen stor betydelse när kunden väljer bostadsbolag utan det finns andra 

anledningar till att kunden köper av ett specifikt bostadsbolag. En av tio kunder väljer 

bostadsbolag efter rekommendation, vilket tyder på en viss betydelse av word‐of‐mouth 

kommunikation i valet av bostadsbolag. 

Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet som svara på uppsatsens syfte. Resultatet baseras på 

den empiriska data som presenterats och analyserats utifrån valda variabler och teorier.

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera sambandet mellan 

bostadsbolagens anpassningsförmåga och konsumenters val av bostadsbolag. 

Utifrån analysen av variablerna ovan placeras bostadsbolagen in i en matris för att 

underlätta att svara på vårt syfte. Matrisens y‐axel visar på graden av kommunikation som är 

dynamisk mellan ytterligheterna, dubbelriktad kommunikation och enkelriktad 

kommunikation. En dubbelriktad kommunikation mellan företaget och kund innebär att 

företaget har ett relations‐ eller utvecklingsperspektiv. En enkelriktad kommunikation 

mellan företaget och kund innebär att företaget har ett transaktions‐ eller 

utbytesperspektiv. Matrisens x‐axel visar graden av involvering hos företaget och deras 

nuvarande kunder. Involveringsgraden kan, i denna uppsats, härledas till företagets 

anpassningsgrad och kundens anpassningsbehov.  

JM AB 

JM lägger uttalat störst fokus på den dubbelriktade kommunikationen av alla, i den här 

uppsatsen, berörda bostadsbolag. Den personliga kontakten med bostadsbolaget, ett 

showroom där personal och kunden kan interagera och diskutera samt uppföljande möten, 
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placerar JM högst upp på utveckling/utbyte‐skalan. JM har den högsta anpassningsgraden av 

de fyra bostadsbolagen. Detta betyder att de har bäst möjlighet att uppfylla sina kunders 

önskemål. För att göra detta måste JM vara mycket höginvolverade i kontakten med sina 

kunder och därför placeras JM högst på hög/låginvolverings‐skalan. 

NCC Housing 

NCC kommunicerar med kunden genom enkel‐ och dubbelriktad kommunikation. IT‐tjänsten 

och broschyrer är väl utvecklade och företaget trycker på sina fyra inredningsstilar. Kunden 

får den tid som behövs, i form fysiska möten, för handledning och diskussion. NCC har ett 

utvecklingsperspektiv men den enkelriktade kommunikationen tyder på ett 

utbytesperspektiv. Saknaden av uppföljning och ett showroom är också bidragande och gör 

att NCC placerar sig närmast, av de fyra företagen, utbyte på y‐axeln. NCC är höginvolverad 

mot sina kunder genom att de skapar förståelse för kunden och kan vägleda den rätt, men 

kunden måste hålla sig inom ramarna för NCC:s tillvalsutbud. HCC placerar sig därför strax 

bakom JM vad gäller involveringsgrad. 

HSB Bostad AB 

HSB kommunicerar med både enkel‐ och dubbelriktad kommunikation. Fysiska möten med 

personalen sker och HSB är bäst vad gäller uppföljning, eftersom företaget finns med i 

bostadsrättsföreningens styrelse. HSB placeras mellan JM och NCC vad gäller 

utveckling/utbyte. HSB är höginvolverade mot sina kunder genom handledning och 

diskussion, men bara till den grad att kunden är inom ramen för de utbud som företaget ger. 

Därför placeras HSB på samma position som NCC vad gäller involveringsgrad. 

Skanska Nya Hem AB 

Skanska kommunicerar enkel‐ och dubbelriktat. Den dubbelriktade kommunikationen sker 

bland annat i deras väl utvecklade showroom i form av fysiska möten där handledning och 

diskussion sker. Skanska placeras på samma nivå som HSB på utveckling/utbyte‐skalan. Även 

Skanska är höginvolverade mot sina kunder. Personalen försöker ”lära känna” kunden och 

skapa sig en uppfattning om kundens behov och önskemål för att sedan bemöta dessa inom 

ramen av företagets utbud. Detta gör att Skanska placeras på samma nivå som HSB vad 

gäller involveringsgrad.  
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Utveckling (Relation)

Utbyte (Transaktion)

Låginvolvering  Höginvolvering 

JM AB 

Skanska Nya Hem AB 

NCC Housing 

HSB Bostad AB 

 

Bostadsbolagen har positionerat sig i matrisen och för att svara på syftet jämförs deras 

position mot hur viktigt respektive företags potentiella kunder tycker att tillval och 

anpassningsmöjligheter och bostadens konstruktion är vid köp av nyproducerad bostadsrätt. 

Det har framkommit under uppsatsens gång att respondenterna har förväxlat bostadens 

konstruktion med tillval och anpassningsmöjligheter. Av denna anledning har vi valt att även 

ta hänsyn till bostadens konstruktion. Tabellen nedan är ett förtydligande utdrag från 

empirikapitlet som visar på detta.  
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  HSB Bostad 

AB 
JM AB NCC Housing Skanska Nya 

 Hem

  Har 

köpt 
Kan 

tänka 

sig att 

köpa 

Har 

köpt 
Kan 

tänka 

att 

a 
sig 

köp

Har 

köpt 
Kan 

tänka 

 att 

pa 
sig

kö

Har 

köpt 
Kan 

tänka 

tt 

a 
sig a

köp

Tillval och 

smöjligheter anpassning
  11  7 9   7 

Bostadens 

konstruktion    19  22 25   26 

Totalt    30  29 34   33 
 

Utifrån tabellen kan det utläsas att inget bostadsbolags potentiella kunder utmärker sig på 

någon av dessa två faktorer. Eftersom ingen av de potentiella kunderna utmärker sig kan, i 

jämförelse med företagens placering i matrisen, inte något speciellt mönster huruvida 

kunden väljer bostadsbolag efter dess anpassningsförmåga urskiljas. 

Således är svaret på uppsatsens syfte att det inte finns något samband mellan 

bostadsbolagens anpassningsförmåga och konsumenters val av bostadsbolag.  
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Slutsats

 
I detta kapitel redogör författarna för uppsatsens problemformulering.

 

Uppsatsens problemformulering; Vilka faktorer är viktiga vad gäller erbjudande av 

tillvalsmöjligheter till kunden för bostadsbolagens fortsatta långsiktiga överlevnad?    

Utifrån intervjuerna kunde vi härleda vad respektive företag ansåg vara viktiga faktorer och 

utifrån den enkätundersökning som genomfördes med kunderna bekräftades dessa faktorer. 

Företagen och kunderna resonerade väldigt lika och därför tycker vi att det är tydligt vilka 

faktorer som är viktiga vad gäller erbjudande av tillvalsmöjligheter till kunden för 

bostadsbolagens fortsatta långsiktiga överlevnad. 

De faktorer som framkommit under uppsatsens gång är framförallt vikten av en dubbelriktad 

personlig kontakt med kunden. Den personliga kontakten är mycket viktig eftersom 

bostadsbolaget måste lära känna kunden för att kunna ta reda på dess behov och uppfylla 

dess önskemål. Utifrån kundens perspektiv är kommunikationen viktig eftersom det handlar 

om att bygga upp en trygghet till personalen och bostadsbolaget.  

Det är av vikt att företagen tar tillvara på kunden och har en kontinuerlig dialog genom hela 

tillvalsprocessen. Tillvalsprocessen handlar om mycket mer än om vilka produkter som 

erbjuds och väljs. Det handlar lika mycket om hur företaget presenterar, erbjuder och 

vägledningen kring dessa tillval. Det är alltså av vikt för bostadsbolaget att ha en hög 

funktionell kvalitet.  

Dessa två faktorer krävs föra att bygga upp ett förtroende hos kunden och på så sätt skapa 

ett mervärde. Kommunikation och den funktionella kvalitén är avgörande faktorer för 

bostadsbolagens långsiktiga överlevnad.  

En tredje viktig faktor är den tekniska kvaliténs betydelse för företagens fortsatta 

överlevnad. Det räcker inte med hur de levererar sin service utan också vad de levererar, 

produkten i sig måste överlag hålla en hög kvalitet. Under den datainsamling av den 

kvantitativa delen visade det sig att en del kunder inte var nöjda med den tekniska kvalitet 
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som levererats, trots ett stort utbud av tillval. Detta gör att kundens förväntningar inte 

uppfylls och att företaget riskerar att negativ word‐of‐mouth sprids och skadar varumärket. 

I resultatet konstaterades att tillval och anpassningsmöjligheter inte var avgörande för 

konsumentens val av bostadsbolag. Utifrån den kvantitativa datan som samlats in kan det 

konstateras att andra faktorer är viktigare än just faktorn tillval och anpassningsförmåga.  

De två överlägset viktigaste faktorerna för kunden när de köper en nyproducerad 

bostadsrätt är läge och pris, men tillval och anpassningsförmåga har en betydande, om än 

inte avgörande, roll i konsumentens val av bostadsbolag. 

Diskussion och förslag till vidare forskning 

Utifrån vår enkätundersökning har ytterligare en intressant företeelse uppkommit. De flesta 

kunder anser att bostadsbolaget i sig inte spelar någon roll vid köp av en nyproducerad 

bostadsrätt utan det är själva erbjudandet som är avgörande. Här ser vi en möjlighet för 

bostadsbolagen att ytterligare bygga sin image. Via överlägsen funktionell och teknisk 

kvalitet finns det goda möjligheter för positiv word‐of‐mouth effekt. Utifrån 

enkätundersökningen visade det sig att en av tio kunder valde bostadsbolag efter 

rekommendationer. Rekommendationer har en mycket kraftfull påverkan vid köp och val av 

produkter, mycket kraftfullare än kommersiell reklam. 

Om bostadsbolaget i sig blir avgörande i kundens val och inte endast erbjudandet styr så 

finns det god potential att skapa lojala kunder som förhoppningsvis leder till återköp. Nöjda 

och lojala kunder sprider positiv word‐of‐mouth vilket i sin tur kan leda till nya kunder. 

Självkritik  

Vi vill rikta viss självkritik till uppsatsen enkätundersökning. Det låga antal respondenter 

minskar generaliserbarheten och ökar risken för ett mindre bra resultat. 

Enkätundersökningen gjordes i fyra olika bostadsområden. Att ha undersökt flera olika 

områden och vid flera tider på dagen hade sannolikhet ökat trovärdigheten.  

Denna kritik bör has i åtanke vid läsning av denna uppsats.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning om köp av en nyproducerad 
bostadsrätt 

1. Kön     Man  Kvinna 
 

2. Ålder  18‐30  31‐40  41‐50  51‐60  61> 
 

3. Har du nyligen köpt en nyproducerad bostadsrätt eller kan du tänka dig att 
köpa en? (Fyll i endast ett alternativ) 
 

a. Jag har köpt nyproduktion, År:……….. 
 

 
b. Jag kan tänka mig att köpa nyproduktion
c. ej, jag kan inte tänka mig att köpa nyproduktionN

 
Om svarsalternativ b, svara till och med fråga 5 (första sidan)! 
Om svarsalternativ c, TACK för din medverkan! 

 
4. Vad tycker du är viktigt vid köp av nyproducerad bostadsrätt? Välj de 4 

viktigaste alternativen. (Rangordna från 1 till 4, där 1 är det viktigaste)  
 

a. Fyllig information innan köp, bra presentationsmaterial 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

b. Läge
c. Tillval och anpassningsmöjligheter
d. Bra referenser om byggbolaget
e. Låg avgift i bostadsrättsföreningen
f. Byggstil (exteriören, utformningen)

av bostadsområdet, mm) 
g. Bostadens konstruktion (Planlösning)
h. Miljö (produkter i lägenheten och

 byggprocessen är miljövänlig) 
i. Pris
j. Bra personlig kontakt och vägledning med företaget

 
5. Av vilket av dessa bostadsbolag har du köpt bostad, eller skulle du helst 

köpa bostad av? (Utgå från fråga 3, beroende på hur du svarade) 

HSB    JM  NCC  Skanska          Annan 

Om du svarade svarsalternativ b på fråga 3, TACK för din medverkan! 
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6. Av vilken anledning valde du detta bostadsbolag? 

 
a. Rekommendationer  

  
 

l 
 

 
 

 
 

 

 

b. Tidigare erfarenhet
c. Reklam (ex tidningsannonser tv reklam)
d. Bostadsbolaget spelade ingen rol
e. Annat…................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Hur viktigt tyckte du att den personliga kontakten med bostadsbolaget, i 
samband med tillvalsprocessen, var? (Sätt kryss i skalan, där 1 är mycket 
viktigt och 6 är inte alls viktigt)  

Mycket viktigt (1)                                  Inte alls viktigt (6) 
 

8. Hur upplevde du det personliga mötena, informationen och handledningen 
i tillvalsprocessen?  

Mycket bra           Bra            Ganska bra          Ganska dåligt             Dåligt          Mycket dåligt 
 

9. Hur viktigt tycker du det är att tillvalen håller en god kvalitet? (Sätt kryss i 
skalan, där 1 är mycket viktigt och 6 är inte alls viktigt) 

Mycket viktigt (1)                                  Inte alls viktigt (6) 
 

10. Hur upplevde du företagets anpassningsmöjligheter till dina behov i 
samband med tillvalsprocessen?  
 

a. Mycket hög
b. Hög
c. Ganska hög
d. Ganska låg
e. Låg
f. Mycket låg  
g. Ingen alls
 

11. Kommer ditt nästa köp av bostadsrätt vara av samma bostadsbolag?  

Ja          Nej        Vet inte 

Stort Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjumall  
1. Förklara vad ert företag gör och vad ni står för, kärnvärden osv. Vad värdesätter ni?  

 
2. Av vilka anledningar erbjuder ni tillval?  

 
3. Hur länge har ni arbetat med tillval och anser ni att ert utbud är konkurrenskraftigt?  

a. Är tillval förankrat i alla företagets avdelningar eller är det mer isolerat til
”inredarna”? 

 
4. Vilka faktorer tycker ni är viktiga när det gäller tillval och anpassningsmöjligheter av 

en bostad?  
 

5. Beskriv kontakten med kunden och hur tillvalsprocessen går till?  
a. Vad tycker ni är viktigt med bemötandet med kunden?
b. Hur förmedlas tillvalen till kund?  

 
6. Vad anser ni är bra kvalitet när det gäller tillval?  

 
7. Finns det mer anpassningsmöjligheter utöver modulanpassningen? Finns det 

möjlighet att diskutera fram unika lösningar tillsammans med kunden?  
 

8. Hur tror ni fenomenet tillval kommer utvecklas i framtiden?  
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